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duchowa pielgrzymka
Po porannej mszy św. odprawionej przez bp Adriana Józefa 

Galbasa, biskupa pomocniczego diecezji ełckiej w intencji pątników, 
księża przewodnicy grup pielgrzymich wyruszyli na pierwszy etap 
swojej „rekolekcji w drodze” do Krasnopola.

Podczas mszy świętej bp A. J. Galbas 
powiedział m. in.: „Przyzwyczajeni byli-
śmy do tego, że prawie tysiąc osób ru-
szało w drogę. Pan Bóg w tym roku nas 
doświadcza i uczy pokory, zgody na po-
rażkę. Być może owoce tej cichej małej 
pielgrzymki będą większe niż dotych-
czasowe chodzenie w zgiełku, glorii  
i chwale.”

Przez koronawirusa XXX Między- 
naro dowa Pie lgr z y mk a Pies z a 
Suwałki – Wilno nie może odbyć  
w takiej formie jak dotychczas. 
Dlatego jej organizatorzy księża sa-

lezjanie zaprosili wszystkich do uczestnictwa w formie duchowej. 
Każdy pielgrzym otrzymał materiały formacyjne w postaci książki  
z konferencjami i okolicznościowy znaczek z tegorocznej jubile-
uszowej pielgrzymki.

– Mamy tysiąc deklaracji „pielgrzyma duchowego”. Ich inten-
cje niesiemy w specjalnym plecaku i złożymy je w Wilnie u stóp 
Matki Boskiej Ostrobramskiej – powiedział kierownik pielgrzymki 
ks. Tomasz Pełszyk.

Do Wilna zmierza specjalna grupa złożona z 15-20 osób, księża 
Tomasz Pełszyk, Jarosław Wąsowicz oraz księża przewodnicy grup 
białej, czerwonej, zielonej, niebieskiej, żółtej, złotej i pomarańczo-
wej, oraz obsługa techniczna. Tegoroczna pielgrzymka ma dwa 
hasła – intencje. Pierwsze pochodzi sprzed 30 lat: „Dziękujemy za 
Wolność”, czyli podziękowanie Maryi za dar wolności, jaki stał się 
udziałem wielu narodów Europy Środkowo-Wschodniej po rozpa-

dzie ZSRR. Drugie hasło: „Nie lękaj-
cie się” – to słowa św. Jana Pawła II 
jako hołd w Jego 100-lecie urodzin 
a także zawiązanie do sytuacji pan-
demii w jakiej w obecnie żyjemy.

– Jeśli będzie taka możliwość 
będziemy zapraszali do udziału we 
mszy świętej sprawowanej w inten-
cjach wszystkich tegorocznych piel-
grzymów duchowych 24 lipca o go-
dzinie 10.30 w Ostrej Bramie w Wilnie 
– dodał ks. T. Pełszyk.
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>> „Stara Łaźnia” otwarta
Z udziałem kilkudziesięciu osób otwarto Galerię Sztuki Współczesnej 

„Stara Łaźnia” zlokalizowaną na suwalskich bulwarach nad Czarną Hańczą. 
17 lipca w uroczystości uczestniczyli m.in. senator Marek Komorowski, pre-
zydent Suwałk Czesław Renkiewicz ze swoimi zastępcami Łukaszem Kurzyną 
i Ewą Sidorek, suwalscy radni z przewodniczącym Zdzisławem Przełomcem, 
starosta Witold Kowalewski, wójt gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, rad-

ni wojewódzcy oraz pracownicy i twór-
cy kultury, przedsiębiorcy, seniorzy, 
przedstawiciele jednostek samorządo-
wych i przede wszystkim suwalczanie.

Było tradycyjne przecięcie wstęgi, 
sadzenie pamiątkowych drzew w oto-
czeniu budynku oraz podziękowania 
osobom i instytucjom, dzięki którym 
odrestaurowano dawną miejską łaźnię. 
Prezydent Cz. Renkiewicz zaznaczył, że 
zmienił się nie tylko budynek, ale zmie-
niło się całe jego otoczenie przy Czarnej 
Hańczy. W ciągu 2 lat teren został upo-
rządkowany, powstały alejki i trawniki,  
a w przyszłości pojawią się także drze-
wa i plac zabaw. Adaptacja łaźni oraz re-
witalizacja (a właściwie budowa) bulwa-
rów pochłonęły ok. 16,5 mln zł, z czego 
6,2 mln zł pochodziło z funduszy unij-
nych oraz z budżetu państwa.

Odnowiona przestrzeń suwalskich bulwarów oraz budynku dawnej łaźni 
będzie służyć suwalczanom na kilka sposobów: jako miejsce prezentacji sztuki 
współczesnej, spotkań z kulturą, aktywności sportowej, wypoczynku i szero-
ko pojętej rekreacji. Będą się tam odbywały zajęcia i warsztaty z zakresu edu-
kacji kulturalnej, artystycznej, ekologicznej i sportowej, działania społeczne  
i streetworkingowe, ale również spotkania, debaty, spektakle i koncerty plene-
rowe. W budynku zostanie uruchomiona kawiarenka i wypożyczalnia sprzętu 
rekreacyjnego, z którego mieszkańcy miasta będą mogli korzystać bezpłatnie.

>>

Czereśnię przed Starą Łaźnią zasa-
dzili (od lewej) prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz, Jerzy Krzy-
wicki i Rafał Strumiłło

Na początek moż-
na było posłuchać 

koncertu kwartetu 
smyczkowego 

Suwalskiej 
Orkiestry 

Kameralnej

W budynku galerii „Starej Łaźni” można obejrzeć zbiorową wystawę rzeźby ar-
tystów związanych z Suwalszczyzną i pograniczem polsko-litewskim pod nazwą 
„Wokół Czarnej Hańczy”
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Przedwakacyjna SeSja

jak gŁoSowali 
Suwalczanie?

17 615 suwalczan zagłosowało na Andrzeja 
Dudę w drugiej turze wyborów prezydenckich. 
Prezydent uzyskał 53,24% głosów uprawnio-
nych do udziału w wyborach w Suwałkach. Na 
Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 15 471 suwal-
czan czyli 46,76% ogółu wyborców. Frekwencja  
w Suwałkach wyniosła 63,76%.
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>>

>>

XXIV sesja odbędzie się w sali obrad (nr 26) Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1. Początek 29 lipca o godz. 12.00. Sesja będzie transmitowana on-line.

Z uwagi na konieczność przestrzegania wymogów sanitarnych wynikających z pandemii, licz-
ba uczestniczących w obradach osób ponownie zostaje zawężona do wąskiego grona osób zwią-
zanych bezpośrednio z tematyką obrad.

Poznajmy SuwaŁki
Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział w Suwałkach 
im. Jerzego Klimko zaprasza miesz-
kańców Suwałk i gości na tema-
tyczne spacery po miejskich trasach 
turystycznych z przewodnikiem tury-
stycznym, gwarantujące rzetelne po-

znanie miasta nad Czarną Hańczą. Profesjonalnie wyszkolony przewodnik jest gwaran-
cją dotarcia do miejsc najbardziej atrakcyjnych w mieście oraz posłuchania opowieści 
o historii miasta, jego mieszkańcach, bezcennych zabytkach, tradycjach i kuchni, któ-
rych nie znajdziemy w książkach i przewodnikach turystycznych.

Terminy: 26 lipca (niedziela), 15 sierpnia (sobota), 16 sierpnia (niedziela). Zbiórka: 
Centrum Informacji Turystycznej przy ul. ks. K. Hamerszmita, godz. 10.00 – I grupa, 
godz. 13.00 – II grupa. Czas zwiedzania: ok. 2 godzin. Spacery dofinansowane z bu-
dżetu miejskiego Suwałk.

Wymagania: udział w imprezie jest bezpłatny. Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną organizatorzy proszą o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych 
w zakresie bezpieczeństwa. Więcej informacji: Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko, e-mail: poczta@suwalki.pttk.
pl lub ania.rom@gmail.com, telefon do biura: 509 524 855.

Przedwakacyjne posiedzenie Rady Miejskiej 
w Suwałkach ma odbyć się 29 lipca. W sierp-
niu nie zaplanowano spotkania suwalskich 
radnych.

W trakcie obrad przedłożone zostanie  
Sprawozdanie oceniające realizację zapi-
sów „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości  
w Suwałkach na lata 2014 –2020” oraz 
„Informacja z działalności Parku Naukowo-Tech- 
nologicznego Polska–Wschód w Suwałkach  
w roku 2019”.

Radni będą debatować nad stanowiskiem 
suwalskiej Rady Miejskiej w sprawie nieprzej-
rzystych zasad kwalifikacji ośrodków miej-
skich na listę miast, które tracą swe funk-
cje społeczne oraz gospodarcze. Zasady te 
opracowane zostały przez Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Brak Suwałk na tej liście oznacza 
ograniczenie dostępu do rządowego i unijnego 
wsparcia środkami finansowymi. Radni wnoszą 
więc do MFiPR o zamieszczenie Suwałk na liście 

umożliwiającej ubieganie się o wsparcie finan-
sowe, wzorem innych porównywalnych miast 
– takich jak Łomża czy Ełk.

Rozpatrzony zostanie też projekt uchwa-

ły w sprawie nadania nazwy rondu, położo-
nym przy zbiegu ulic 100-lecia Niepodległości 
i Aleksandry Piłsudskiej, które przyjmie nazwę 
„300-lecia Miasta Suwałk”.

amazonki
zaPraSzają

Suwalskie Stowarzyszenie Ama- 
zonka zaprasza zainteresowane panie, 
zwłaszcza po 65 roku życia na zajęcia z zakresu indy-
widualnej edukacji i rehabilitacji, które będą polega-
ły na przeprowadzeniu serii zabiegów rehabilitacyjnych  
i edukacji oraz na udzieleniu wsparcia psychologicznego  
kobietom po 65 roku życia. Każda seria to 5 jednogodzin-
nych zajęć z fizjoterapeutką razw tygodniu w ciągu 5 ty-
godni oraz 2 godziny indywidualnych konsultacji psycho-
logicznych. 

Każda osoba po operacji onkologicznej piersi może rów-
nież skorzystać z indywidualnej porady doświadczonej re-
habilitantki. Edukacja pacjentek po leczeniu chirurgicznym 
raka piersi polega na nauce podstawowych ćwiczeń wyko-
nywanych przez pacjentkę po zabiegu, właściwego ukła-
dania kończyny górnej strony operowanej na specjalnym 
klinie, naukę oddychania oraz automasażu kończyny po 
stronie operowanej w celu zapobiegania zastojowi chłon-
ki w kończynie i okolicy interwencji chirurgicznej.

Porady psychologa będą odbywały się w Ośrodku 
Terapii Amazonek. Stowarzyszenie podejmuje także ini-
cjatywy wspierające rozwój duchowy kobiet zmagają-
cych się z pytaniami o sens życia i cierpienia w aspek-
cie kruchości życia ziemskiego. Szczegółowe informacje  
o poszczególnych zajęciach można uzyskać pod nr telefo-
nu: 691 845 258 oraz 512 077 617. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 
Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka w 2020 roku or-

ganizuje dla pań po operacji piersi formy pomocy dofi-
nansowane przez Miasto Suwałki  w ramach zadań pu-
blicznych: „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia Amazonek” 
i Zarząd Województwa Podlaskiego – „Weź zdrowie  
w swoje ręce!”.

Fotografia z sesji Rady Miejskiej z 26 lutego 2020 r.

>>
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jak zarabialiśmy 
w 2019 roku?

Więcej osób rozlicza się 
w Suwałkach i więcej prze-
kazujemy na rzecz organi-
zacji pozarządowych z 1% 
podatku oraz dużą popular-
nością cieszy się elektronicz-
na forma rozliczeń i zwolnie-
nie „Bez PIT dla młodych" 
– tak wynika z podsumo-
wania kampanii PIT za 2019 
rok w woj. podlaskim, które 
przygotowała podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. W Suwałkach 
w 2019 r. ubyło „milionerów”. W naszym mieście takich osób było 64 czy-
li o siedem mniej niż przed rokiem. I są to właściciele firm prywatnych. 

więcej Pit-ów i rekordziści
W Suwałkach swój PIT za 2019 rok rozliczyło prawie o 2,5 tys. osób 

więcej niż przed rokiem, a to oznacza, że więcej pieniędzy z podatku 
PIT trafia do kasy miejskiej. Suwalski rekordzista zarobił w 2019 r. ponad  
11 mln zł. A z zatrudnionych na umowach o pracę najwięcej zarobiła oso-
ba zatrudniona w jednej ze spółek z większościowym udziałem Skarbu 
Państwa, której wynagrodzenie wyniosło ponad 900 tys. zł. Osoby, któ-
re rozliczały się według drugiego progu podatkowego, czyli zarobiły po-
nad 85,5 tys. zł rocznie, stanowią jedynie 2 % suwalskich podatników, czy-
li zdecydowana większość z nas zarabia mniej niż 7,1 tys. zł miesięcznie.

 
ulgi i rekordowe 1%

W rozliczeniach za 2019 rok po raz pierwszy pojawiło się zwolnie-
nie „Bez PIT dla młodych". W podlaskim skorzystało z niego 51 918 mło-
dych podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia i osiągali przychody  
z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Ze statystyk podlaskiej 
KAS wynika, że 85 proc. zeznań PIT jest składanych w formie elektronicz-
nej (przy użyciu nowej usługi Twój e-PIT lub za pośrednictwem systemu 
e-Deklaracje). Podatnicy najchętniej korzystają z ulgi na dzieci, ulgi reha-
bilitacyjnej i ulgi termomodernizacyjnej (to nowość). Coraz więcej prze-
znaczamy z naszych podatków na potrzeby organizacji pozarządowych. 
Po raz pierwszy suwalczanie przeznaczyli na ten cel ponad 2 mln zł z 1% 
swoich podatków. 
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>> >>dokończenie budowy
Pracownicy suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni przystąpili do prac 

wykończeniowych przy budowie ulicy 100-lecia Niepodległości, którą 
miała wybudować firma PRASKO Construction Sp. z o.o. W celu przy-
spieszenia budowy odcinka drogi, jakże ważnego z punktu widze-
nia skomunikowania wschodniej i południowej części miasta, znacz-
ną część prac wykonają pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania  
w ZDiZ Suwałki. Ich działania będą obejmować prace przy niedokoń-
czonych obrzeżach, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz zato-
kach autobusowych. 

Do przetargu na dokończenie prac asfaltowych zgłoszono dwie 
oferty: suwalskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego oraz fir-
my Strabag. Niższej zapłaty za wykonanie tych prac oczekuje PDM  
– prawie 2 mln zł. Ulica 100-lecia Niepodległości powinna być wybu-
dowana i przejezdna na przełomie września i października tego roku.

Pani  
MaŁgorzacie Penczek

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Suwałkach

oraz  całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

ojca
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

167/2020

winda naPrawiona
W ostatnim numerze „DwuTygodnika Suwalskiego” informowa-

liśmy o zepsutej win-
dzie w przychodni le-
karskiej przy ul Ludwika 
War yńskiego. Zarząd 
Budynków Mieszkalnych 
w Suwałkach TBS sp.  
z o.o. poinformował na-
szą redakcję, że win-
da osobowa dla osób 
n i e p e ł n o s p r a w n y c h  
w przychodni lekarskiej 
9 lipca została napra-
wiona i uruchomiona. 

Dziękujemy suwal-
sk iemu ZBM TBS sp.  
z o.o. za szybką reakcję 
na zgłoszenie Czytelnika 
„ D w uTy g o d n i k a  S u - 
walskiego”.

>>
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kiedy wnioSki i wyPŁaty?
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował harmonogram skła-

dania i rozpatrywania wniosków oraz wypłat przysługujących świad-
czeń: „Dobry start” (300+) na dzieci na nowy okres zasiłkowy; świad-
czenia wychowawczego (500+) na dzieci, które takie uprawnienia 
posiadają oraz świadczenia rodzinnego. Więcej na: www.mops.suwalki.pl
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terMinY SkŁadania i rozPatrYwania wnioSków
oraz wYPŁata PrzYSŁugujĄcYch świadczeŃ

Rodzaj świadczenia Termin złożenia wniosku Termin rozpatrzenia wniosku

świadczenie
wychowawcze 

(500+) 
(trwający okres koń-

czy się 
31 maja 2021 r.)

od 1 luty 2021 r. – wyłącznie elektro-
nicznie
od 1 kwietnia 2021 r. – elektronicznie 
i tradycyjnie

30 czerwca 2021 r.

1 maja 2021 r. – 31 maja 2021 r. 31 lipca 2021 r.

1 czerwca 2021 r. – 30 czerwca 2021 r. 31 sierpnia 2021 r.

1 lipca 2021 r. – 31 lipca 2021 r.
(świadczenia przyznane będą od m-ca 
złożenia wniosku)

30 września 2021 r.

1 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.
(świadczenia przyznane będą od m-ca 
złożenia wniosku)

31 października 2021 r.

świadczenia 
rodzinne

(trwający okres koń-
czy się 

31 października 
2020 r.)

od 1 lipca 2020 r. – wyłącznie elektro-
nicznie

30 listopada 2020 r.

od 1 sierpnia 2020 r. – elektronicznie i 
tradycyjnie

30 listopada 2020 r.

1 września 2020 r. – 31 październi-
ka 2020 r. 

31 grudnia 2020 r.

1 listopada 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
(świadczenia przyznane będą od m-ca 
złożenia wniosku)

28 lutego 2021 r.

świadczenie
 „dobry start” 

(300+)

1 lipca 2020 r. – 30 sierpnia 2020 r. 30 września 2020 r.

1 września 2020 r. – 30 listopada 2020 r. 2 m-ce od złożenia wniosku

wYdarzYŁo Się

muzyczne konStelacje
18 lipca koncertem grupy Piano Blues Band rozpoczął się cykl wakacyjnych spotkań muzycz-

nych na Placu Marii Konopnickiej, znanych dotąd jako „Spotkania na dywaniku u Marii”. Tegoroczne 
koncerty odbywają się pod hasłem Muzyczne Konstelacje. 

Grupa Piano Blues Band wykonała standardy bluesowe i jazzowe. Nie zabrakło też melodyjne-
go swingu, porywającej brazylijskiej salsy i bossanovy oraz energetycznego bluesa z repertuaru 
Blues Brothers. Piano Blues Band tworzą: Krzysztof Krzesicki – lider, piano, aranżacje, Michał Sowul 
– śpiew, Mateusz Waraksa – gitara basowa, Michał Letkiewicz – perkusja, Alexis Delisle – trąbka, 
Kamil Skorupski – saksofon.

Przed nami kolejne Muzyczne Konstelacje na suwalskim Placu Marii Konopnickiej. W najbliż-
szą sobotę (25.07) zagra MUV, a w niedzielę (26.07) zaśpiewa Piotr Bakal z zespołem. Oba koncer-
ty rozpoczną się o godz. 20. Wstęp wolny.

>>

n W czasie prowadzonej kampanii przedwy-
borczej prezydent RP Andrzej Duda odwiedził 
Suwałki. 7 lipca w Parku Konstytucji 3 Maja spo-
tkał się z mieszkańcami Suwałk.

n Policjant suwalskiej komendy w czasie wol-
nym od służby rozpoznał mężczyznę, który był 
poszukiwany do odbycia kary pozbawienia 
wolności. Natychmiast powiadomił o sytuacji 
dyżurnego, który na miejsce wysłał policjan-
tów. Poszukiwany za groźby karalne 37-latek 
został zatrzymany i najbliższe 6 miesięcy spę-
dzi w areszcie.

n Na Osiedlu Północ suwalscy policjanci za-
trzymali 25-latka poszukiwanego przez sąd. 
Mężczyzna miał do odbycia karę 2 lat i 6 miesię-
cy pozbawienia wolności, w związku rozbojem.

n Policjanci zatrzymali podejrzanego o po-
siadanie narkotyków. Część środków odurzają-
cych ukryta były w etui na okulary oraz spor-
towej saszetce, które miał przy sobie 25-latek 
siedzący za kierownica samochodu zaparko-
wanego na poboczu. W trakcie dalszych czyn-
ności, w jego mieszkaniu policjanci  zabez-
pieczyli kolejne narkotyki. Wywęszył je pies 
Jankesz. Policyjny owczarek znalazł susz roślin-
ny na biurku i regale. Wstępne badanie narko-
testerem wykazało, że to marihuana. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn podejrzanych o rozbój na 26- latku. 
Napastnicy zaatakowali suwalczanina w cen-
trum miasta, uderzali go po głowie, a następ-
nie zabrali saszetkę. Jeszcze tego samego dnia 
pochodzący  z województwa warmińsko- ma-
zurskiego 19- i 18-latek trafili do policyjnego 
aresztu. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące 
spędzą w areszcie.

n 16 lipca doszło do śmiertelnego wypadku 
na trasie Suwałki – Jeleniewo. Zginął 20-letni 
motocyklista.

n Fotografia „Rodząca dafnia” autorstwa su-
walskiego fotografika Marka Misia otrzyma-
ła nagrodę główną w polskiej edycji konkursu 
Wiki Science Competition 2019. Na konkurs na-
desłano 1360 utworów przygotowanych przez 
188 użytkowników. M. Miś od wielu lat specja-
lizuje się w makro- i mikrofotografii.

n Na suwalskiej ul. T. Kościuszki policjan-
ci zatrzymali 22-latka, który w papierośnicy 
ukrył środki odurzające. Wstępne badanie 
narkotesterem wykazało, że zabezpieczona 
substancja to amfetamina. Mężczyzna usły-
szał już zarzut. 
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uczelnia liderów
Po raz trzeci z rzę-

du suwalska Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa 
została doceniona w jed-
nym najbardziej prestiżo-
wych konkursów dotyczą-
cych uczelni wyższych w 
Polsce. Fundacja Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego po raz dzie-
siąty przyznała certyfi-
katy „Uczelnia Liderów”. 
Uroczysta gala odbyła się 
w Łodzi. W tegorocznej edycji konkursu wyłoniono ok. 30 laureatów. 
Oprócz certyfikatu PWSZ w Suwałkach otrzymała również tzw. wyróż-
nienie PRIMUS, które przysługuje uczelniom z najwyższą liczbą punktów 
rankingowych w procesie certyfikacji. Obok suwalskiej uczelni wyróżnio-
no również m.in.: Politechnikę Śląską, Akademię Morską w Szczecinie, 
Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, czy Wyższą Szkołę 
Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” 
od 2011 roku promuje najlepsze polskie uczelnie, kształcące absolwentów 
przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kom-
petencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. 

6

Pieniądze 
na zmniejSzenie wydatków

Można składać wnioski o pieniądze  
z suwalskiego programu osłonowego w ce-
lu zmniejszenia wydatków suwalczan z ty-
tułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na lata 2020-2021. W związ-
ku z uchwałą suwalskiej Rady Miejskiej  
z 18 marca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie realizuje program osłonowy 
zmniejszający wydatki suwalczan z tytu-
łu opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na lata 2020-2021. Program adresowany jest do osób, które:

• samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, do którego posiadają ty-
tuł prawny;

• osiągają dochód nieprzekraczający 1500 zł miesięcznie;
• nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub 

zwolnienie za odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem osób ko-
rzystających ze zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów, 
stanowiących odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym  
t. j. dodatku mieszkaniowego, zwolnienia w wysokości 50 % z opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób, których do-
chód nie przekracza kwoty 701 zł miesięcznie;

• gromadzą odpady w sposób selektywny;
• nie posiadają zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach  

z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie pieniężne osoba uprawniona lub opiekun 

prawny mogą złożyć w MOPR w Suwałkach, ul. Filipowska 20. Do wnio-
sku należy dołączyć:

• dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej;
• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub domu;
• inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pie-

niężnego.
Więcej na: www.mops.suwalki.pl i www.dwutygodniksuwalski.pl

>>

SuwalSkie wyliczanki
Biblioteka zaprasza do udziału w konkur-

sie „Suwalskie wyliczanki”, który ma charak-
ter otwarty – może do niego przystąpić każdy 
bez względu na wiek lub miejsce zamieszka-
nia. Warunkiem jest zaprezentowanie od 1 do 3 utworów – wyliczanek.

Wyliczanka – dziecięcy wierszyk, mający charakter rymowanki, często po-
zbawiony jakiegokolwiek sensu, służący do uporządkowania zabawy (np. do 
wylosowania osoby, która będzie wykonywać jakąś czynność w zabawie).

Tematyka wyliczanek napisanych na konkurs powinna być związana 
z Suwałkami. W związku z tym, że w 2020 roku Suwałki obchodzą 300-le-
cie nadania praw miejskich, dodatkowo w konkursie punktowane będą 
wyliczanki nawiązujące do jubileuszu miasta. Prace konkursowe nale-
ży dostarczyć do 30 września 2020 r. na adres: metodyka@bpsuwalki.pl 

Więcej na: www.bpsuwalki.pl

limeryki latem
Biblioteka zaprasza do udziału w czternastej edy-

cji konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”.  
W tej edycji konkursu, w 300-lecie Suwałk, specjalnie 
cenione będą utwory zawierające nazwy patronów su-
walskich ulic. Celem konkursu jest popularyzacja po-
ezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką 
jest limeryk, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na 
mapie kulturalnej Polski, odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzi-
mych i przyjezdnych, wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płyną-
cą z twórczości literackiej. Konkurs zorganizowano pod honorowym patro-
natem Prezydenta Miasta Suwałk, Czesława Renkiewicza.

Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do 31 lipca 
2020 r. do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej. Adres: ul. E. Pla- 
ter 33A 16-400 Suwałki.

biblioteka Publiczna iM. M. konoPnickiej na 
300-lecie SuwaŁk:

o „kolej 
tranSSyberyjSkiej…”

O swojej książce „Kolej Transsyberyjska. Opowieść o ludziach, prze-
strzeni i drodze” i swoich podróżach najdłuższą linią kolejową na świe-
cie opowiadał Piotr Malczewski w suwalskiej Pizzerii-Galerii Rozmarino, 
gdzie pojawiło się liczne grono słuchaczy.

Kolej Transsyberyjska przekracza osiem stref czasowych. Tę trasę o dłu-
gości ponad dziewięciu tysięcy kilometrów budowano 25 lat. Obrosła ona 
w liczne legendy i mity. I o tym jest książka P. Malczewskiego, wydana przez 
Wydawnictwo Paśny Buriat, którego założyciel Piotr Brysacz poprowadził  
suwalskie spotkanie z P. Malczewskim, który wielokrotnie podróżował Koleją 
Transsyberyjską. Taka podróż pozwala lepiej poznać przyrodę, kraj, kulturę  
i ludzi. P. Malczewski – fotograf przyrody i podróżnik mieszka w Budzie 
Ruskiej nad Czarną Hańczą, gdzie znajduje się Galeria Fotografii i Muzeum 
Mongolii. I tam odbędzie się druga część wystawy „Kolej Transsyberyjska”.

Od lewej 
Piotr 

Malczewski 
i Piotr 

Brysacz

>>

>>
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W ubiegłym roku na podsta-
wie postanowień sądu do ro-
dzin zastępczych trafiło 25 dzie-
ci .  Głównym powodem t ych 
sądowych decyzji jest naduży-
wanie alkoholu przez rodziców,  
oraz z tym związane zaniedbania, 
czy brak właściwej opieki – tłuma-
czy Marta Żyła, kierownik Działu 
Pieczy Zastępczej Miejskiego Oś- 
rodka Pomocy Rodzinie w Su- 
wałkach. A rodzin zastępczych  
w Suwałkach, podobnie jak w ca-
łej Polsce brakuje.

Rodzinna piecza zastępcza 
zapewnia opiekę i wychowanie 
dziecku pozbawionemu częścio-
wo opieki rodzicielskiej, które  
z powodu przeszkód natury praw-
nej (rodzice nie zostali pozbawie-
ni władzy rodzicielskiej) nie mo-
że być przysposobione. Rodzinną 
pieczę zastępczą zapewniają za-
wodowe, spokrewnione i nieza-
wodowe rodziny zastępcze oraz 
rodzinne domy dziecka.

zaStęPcze rodzinY 
SPokrewnione

W Suwałkach najwięcej jest za-
stępczych rodzin spokrewnionych 
– 82. Taką rodzinę tworzą wyłącz-
nie dziadkowie lub rodzeństwo 
dziecka, które wymaga opieki. 
Kandydaci na rodzinę zastępczą 
spokrewnioną przechodzą szko-
lenie według indywidualnego pla-
nu, w zależności od potrzeb rodzi-
ny i dziecka. Miesięczna pomoc 
pieniężna na pokrycie kosztów 
utrzymania każdego dziecka wy-
nosi 694 zł. 

zaStęPcze 
rodzinY niezawodowe

Takich rodzin w Suwałkach 
jest 18. Tworzą je osoby z rodzi-
ny dziecka, np. ciotka, wujek lub 
osoby obce. Kandydaci na rodzi-
nę niezawodową przechodzą pro-
ces kwalifikacyjny, który obejmuje 
m.in. obowiązkowe szkolenie dla 
kandydatów do pełnienia funk-
cji niezawodowej rodziny zastęp-
czej. W rodzinie umieszcza się nie 
więcej niż 3 dzieci. Co najmniej 
jedna osoba musi posiadać stałe 
źródło dochodu. Miesięczna po-
moc pieniężna na pokrycie kosz-
tów utrzymania każdego dziecka 
wynosi 1052 zł.

 zaStęPcze 
rodzinY zawodowe
W naszym mieście zastęp-

czych rodzin zawodowych jest 
9. Umieszcza się w takiej rodzinie 
nie więcej niż 3 dzieci. Zawodowe 
rodziny zastępcze tworzą osoby 
obce. Umowa o pełnienie funk-
cji zawierana jest co najmniej na  
4 lata, z jednym z małżonków, któ-
remu przysługuje wynagrodze-
nie. Osoba może kontynuować 
zatrudnienie lub podjąć dodat-
kową pracę zarobkową za zgodą 
zleceniodawcy. Poza tym zawo-
dowa rodzina zastępcza otrzymu-
je miesięczną pomoc pieniężną 
na pokrycie kosztów utrzyma-
nia każdego dziecka w wysoko-
ści 1052 zł.

– W Suwałkach tak jak w ca-
łej Polsce pojawia się problem 
wygaszania zawodowych rodzin 
zastępczych. Na wiele lat bloko-
wane są te rodziny, gdyż nie ma 
rotacji dzieci, nie trafiają one z po-
wrotem do rodziców biologicz-
nych. Zostają w tych rodzinach do 
18 lat, do uzyskania pełnoletnio-
ści – tłumaczy M. Żyła.

rodzinnY doM dziecka
W Suwałkach funkcjonuje też 

zawodowa rodzina zastępcza peł-
niącą funkcję rodzinnego domu 
dziecka, w którym można umie-
ścić maksymalnie do 8 dzieci. 
Umowa o prowadzenie rodzin-
nego domu dziecka zawierana 
jest co najmniej na 5 lat, z jednym 
z małżonków, któremu przysłu-
guje wynagrodzenie. Rodzinny 
dom dziecka otrzymuje miesięcz-
ną pomoc pieniężną na pokry-
cie kosztów utrzymania każde-
go dziecka w wysokości 1052 zł. 

We wszystkich przypadkach 
do kosztów utrzymania dziecka 
przysługują: 

– dodatek wychowawczy 500 
zł miesięcznie

– dodatek na dziecko legity-
mujące się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach poszukuje chętnych 
osób do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Rodzina za-
stępcza jest nadzieją na szczęśliwe dzieciństwo, namiastką własnego 
domu i najlepszym rozwiązaniem dla prawidłowego rozwoju dziecka. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 87 444 0640, na stronie 
internetowej www.mopr.suwalki.pl bądź osobiście w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Suwałkach, pokój 32 (I piętro)

rodziny zaStęPcze Potrzebne od zaraz
To niemalże kaTasTrofa. W Tym roku W pierWszym półroczu sąd Wydał Taką samą ilość posTanoWień o skiero-
Waniu dzieci do rodzinnej pieczy zasTępczej, co W 2019 r. W suWałkach przez cały rok. skąd Taka różnica? nie 
Wiadomo. niekTórzy TWierdzą, że To Wina koronoWirusa i przymusoWego pobyTu całych rodzin W czTerech 
ścianach.

stopniu niepełnosprawności do-
datek 211 zł miesięcznie 

– 300 zł jednorazowo z tytu-
łu rozpoczęcia roku szkolnego 
zgodnie z programem „Dobry 
Start”.

W Suwałkach w pieczy zastęp-
czej przebywa 181 dzieci, z tego 
23 z innych powiatów.

zŁota rączka 
Przypomina się, że su-

walscy seniorzy poszuku-
jący pomocy w drobnych 
pracach naprawc z ych 
mogą zgłaszać się od po-
niedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 pod numer telefonu 517 
871 124 (koszt połączenia jest zgodny z opłatą jak za połączenie do sie-
ci Orange według taryfy twojego operatora). Zgłoszenia można przesy-
łać również na adres e-mail: senior.zr@wp.pl

Realizowany już drugi rok program „Złota Rączka dla seniora” dedy-
kowany jest mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat, samotnie za-
mieszkującym lub w wieku powyżej 60 lat, z orzeczonym umiarkowanym 
lub znacznym stopniem niepełnosprawności. 

W ramach programu świadczone są bezpłatne usług i naprawy, m.in.: 
wymiana żarówek, gniazdek elektrycznych, uszczelek w przeciekających  
kranach lub baterii, uszczelnianie przecieków za pomocą silikonu, odpo-
wietrzenia kaloryferów, wymiana lub montaż zamków w drzwiach oraz kla-
mek, jak również naprawa mebli i montaż elementów wyposażenia wnętrz.

Usługi wykonywane są bezpłatnie. Senior będzie zobowiązany do po-
krycia kosztów zakupu materiałów do napraw.

>>

>>
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W kwietniu ukazała się pierwsza powieść 

suwalczanki Eweliny Domańskiej „itakjuznie-
zyjesz.com” (i tak już nie żyjesz). Jej pierwsze 
publikacje pojawiły się na portalu Wattpad 
pod nickiem: yannissonne. Autorka jest też 
członkiem grup literackich Piórem Czarownic 
(wcześniej Czarownice z Wattpada) i Kobiety 
Piszą. Na co dzień pracuje z młodzieżą wcho-
dzącą w dorosłość, jako anglista w suwalskim  
III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Lityń- 
skiego. Kolejną jej pasją poza pisaniem jest 
komputer. Ponieważ nie ma możliwości, z po-
wodu pandemii, zorganizowania wieczoru au-
torskiego, Dwutygodnik Suwalski przeprowa-
dził z autorką wywiad.

– kiedy zaczęła pani pisać?
– Piszę od czasu, kiedy nauczyłam się liter-

ki składać w wyrazy, jak to się mówi „do szufla-
dy”. Zaczęłam od wierszy. W moim domu tata 
zawsze pisał wiersze, mam mnóstwo jego szpar-
gałów, notatek takich wierszykowych, które nam 
dzieciom i mamie zostawiał wychodząc z domu. 
Kiedyś nie było komórek, więc zostawiało się li-
ściki, które tata zawsze pisał wierszem. I w ta-
kim domu dorastając człowiek po prostu uczy 
się pisać. Uwielbiam kryminały i thrillery. Ale tyl-
ko książki, nie filmy. Mam plastyczną wyobraźnię  
i zawsze przedstawiam sobie inaczej sytuacje  
i bohaterów, niż to co widzę na ekranie. A dlacze-
go komputery, to kolejna moja pasja? Teraz już 
nie mam na nie tyle czasu co wcześniej, bo dzie-
ci coraz bardziej potrzebują obecności rodzica, 
chodzą coraz później spać, rosną.

– kiedy znajduje pani czas na pisanie?
– Pisząc, nie używam notatek, od razu robię 

rzeczy gotowe, ewentualnie z małymi skreśle-
niami. Jak już skończę pisać to po jakimś cza-
sie wracam do tekstu i wtedy siadam z note-

sem, żeby wypunktować jakieś nieścisłości, 
nielogiczności. Występują one szczególnie 
przy takiej grubej książce, na przykład boha-
ter wyjechał z miasta i nie było informacji o je-
go powrocie. Zdarza się tak gdy zaczyna się pi-
sać kolejny rozdział po przerwie, np. miesiącu. 
Piszę późnym wieczorem. Najpierw przygoto-
wuję się do zajęć w szkole, jednocześnie dopil-
nowuję i pomagam w odrabianiu prac domo-
wych dzieci. Tak naprawdę to zaczynam pisać 
późno, kiedy dzieci pójdą spać. Mąż nie jest mi-
łośnikiem kryminałów, dlatego jest sporadycz-
nie recenzentem moich utworów, natomiast 
moja mama czyta je na bieżąco.

– co lub kto namówił panią do wydania 
swojej książki?

– Poznałam w internecie grupę Piórem 
Czarownic, jest to kilkanaście piszących, tak jak 
ja kobiet. Dostałam zaproszenie od tej grupki 
(może bardziej to tak, że założyłyśmy ją razem) 
i to mi dało takiego kopa, żeby faktycznie spró-
bować poszukać tego wydawcy. A to w Polsce 
nie jest proste. Ponieważ nikt nie chce debiutan-
tów, kilka odpowiedzi dostałam właśnie takich, 
że przykro mi ale debiutant to nie jest dobre roz-
wiązanie dla firmy, bo sprzeda się albo nie sprze-
da. Najczęściej debiuty przynoszą straty finanso-
we. Jestem wdzięczna wydawnictwu WasPos, że 
postanowiło wspomóc debiutanta. 

Mam już prawie gotową drugą część książki, 
za dwa miesiące będę chciała oddać ją do dru-
ku. I mam jeszcze kilka innych napisanych, go-
towych. One na razie muszą odleżeć swoje, mu-
szę do nich wrócić tysiąc razy i wtedy dopiero 
będę miała śmiałość, żeby spróbować je opu-
blikować. A na razie będę współautorką nowej 
książki, zbioru opowiadań „Księga czarownic. 
W kotle osobowości”, które łączy słowo-klucz 
„wiedźma”, tak zostało ustalone przez grupę 
Piórem Czarownic. Każda z nas ma jedno opo-
wiadanie od fantazji, kryminału aż do opowia-
dań obyczajowych. Dochód ze sprzedaży tej 
antologii będzie przeznaczony na dom dziecka 
„Hanka” w Dębicy. W następnym roku wyjdzie 
kolejny zbiór opowiadań „Mania Kochania”,  
z inną grupą literacką z tematem miłość, które-
go dochód przeznaczymy na fundację onkolo-
giczną Alivia.

– bohater pani książki traci wszyst-
ko co było dla niego najcenniejsze. 
postanawia się zabić, wybiera interne-
tową reklamę strony dla samobójców. 
dlaczego taka tematyka książki, jako 
specjalista informatyk dostrzega pani złe 
strony internetu?

– Przestępczość cały czas istnieje wokół 
nas, tylko wykorzystuje coraz nowocześniej-
sze środki. A rozwoju techniki nie da się zatrzy-
mać. Nie zatrzymamy postępu, to po pierw-
sze. Nie wrócimy do tego co było, bo nie da 
się. Świat zmienia się. To nie jest tak, że inter-
net jest zły. To wykorzystanie jego bywa złe. 
Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży, które 
nie zawsze wiedzą, w co mogą się wpakować, 
jeśli robią to nierozsądnie. Świadczy to o bra-
ku kontroli ze strony rodziców. Ja chyba jestem 
wrednym rodzicem, bo swoim dzieciom poza-
kładałam blokady na niektóre programy. Moje 
dzieci tak są nauczone, że dają mi komórkę, 
bym mogła sprawdzić co robiły w sieci. Wielu 
rodziców daje ot tak telefon, baw się dziecko 
bo to fajne, zajmiesz sobie czas, nie będę mu-
siał się tobą zajmować. To nie o to chodzi, to 
rodzic musi poświęcić swój czas, żeby zoba-
czyć co dziecko robi w swoim wolnym czasie. 
A zagrożenia wiadomo, że są. Chociażby nie-
uczciwe praktyki handlowców. Robiąc zaku-
py w sieci, u renomowanych sprzedawców, 
często dostajemy towar odbiegający jakością 
i wyglądem od tego jaki był prezentowany na 
stronie internetowej sprzedawcy. Nie bójmy 
się go reklamować.

– czy my jako potencjalni użytkownicy 
komunikatorów internetowych możemy 
być oszukiwani przez inne osoby?

– Oczywiście, że tak. Ale takie samo zagro-
żenie było kiedyś, gdy istniały tylko telefony. 
Gdy dzwonił nieznany numer, to nie wiadomo 
było czy rozmówca, który się przedstawił był 
właściwą osobą, czy pod kogoś się podszywał. 
Kiedyś były oszustwa i wyłudzenia na telefon, 
teraz są przez internet. Dawniej zdarzało się, że 
ktoś przez telefon obrzucał nas inwektywami, 
obecnie dzieje się to na forach internetowych 
w formie hejtu. Co jest gorsze? 

Moim zdaniem telefon był gorszy, gdyż nie 
mieliśmy środków technicznych by namierzyć 
rozmówcę. W tej chwili z poziomu internetu 
wszystko jesteśmy w stanie ustalić, jeśli się po-
staramy. Przecież hejt jest karalny, tylko trzeba 
to ludziom uświadamiać. Tak naprawdę to nie 
oszukamy czasu. Jeśli nie spędzimy go ze swo-
imi dziećmi, tylko zajmiemy się swoimi sprawa-
mi, to nie przygotujemy je na czyhające wszę-
dzie niebezpieczeństwa. Dziecko, które jest  
w domu, przy kimś dorosłym, które słucha jego 
wyjaśnień i komentarzy jest trochę mniej po-
datne na złe wpływy. 

– dziękujemy za rozmowę, i życzymy 
sukcesów literackich.

O innych zagrożeniach w internecie w pełnym 
tekście rozmowy na stronie internetowej: www.
dwutygodniksuwalski.pl

itakjuzniezyjeSz.com 
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>> Pożegnanie kSiędza
Po 46 latach posługi kapłań-

skiej i osiągnięciu 70 roku życia 
ksiądz kanonik Lech Łuba poże-
gnał się z suwalską parafią św. 
Kazimierza Królewicza. Parafię 
objął nowy proboszcz – ks. kano-
nik Czesław Król. Uroczystą mszę 
św. odprawił biskup pomocniczy 
diecezji ełckiej Adrian J. Galbas.  
W nabożeństwie uczestniczy-
li m.in. poseł Jarosław Zieliński, 
prezydent Suwałk Czesław Ren- 
kiewicz, przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec  
i radna Anna Gawlińska oraz wła-
dze samorządowe powiatu, gmi-
ny, dyrektorzy współpracujących z parafią szkół i przedszkoli, strażacy 
z Państwowej Straży Pożarnej i druhowie ochotnicy z OSP oraz wierni.

Prezydent Cz. Renkiewicz 
podziękował ks. L. Łubie za 
zaangażowanie w wiele ini-
cjatyw, które na trwałe wpi-
sały się w krajobraz miasta, 
m.in. za: Akcję Krzyś, Su-
walski Kaziuk oraz Paczki 
Radości dla potrzebujących 
dzieci. Życzył dalszej aktyw-
ności w przestrzeni publicz-
nej, np. w klubach seniorów

Do życzeń od samorządów i placówek oświatowych dołączyli tak-
że zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy, przedstawiciele parafialnej Akcji 
Katolickiej, Koła Misyjnego, Liturgicznej Grupy Ołtarza oraz parafian. 
Dziękując za otrzymane życzenia i ciepłe słowa ks. L. Łuba powiedział:

– Tylu miłych gestów i słów dawno nie doświadczyłem. Choć to ostatnia 
dla mnie taka niedziela, to oznajmiam, że zostaję w tym mieście i mam za-
miar nadal dla niego pracować. Dziękuję władzom samorządowym za przy-
znane tytuły i wyróżnienia oraz zapewniam, że nadal będę do dyspozycji. 
Tylko mój adres zamieszkania ulegnie zmianie, a reszta pozostanie bez zmian.

Ks. L. Łuba wielokrotnie gościł na łamach „DwuTygodnika Su- 
walskiego”. Od redakcji składamy mu życzenia zdrowia i jeszcze wielu, 
wielu lat życia oraz pogody ducha, z której znaliśmy Go i tak zapamiętamy.

Ks. Lech Łuba i biskup Adrian
 J. Galbas

>> śPiewajmy konoPnicką
Suwalska Biblioteka Publiczna 

im. M. Konopnickiej rozpoczyna 
projekt „Konopnickiej nie czytamy? 
To zaśpiewajmy!”, a wraz z nim kon-
kurs na piosenkę do wiersza naj-
słynniejszej suwalczanki. Konkurs 
jest otwarty dla każdego. Mimo 
pandemii, izolacji i utrudnionego 
dostępu do książek zachęcamy do 
podjęcia wyzwania. 

W suwalskiej Bibliotece Pub- 
licznej im. M. Konopnickiej jest spo-
ro książek Marii Konopnickiej. Te 
szczególnie cenne i zabytkowe, 
przedwojenne wydania – już są 
dostępne w sieci. Zdigitalizowane 
przez biblioteczną Pracownię 
Digitalizacji i Historii Mówionej materiały zyskały drugie życie i są dostępne  
w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

W konkursie trzeba skomponować własną oryginalną melodię do 
dowolnego wiersza M. Konopnickiej. Termin zgłoszeń do konkursu: 
15.09.2020 r. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: bp.suwalki.pl  
Na zwycięzców czekają nagrody i nagranie w studio.

Projekt „Konopnickiej nie czytamy? To zaśpiewajmy!” przewiduje:
– koncerty online – pierwszy już za nami, ale dzięki sieci wciąż można od-

słuchać fantastycznej Ani Brody (film z Nocy Bibliotek 2020 jest dostępny na 
You Tube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=qGLi5wif9hs),

– dwa warsztaty muzyczne online – przystępna nauka jak muzykować 
odważnie, uczą Ania Broda oraz Ola Bilińska (informacje już wkrótce),

– czytanie Konopnickiej online przez aktorów,
– koncert laureatów (może nawet nie online…).

o uśmiech dzieci 
w szpitalu

Trwają aukcje i licytacje prowadzone przez Fundację „Dr Clown”. 
Dzięki zgromadzonym środkom dzieci ze szpitali i placówek specjal-
nych w Suwałkach będą mogły wziąć udział w wyjątkowych warsztatach 
śmiechu. Fundacja „Dr Clown” zaplanowała zorganizowanie pełnych do-
brej energii warsztatów, których celem będzie poprawa motywacji do 
walki z chorobą i złagodzenie napięć spowodowanych chorobą i poby-
tem w szpitalu. Dodatkowym elementem spotkań „Uśmiechnięta Młoda 
Suwalszczyzna” będą zajęcia arteterapii.

Aukcje są prowadzone na platfor-
mie zakupowej Allegro Lokalnie. Do 
wylicytowania będą m.in. rękodzie-
ła, obrazy lokalnych artystów, książki, 
zabawki i wiele innych. Link do zbió-
rek Fundacji „Dr Clown” w Suwałkach: 
https://allegrolokalnie.pl/zbiorka/
usmiechnieta-mloda-suwalszczyzna

>>
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n Obława Augustowska była częścią ope-
racji przeprowadzonej na terenie całej Polski 
Wschodniej oraz na Litwie, Łotwie i w zachod-
niej Białorusi oraz Ukrainie. Jej celem było wy-
tępienie jakiegokolwiek zbrojnego oporu, któ-
ry po II wojnie światowej utrudniał przejęcie 
władzy przez sowiecką administrację.

n W Obławie Augustowskiej, inaczej niż  
w innych prowadzonych na tym terenie działa-
niach, uczestniczyły przede wszystkim oddzia-
ły Armii Czerwonej, dlatego też operacja ta mia-
ła najbardziej zbrodniczy charakter. Nieliczni 
żołnierze Ludowego Wojska Polskiego uczest-
niczący w tej operacji, zwłaszcza szeregowi  
z niechęcią występowali przeciwko partyzantce.

n Książka „Miotła Stalina. Polska północ-
no-wschodnia i jej pogranicze w czasie obła-
wy augustowskiej w 1945 roku”, której autora-
mi są trzej historycy: Łukasz Adamski, Grzegorz 
Hryciuk oraz Grzegorz Motyka – to jak dotąd, 
jedna z najważniejszych naukowych publikacji 
dotyczących Obławy Augustowskiej, znacznie 
przybliżająca nas do prawdy o tragicznych wy-
darzeniach sprzed 75 laty.

jak rozPoczęŁa Się 
obŁawa auguStowSka?

Obława Augustowska była największą 
masową zbrodnią popełnioną na cywilach  
w Europie pomiędzy zakończeniem II woj-
ny światowej a wybuchem wojen bałkańskich  
w latach 90-tych. Od 12 do 20 lipca 1945 r. woj-
ska 3 Frontu Białoruskiego przy wsparciu po-
doddziałów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa przeprowadziły wielką 
obławę w lasach augustowskich i na pograni-
czu polsko-litewskim. Objęła ona tereny powia-
tów augustowskiego i suwalskiego, a na Litwie 
powiat łoździejski. 

Rozkaz bojowy sztabu 50 Armii Czerwonej 
w sprawie przeprowadzenia obławy wydał 
dowódca 50 Armii gen. lejt. Fiodor Ozierow. 

Nakazał on prowadzić przeczesywanie tylko za 
dnia na dwa sposoby: przejście tyraliery w odstę-
pach 6-8 m między żołnierzami oraz przeszuki-
wanie miejscowości przez korpusowe rezerwy. 
Zebrana w operacji broń miała być przewiezio-
na do Suwałk na stację kolejową. Zgodnie z roz-
kazem zatrzymywano wszystkie osoby wykry-
te w lasach, wszystkich uzbrojonych mężczyzn 
od 16 do 60 roku życia i inne podejrzane oso-
by. Nakazywano wszystkich zatrzymanych nie-
zwłocznie kierować do oddziału kontrwywiadu 
„SMIERSZ” 50 Armii, której sztab 12 lipca prze-
niesiono z Olecka do Suwałk, a grupę operacyj-
ną sztabu do Augustowa. 

Zgodnie z rozkazem operacja miała być 
przeprowadzona od 12 do 18 lipca i była pre-
cyzyjnie zaplanowana. Niestety zbrodnicze 
działania Armii Czerwonej się przedłużyły.  
Z dziennika działań bojowych 50 Armii wynika, 
że regularna operacja wojskowa w powiatach 
augustowskim i suwalskim trwała do 20 lipca. 
W ostatnim dniu operacji zatrzymano 225 osób. 
Potem do końca lipca 1945 r. żołnierze Armii 
Czerwonej, LWP oraz funkcjonariusze UBP pro-
wadzili jeszcze pojedyncze akcje przeczesywa-
nia lasów oraz aresztowania w miejscowościach, 
w których zatrzymywano pojedyncze osoby 
oraz kilkuosobowe grupy. Współcześnie całość 
tych działań nazywamy Obławą Augustowską.

tragiczna obŁawa
Skutki tych działań znane są przede 

wszystkim z szyfrogramu naczelnika Zarządu 
Głównego Smiersz gen. Wiktora Abakumowa 
do Ławrentija Berii z 21 lipca 1945 r. o działa-
niach przeprowadzonych z polecenia Sztabu 
Generalnego Armii Czerwonej w lasach augu-
stowskich. Gen. Abakumow meldował, że woj-
ska 3 Frontu Białoruskiego zatrzymały 7 049 
osób, w tym 1 685 Litwinów. Zatrzymywano 
również starców i kobiety. Wypuszczono 5 115 
lokalnych mieszkańców, w tym 1 171 Litwinów. 

Według stanu na 21 lipca aresztowano 592 oso-
by. Zatrzymanych, których sprawdzano było 828. 
Likwidację aresztowanych mieli nadzorować: 
gen. mjr Iwan Gorgonow z Zarządu Głównego 
Smiersz i gen. lejt. Paweł Zielenin, naczelnik 
Smierszu 3 Frontu Białoruskiego. Jaki był dalszy 
los 592 aresztowanych? Do dziś nie wiadomo.

W Obławie Augustowskiej uczestniczyło aż 
45-50 tys. żołnierzy Armii Czerwonej, w tym  

obława augustowska: nowe ustalenia

zbrodnia niewyjaśniona
obławę augustowską przeprowadziła armia czerwona razem z oddziałami 1 Praskiego Pułku Piechoty ludowego wojska Polskiego i 

funkcjonariuszami urzędu bezpieczeństwa Publicznego, bez udziału nkwd. była to część działań przeciwko partyzantom, które latem 1945 
roku jednocześnie przeprowadzono we wschodniej Polsce oraz na pograniczu polsko-litewsko-białorusko-ukraińskim – takie nowe ustale-
nia o obławie augustowskiej – największej zbrodni na ziemiach polskich po drugiej wojnie światowej znalazły się w książce „Miotła Stalina. 
Polska północno-wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku”, której autorami są trzej historycy: Łukasz adamski, 
grzegorz hryciuk oraz grzegorz Motyka. 

Pamiątkowe zdjęcie oprawców 
– funkcjonariusze PUBP 
w Augustowie 
(u góry: Aleksander Kuczyński, 
Mirosław Milewski, 
Ryszard Caban, Jan Szostak) 
oraz sowieccy doradcy

Z Suwałk zginęli 
jeszcze: Stanisław 
Andruszkiewicz, 
Celina i Wanda 
Dzienisiewicz, 
Wiktoria Matukin, 
Tadeusz Zaremba

Franciszek Dąbrowski Tadeusz Gąglewski

Stanisława Gumianiak Piotr Stankiewicz

Anna i Mieczysław Wojno

Tadeusz Pietrołaj
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2 Korpus Pancerny. Użycie tak wielkich sił wy-
nikało zapewne z tego, że sowieci sądzili, że  
w lasach augustowskich było ok. 8 tys. partyzan-
tów. W rzeczywistości było ich wielokrotnie mniej  
może ok. 1 tys. partyzantów. W szyfrogramie z 24 
lipca gen. Abakumow napisał do Berii, że w lasach 
augustowskich nie znaleziono uzbrojenia artyle-
ryjskiego, a zatem informacje jakie docierały do 
50 Armii nie znalazły potwierdzenia. 

dlaczego PrzeProwadzono 
obŁawę auguStowSkĄ ?

W ocenie autorów książki „Miotła Stalina…” 
powodem przeprowadzenia obławy nie by-
ła, jak dotąd twierdzili niektórzy historycy, ze-
msta komunistów za opór, jaki mieszkańcy 
naszego regionu stawiali sowietom w latach 
okupacji od 1939 do 41 roku. Autorzy książki 
podważają też hipotezę o rzekomym zabezpie-
czeniu przejazdu Józefa Stalina na konferencję  
w Poczdamie. Ich zdaniem Obława Augustowska 
wpisywała się w cały szereg podobnych operacji, 
prowadzonych przez Związek Sowiecki w Polsce 
Wschodniej – na Białostocczyźnie, Lubelszczyźnie 
i Rzeszowszczyźnie, a także na terenie Litwy, za-
chodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Celem 
tych działań było wytępienie jakiegokolwiek 
zbrojnego oporu, który w tamtym czasie utrud-
niał przejęcie władzy na tym terenie przez sowiec-
ką administrację.

kSiĄżki i filMY 
o obŁawie auguStowSkiej

Książka „Miotła Stalina. Polska północno 
-wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy 
augustowskiej w 1945 roku” – to jak dotąd,  
jedna z najważniejszych publikacji dotyczą-
cych Obławy Augustowskiej, obok książki „Nie 
tylko Katyń” Ireneusza Sewastianowicza i Sta- 
nisława Kulikowskiego, „Przerwane życiory-
sy...” Alicji Maciejowskiej, opracowania „Obława 
Augustowska – lipiec 1945 r.: wybór źródeł” 
pod red. nauk. Jana Jerzego Milewskiego i Anny 
Pyżewskiej oraz książki Tadeusza Radziwonowi- 
cza i Barbary Bojaryn-Kazberuk „Obława augu-
stowska 1945...” i Nikity Pietrowa „Po scenariju 
Stalina…”. Interesujące też były materiały filmo-
we Jacka Petryckiego „A może tego nie wolno 
mówić…” i Beaty Hyży-Czołpińskiej „Obława”. 

Książka „Mio-
tła Stalina…” 
jest wyborem 
ważnych źró-
deł, dotyczą-
cych operacji 
wojskowej z 
lipca 1945 r. 
na terenie Su-
walszczyzny, 
Ziemi 
Augustowskiej 
i Sejneńskiej. 
Dokumenty 
zebrane w to-
mie wydanym 
przez Centrum 
Polsko-Rosyj-

skiego Dialogu i Porozumienia były przechowywane 
przede wszystkim w polskim Archiwum Akt No-
wych i Centralnym Archiwum Wojskowym, a także 
Litewskim Archiwum Specjalnym oraz Rosyjskim 
Państwowym Archiwum Wojskowym. Część z nich 
była już wcześniej publikowana. Zostały one jednak 
w książce umieszczone, aby pokazać całościowy kon-
tekst wydarzeń

więcej PYtaŃ 
niż odPowiedzi

Mimo, że w tym roku mija już 75 lat od 
zbrodni popełnionej na obszarze powiatów: 
augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego  
i sokólskiego, to wciąż zbyt mało wiemy  
o tym tragicznym wydarzeniu, a zwłaszcza 
nie znamy miejsca pochówku zaginionych 
592 Polaków. Jak dotąd najwięcej informacji  
o tych tragicznych wydarzeniach zebrał powsta-
ły w 1987 r. Obywatelski Komitet Poszukiwań 
Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych 
w Lipcu 1945 r., którego najaktywniejszymi 
członkami byli: Stanisław Kowalczyk, Mirosław 
Basiewicz i Piotr Bajer. 12 lipca obchodzimy 
Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 

Teren Obławy Augustowskiej z dyslokacją od-
działów Armii Czerwonej 

Zdjęcie z książki „Nowe zniewolenie 
– Obława Augustowska Lipiec 1945” wydanej przez IPN

W Suwałkach pamięć ofiar upamiętnia pomnik 
Ofiar Obławy Augustowskiej w Lipcu 1945 roku 
na Suwalszczyźnie, ustawiony na rondzie przy 
wyjeździe w kierunku Jeleniewa

obchodY rocznicowe
W Gibach przy 10-metrowym krzyżu i obe-

lisku z napisem: „Zginęli, bo byli Polakami” 
odbyły się obchody 75. rocznicy Obławy 
Augustowskiej – największej zbrodni doko-
nanej na Polakach po II wojnie światowej. Na 
kamiennych tablicach przy krzyżu wyryto na-
zwiska 592 zaginionych osób. Na wzgórzu stoi 
od niedawna 640 dębowych krzyży. Od 30 lat 
podczas rocznicowych uroczystości wspomi-
na się  tu wydarzenia z lipca 1945 r. i poległych 
Polaków. W czasach PRL prawda o obławie by-
ła zakazana i wymazywana z pamięci.

W uroczystości uczestniczyli m.in. minister edu-
kacji narodowej poseł Dariusz Piontkowski, poseł 
Jarosław Zieliński, zastępca szefa Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała, wo-
jewoda podlaski Bohdan Paszkowski, samorzą-
dowcy, biskup Adrian J. Galbas, przedstawiciele 
wojska i służb mundurowych, a przede wszyst-
kim rodziny ofiar obławy z lipca 1945 r. 

Białostocki oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej od lat prowadzi śledztwo w spra-
wie obławy. Niestety, w niewielkim stopniu, po-
dobnie jak wcześniejsze śledztwo prowadzone 
przez prokuraturę, przyczyniło się ono do wyja-
śnienia tajemniczej zbrodni sprzed 75 lat. Wciąż 
nie wiadomo, gdzie są groby jej ofiar. W ramach 
śledztwa IPN biegli z zakresu kartografii, którzy 
analizowali powojenne zdjęcia lotnicze, wska-
zali ponad 60 miejsc na Białorusi, większość  
w okolicach miejscowości Kalety, które mogą 
być jamami grobowymi. Białoruś odmówiła po-
mocy prawnej w tej sprawie.
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Rapczyńska z Sejn, które po-
konały Oliwię Rapczyńską  
i Zuzannę Rapczyńską rów-
nież z Sejn. Trzecie miej-
sce wywalczyły siatkarki  
z Suwałk – Beata Strękowska 
i Aleksandra Bieryło, które 
wygrały z Julią Maksimowicz 
i Weroniką Michalską. 

Wśród mężczyzn trium-
fowali  Michał Głowacki  
i Daniel Ostaszewski z Bia- 
łegostoku, którzy w fina-
le po bardzo wyrównanym meczu pokonali Mateusza Czunkiewicza  
i Cezarego Sapińskiego – siatkarzy  plusligowego Ślepska Malow. 
Na najniższym stopniu podium stanęli Artur Karniłowicz i Damian 
Wierzbicki z Augustowa, którzy wygrali z Piotrem Staniszewskim  
z Krukówka i Marcinem Putrą z Suwałk.

zamiast sBF
Lipcowy 13. Suwałki Blues Festival nie mógł od-

być się z powodu zagrożenia epidemicznego. Mimo to  
w sobotni wieczór 11 lipca w Suwalskim Ośrodku 
Kultury rozbrzmiewała muzyka bluesowa. W 75. uro-
dziny Erica Claptona największe przeboje wielkiego 
bluesmana, jak „Sunshine of Your Love”, „Crossroads”,  
„I Shot the Sheriff”, „Riding with the King” czy „Cocaine” 
zagrał Bartek Grzanek Band. Koncert odbył się z za-
chowaniem wszelkich ograniczeń wprowadzonych ze 
względu na epidemię koronowirusa.

Eric Clapton – to niekwestionowana ikona świato-
wej muzyki rockowej i jeden z najbardziej uznanych 
gitarzystów wszech czasów. 30 marca 2020 r. skoń-
czył 75 lat. Jako jedyny artysta w historii został trzy-
krotnie uhonorowany członkostwem Rock and Roll 
Hall of Fame. Ma w swoim dorobku 18 nagród Grammy. 

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na 14. Suwałki 
Blues Festival. Proponujemy pominąć pechową trzy-
nastkę. I znowu, w lipcu w całych Suwałkach będzie roz-
brzmiewał blues.
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>> zlot mazd
Od lat z Suwałki Blues Festiwalem związany jest  Suwałki Blues Drift, 

czyli zlot samochodów Mazda MX5. W tym roku SBF nie odbył się, ale 
Mazdy MX-5 pojawiły się w mieście. I to w rekordowej liczbie. Przed 
Suwalskim Ośrodkiem Kultury przejechało z rykiem silników 28 aut. 

Mazda MX-5 – to samochód osobowy typu roadster produkowany w Japonii 
od 1989 r. Dzięki balansowi wagi przód/tył bliskiemu 50:50, samochód jest 
często wykorzystywany do amatorskich i fabrycznych wyścigów

Najsłynniejszy dziennikarz motoryzacyjny Jeremy Clarkson napisał: 
„Prawdą jest, że jeśli pragniesz sportowego wozu, MX-5 będzie świetnym 
wyborem. Nic nie będzie w stanie dać więcej satysfakcji z jazdy na drodze. 
Nic nie da tyle radości. Jedyny powód, dla którego daje temu samocho-
dowi pięć gwiazdek to to, że nie mogę dać mu czternastu.” 

MX-5 zdobyła wiele nagród, takich jak „Samochód roku” 1989 oraz 
2005. Fachowa prasa motoryzacyjna nadała Mazdzie MX-5 tytuł „najlep-
szy samochód sportowy lat 90.” i „jeden z dziesięciu najlepszych samo-
chodów sportowych 
wszech czasów”.

>>

Koncert poprowadził wielki przy-
jaciel Suwalskiego Festiwalu Blu-
esowego Jan Chojnacki

Muzykę Erica Claptona w SOK zagrał Bartek Grzanek Band w składzie: 
Bartek Grzanek – gitara i wokal, Mirosław Wiśniewski – gitara, Przemek 
„Bęben” Kuczyński – perkusja i Paweł Serafiński – organy Hammonda

Tradycyjnie w zlocie 
Mazd MX-5 uczestni-
czył prezydent Suwałk 

Czesław Renkiewicz

18 lipca na boisku do sportów plażowych nad zalewem Arkadia 
odbył się turniej siatkówki plażowej Suwałki Beach Arena 2020.  
W rozgrywkach udział wzięło: 12 par męskich oraz 6 żeńskich m.in.  
z Augustowa, Białegostoku, Michałowa, Sejn i Suwałk.

W finale rywalizacji kobiet zwyciężyły Dorota Auron i Wioleta 

turniej Siatkówki Plażowej>>

W turnieju siatkówki plażowej zagrali za-
wodnicy Ślepska Malow Suwałki Mateusz 
Czunkiewicz i Cezary Sapiński
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Ilość miejsc jest bardzo ograniczona bo tylko 100 miejscówek. Informacje 
pod nr tel. 604 077 818.

kalendarz wYdarzeŃ 
w PokaMedulSkiM klaSztorze w wigrach

¿ 25.07, godz. 22 – 
kino plenerowe – film 
fabularny o tematyce 
niepodległościowej;
¿  26.07, godz. 13  

– II Festiwal Muzyki 
Kameralnej i Orga- 
nowej „Kamedulskie Wigry”;
¿ 2.08, godz. 13 – koncert zespołu Trio Atre.

cineMa luMiere 
Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301
 zaPraSza na filMY:

 – do 23 lipca Valhalla (fantasy/przygodowy), Poznajmy się jeszcze raz 
(komediodramat), Na topie (melodramat/muzyczny), Wiking i magiczny 

miecz (komedia animowana/przygodowy), 
#TU I TERAZ (komedia), Więzień Zero (horror);

– od 24 lipca Jak być dobrą żoną (komedia), 
Polowanie (thriller/akcji), Scooby-Doo! (kome-
dia animowana/przygodowy);

– od 31 lipca Bohemian Rhapsody (muzycz-
ny), Furie (horror), Słoń Benjamin (przygodo-
wy/familijny); 

– 5 sierpnia Pojedynek na głosy (komedia), 
BABSKIE WIECZORY;

– od7 sierpnia: Babyteeth (komediodramat, 
SamSam (animowany/familijny).

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE

biblioteka Publiczna iM. Marii konoPnickiej 
w SuwaŁkach, ul. Emilii Plater 33A informuje

o godzinach pracy Biblioteki Głównej i jej filii do 31.08:

¿ Biblioteka Główna, ul. E. Plater 33A: wtorek-piątek w godz. 8-16,  
sobota w godz. 9-15;

– Zbiory specjalne: wtorek-piątek w godz. 8-16, sobota – nieczynne; 
– Pracownia „Smykałka” i Czytelnia – nieczynne do odwołania;
¿ Filia nr 1, ul. Szpitalna 60: wtorek-piątek 8-16, sobota – nieczynne;
¿ Filia 2, ul. Klonowa 41: wtorek-piątek – 8-16, sobota – nieczynne;
¿ Filia 3, ul. Północna 26: wtorek-piątek – 8-16, sobota – nieczynne;
¿ Midicentrum, ul. Witosa 4A – nieczynne do odwołania.

SuwalSki ośrodek kulturY, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿ Szanty Przy Starej Łaźni 2020 – cykl 
sierpniowych koncertów szantowych 
na Bulwarach nad Czarną Hańczą przy 
Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Pierwszy za-
gra zespół Za Horyzontem – 2.08, godz. 
18, wstęp wolny. Następny koncert: 
9.08, godz. 18 – Zespół A-QQ – Augustowska Flota Śpiewająca.
¿  Otwarte wakacyjne zajęcia artystyczne: 22.07, godz. 9.30-11.30 

(wiek 8-13 lat) – „Suwałki oczami dziecka”, fotografowanie interesują-
cych miejsc; 23.07, godz. 10-11, (8-13 lat) – „Malujemy papierem”, kom-
pozycje z pasków qullingowych; 29.07, godz. 10-11 – „Mój obraz z mate-
riałów naturalnych”, kompozycja plastyczna; 30.07, godz. 10-11 (8-13 lat) 
– Malowanie farbami żelowymi na folii lub szkle;

¿  IV Suwalski Salon Sztuki – zbio-
rową wystawę prac artystów zwią-
zanych z Suwałkami i Suwalszczyzną  
w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 
20, ul. Noniewicza 71. Wystawa czynna 
do końca sierpnia;

¿ wystawę prac fotografików skupionych wokół grupy artystycznej 
PAcamera w Galerii Patio przy ul. Papieża Jana Pawła II 5. Wystawa czyn-
na do końca października. Galerie będą czynne w wakacje od wtorku do 
niedzieli, w godz. 10-18;

MuzeuM okręgowe w SuwaŁkach, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿ wystawę „Jan Lebenstein – ilustracje do „Folwarku zwierzęcego” 

George’a Orwella. Wystawa czynna do połowy sierpnia.

MuzeuM iM. Marii konoPnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza:
¿ rodziny z dziećmi do Zaułka Krasnoludków. Na odwiedzających cze-

ka wiele atrakcji: animacje teatralne, zabawy oraz gry w ogrodzie. Zaułek 
Krasnoludków jest czynny: wtorek-niedziela w godz. 9.30-14.30. Od 1.07 
do 31.08: wtorek-niedziela, w godz. 10.30-15.30. W poniedziałki i sobo-
ty nieczynne;
¿ na wystawę „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”, której zwie-

dzanie potrwa do 30.10.

black Pub koMin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ rozgrywki Suwalskiej Ligi Darta grane 

systemem 501 DO. 24.07 (piątek) rozgryw-
ka rozpocznie się o godz. 18.30, do końca 
turnieju. Wpisowe – 10 zł. Impreza otwarta 
dla wszystkich chętnych, dołączyć można w dowolnej rundzie. Szerzej  
o darcie na stronie: http://dart.com.pl/ Następny termin to: 31.07 (piątek);
¿ wielkie urodziny WERSELE 2020. W dniach 24-26 lipca. W piątek zagra 

DŻA DŻA DZiADY, a w niedzielę GA-Ga Zielone Żabki. Oba zespoły prze-
plecie super muzyka innych kapel oraz liczne niespodzianki. Rozkład jaz-
dy: 50 zł za piątek 24.07, 60 zł za sobotę 25.07, a 100 zł za cały weekend. 

wakacYjna ProMocja!
Do 31 sierpnia bilety na seanse od wtorku do piątku (do godz. 15)  

w cenie 17 zł (2D i 3D) oraz tanie poniedziałki 16 zł (2D i 3D).

>> jazz do nieba
Wieczór z jazzem przed budynkiem Suwalskiego Ośrodka Kultury oka-

zał się interesującą propozycją dla suwalczan. Pierwszą od wielu tygodni  
w otwartej przestrzeni. Publiczność wysłuchała znanych standardów jazzo-
wych w wykonaniu wokalistki Mileny Łukasiewicz-Miszkiel do gitarowego 
akompaniamentu Wiesława Jarmoca. Spontaniczne-zaplanowane koncer-
ty w kameralnej atmosferze pojawią się tego lata nie tylko przed budynkiem 
SOK, ale i innych lokalizacjach w Suwałkach. Kolejny w najbliższą środę (22.07) 
o godz. 20 przy fontannie przy ul. R. Minkiewicza na Osiedlu Północ. Do gi-
tarowego akompaniamentu Wiesława Jarmoca zaśpiewa Agata Gulbierz.

Milena Łukasiewicz-Miszkiel i Wiesław Jarmoc
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wYdarzenia SPortowe

MaSz ProbleM z alkoholeM?
chceSz PrzeStaĆ PiĆ?

anoniMowi alkoholicY czekajĄ

wYkaz Mitingów gruP aa intergruPY

„Pojezierze”
infolinia: 801 033 242

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. 14.00;

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

ślePSk Malow w koMPlecie
Kadra siatkarskiego zespołu Ślepska Malow Suwalki na sezon 

2020/2021 została skompletowana i jest gotowa do sportowej rywalizacji 
w nadchodzących rozgrywkach Plus Ligi. Jako ostatni do składu dołączył, 

a raczej powrócił Kévin Klinkenberg (na zdjęciu). 30-let-
ni przyjmujący jest aktualnym reprezentantem Belgii. 
W poprzednim sezonie Plus Ligi reprezentował barwy 
suwalskiego Ślepska Malow. Wcześniej grał w barwach 
belgijskiego VC Maaseik, francuskiego Tours VB i turec-
kiego Fenerbahçe SK. W sezonie 2019/2020 Klinkenberg 
był pewnym punktem zespołu prowadzonego przez 

trenera Andrzeja Kowala, co zaowocowało przedłużeniem kontraktu. Jest 
świeżo upieczonym tatą. W czerwcu na świat przyszedł jego syn Noah.

Poza Belgiem we wrześniu w suwalskiej drużynie ponownie zagra-
ją: Bartłomiej Bołądź (atakujący), Paweł Filipowicz (libero), Jakub Rohnka 
(przyjmujący), Cezary Sapiński (środkowy), Kacper Gonciarz (rozgrywa-
jący), Andreas Takvam (środkowy), Łukasz Rudzewicz (środkowy), Patryk 
Szwaradzki (atakujący), Joshua Tuaniga (rozgrywający) oraz pojawią się 
nowi siatkarze: Mateusz Sacharewicz (środkowy), Marcin Waliński (przyj-
mujący), Tomas Rousseaux (przyjmujący) i Mateusz Czunkiewicz (libe-
ro). Suwalską drużynę nadal poprowadzi trener Andrzej Kowal wspólnie  
z Mateuszem Kuśmierzem, Kamilem Skrzypkowskim, Andrzejem 
Sawickim, fizjoterapeutą Damianem Słabińskim i statystykiem Adamem 
Tołłoczko. Dotychczasowy asystent trenera Mateusz Mielnik nie będzie 
dalej pracował w sztabie szkoleniowym suwalskiej drużyny. 34-letni szko-
leniowiec trenował drużynę Ślepska, która wywalczyła w 2019 r. awans do 
Plus Ligi. I za to należą się mu ogromne słowa podziękowania.

Pierwszy mecz w nowym sezonie Plus Ligi Ślepsk Malow rozegra  

z GKS Katowice w Suwałkach pomiędzy 11 a 14 września. Wcześniej, bo już  
w dniach 22 -23 sierpnia Ślepsk Malow w nowym składzie kibice będą 
mogli obejrzeć w Suwałkach w XI Memoriale Józefa Gajewskiego. Miejski 
Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki poinformował, że sprzedaż kar-
netów na mecze Plus Ligi w sezonie 2020/2021 ruszy nie wcześniej niż  
w połowie sierpnia 2020 roku. Wszystko z uwagi na cierpliwe oczekiwanie 
na ostateczne decyzje rządowe dotyczące maksymalnej liczby kibiców, 
którzy będą mogli wziąć udział w wydarzeniach sportowych organizowa-
nych w halach widowiskowo-sportowych w Polsce w sezonie 2020/2021.

jedno zwYcięStwo i dwie Porażki
Ze zmiennym powodzeniem rywalizują piłkarze suwalskich Wigier 

w końcówce rozgrywek I ligi. W niczym nie zmieni to faktu, że na zakoń-
czenie rozgrywek zajmą ostatnie miejsce w tabeli. Najpierw Wigry prze-
grały 0:1 z Odrą w Opolu. Gola strzelił już w 3 minucie Arkadiusz Piech. 
Następnie w Suwałkach piłkarze Wigier pokazali charakter i wygrali 1:0 
z Sandecją Nowy Sącz. Gola strzelił Cezary Sauczek w 86 min. W ostatnim ro-
zegranym meczu Wigry przegrały 1:4 z Chrobrym w Głogowie. W pierwszej 
połowie suwalski zespół stracił gole po błędach swoich piłkarzy. Najpierw 
w 4 min. olbrzymi błąd popełnili obrońca Paweł Gierach oraz bramkarz 
Jan Balawejder, a gola strzelił Damian Piotrowski. W 26 min. kolejny  błąd 
popełnił duet Martin Dobrotka i gola strzelił Damian Kowalczyk. W 40 

min. po błędach kilku piłkarzy Wigier gola ponownie strzelił D. Kowalczyk.  
W drugiej połowie bramkę dla Wigier strzelił w 70 min. Robert Bartczak, a 
dla rywali w 76 min. były piłkarz suwalskiej drużyny Miłosz Kozak.

25 lipca o godz. 17:40 Wigry rozegrają ostatni mecz w rozgrywkach 
I ligi. Z tym poziomem rozgrywkowym pożegnają się w Suwałkach me-
czem z Zagłębiem Sosnowiec. Suwalska drużyna z dorobkiem 26 pkt zaj-
muje ostatnią lokatę w tabeli i niestety już na pewno spadnie do II ligi.

turniej trzech boiSk
Rozpoczął się Turniej Trzech Boisk. 12 lipca na bocznym boisku przy sta-

dionie lekkoatletycznym 10 drużyn, które przystąpiły do turnieju najpierw 
rywalizowało w dwóch grupach na zasadach „każdy z każdym”. Zwycięzcą 
grupy A została drużyna z Sejn Szkarnulis Team, natomiast w grupie  
B pierwsze miejsce zajął Browar Północny Team, w którego składzie gra-
ją trzykrotni zwycięzcy halowej ligi piłki nożnej RESO Suwałki Football 
League. W finale, skuteczniejsza w konkursie rzutów karnych okazała się 
drużyna Szkarnulis Team, która pokonała Browar Północny Team. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna Gminy Suwałki. Kolejna część Turnieju Trzech Boisk 
odbędzie się 26 lipca na sztucznych boiskach typu ORLIK. 

   Fot. OSiR
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ankieta Stanu zieleni na terenie MiaSta SuwaŁk

Władze Miasta czynią starania, by poprawić warunki życia mieszkańców i doskonalić jakość oferowanych im usług. Jednym z czynników wpływa-
jących na poziom życia w mieście jest dostępność i atrakcyjność terenów zielonych. By korzystanie z miejskich terenów spełniało oczekiwania miesz-
kańców, zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat zieleni miejskiej w naszym mieście.

Ankieta jest całkowicie anonimowa i dobrowolna. Państwa odpowiedzi pozwolą poznać potrzeby mieszkańców i wskazać kierunki utrzymania 
zieleni w mieście.

Z góry dziękujemy za rzetelne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

1. czy zieleń w mieście jest utrzymywana na właściwym poziomie?
a) tak
b) nie, dlaczego: .………………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) nie mam zdania

2. jak ocenia Pani/Pan poziom utrzymania terenów zielonych na wymienionych poniżej obszarach miasta?
     (3 bardzo dobrze, 2 dobrze, 1 źle, 0 nie mam zdania)

• Osiedle Północ I

• Osiedle Północ II

• Osiedle Kamena

• Centrum miast (osiedle E. Plater, ul Noniewicza, Osiedle II, ul. Kościuszki)

• Południowa część miasta

• Zachodnia część miasta

3. czy odpowiada Pani/Panu stan utrzymania zieleńców w ścisłym centrum miasta tj. Park konstytucji 3 Maja i Plac Marii konopnickiej? 
    (koszenie raz w tygodniu)
a) tak
b) nie, dlaczego:..…….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) nie mam zdania

4. czy odpowiada Pani/Panu stan utrzymania zieleńców na pozostałym terenie miasta Suwałki? (koszenie cztery razy w sezonie )
a) tak
b) nie, dlaczego: …………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) nie mam zdania

5. jaki model terenów zielonych chciałaby Pani/Pan, aby był realizowany w mieście Suwałki mając świadomość, że koszt utrzymania 
     łąki kwiatowej jest wielokrotne wyższy niż koszt utrzymania zwykłego trawnika. (proszę zaznaczyć X)

a) trawniki

b) łąka kwietna

c)inne formy – jakie ……………………………………………………………………………………………………………………………………

d) nie mam zdania

6. czy jest Pani/Pan za tym, aby tereny zielone były utrzymywane w formie:

a) trawnika koszonego

b) trawnika nie koszonego

c) łąki kwiatowej

po przekwitnieniuw fazie kwitnieniaÜ Û
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7. gdzie według Pani/Pana należy wykonać „łąki kwiatowe” w mieście Suwałki?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

8. czy odpowiada Pani/Panu stan utrzymania rabat kwiatowych na terenie miasta Suwałki?
a) tak
b) nie, dlaczego: ………………………………….……………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) nie mam zdania

9. czy uważa Pani/Pan, że w mieście powinno być więcej rabat kwiatowych, a jeżeli tak to gdzie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

10. czy uważa Pani/Pan, że w mieście jest za dużo donic z kwiatami i że część z nich powinna zostać zlikwidowana, a jeżeli tak to gdzie?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

11. gdzie według Pani/Pana należy wykonać dodatkowe nasadzenia drzew w mieście Suwałki?
….…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. jakie gatunki drzew, z wymienionych poniżej zdaniem Pani/Pana powinny być sadzone w Suwałkach? (proszę zaznaczyć X tylko 4 elementy)

• lipa

• kasztanowiec

• klon

• jarząb (jarzębina)

• robinia (akacja)

• wierzba

• świerk

• brzoza

• inne (jakie) ………………..…………………………………………………..………………………………………………..……………..……………

13. w jaki sposób, zdaniem Pani/Pana powinny być zagospodarowane ronda w Suwałkach?  (proszę zaznaczyć X)

• tylko trawniki

• rabaty kwiatowe

• krzewy i drzewa niskopienne

• elementy małej architektury

• robinia (akacja)

• wierzba

• brzoza

• inne (podać propozycje) 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………..

14. Płeć respondenta:
a) kobieta   b) mężczyzna

15. wiek respondenta:
a) 18-31  b) 31-40  c) 41-50  d) 51-65  e) powyżej 65
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inforMacja
Uchwałą Nr XXIII/302/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwa-torskie, restauratorskie i roboty budowla-

ne przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki przyznano następujące dotacje.

Lp. ZABYTEK/adres Dotowany Dofinansowanie zadania Ogólny koszt zada-nia[zł] Wysokość przy-znanej dotacji [zł]

1. 2. 3. 4. 5.

1. budynek przy ul. Kamedulskiej 14 
w Suwałkach

osoba prywatna remont dachu 78 855,13 24 908,00

2. budynek przy ul. T. Kościuszki 94 
w Suwałkach

osoby prywatne remont dachu 77 728,82 27 622,00

3. budynek przy ul. E. Plater 1 
w Suwałkach

Cech Rzemieślni- 
ków i Przedsiębior- 
ców w Suwałkach

remont elewacji 164 215,27 47 470,00

Łącznie: 100 000,00

Z up. Prezydenta – Adam  Żywiczyński, Miejski Konserwator Zabytków  162/2020

obwieSzczenie
PrezYdenta MiaSta SuwaŁk

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej da-
lej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 
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 14.07.2020 r. znak: I.7011.02.6.2019/2020.IS, 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na rozbudowie ulicy Szpitalnej 
(droga powiatowa nr 1134B) w Suwałkach wraz z 
przebudową niezbędnej infrastruktury technicz-
nej w zakresie robót budowlanych obejmujących: 
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyj-

nych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbu-
dową ulicy (strona wschodnia),

– budowę i przebudowę chodników dla pieszych,
– budowę drogi rowerowej,
– budowę zatok parkingowych na 42 miejsca posto-

jowe do parkowania prostopadłego, w tym 3 miej-
sca dla osób niepełnosprawnych,

– rozbiórkę istniejącej zatoki autobusowej na wyso-
kości hospicjum i budowę nowej naprzeciwko pę-
tli autobusowej,

– rozbiórkę istniejących schodów i umocnienie skar-
py płytami ażurowymi na wysokości szpitala oraz 
montaż barier ochronnych,

– przebudowę istniejących zjazdów publicznych,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę dwóch wpustów ulicznych z podłączeniem 

do sieci kanalizacji deszczowej,
– rozbiórkę istniejącego oświetlenia ulicznego i bu-

dowę nowego oświetlenia ulicznego z ustawie-
niem latarni oświetleniowych oraz z przestawie-
niem istniejącej latarni,

– rozbiórkę kolidujących ogrodzeń i odtworzenie, 
zgodnie z planem zagospodarowania,

– regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziem-
nego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbroje-
nia terenu, 

– wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią,
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-

stycji usytuowane poza projektowanym pasem dro-
gowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie: bu-
dowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
– budowa fragmentu drogi rowerowej, chodnika z 

pasem rozdziału wraz z zagospodarowaniem zie-

lenią na działkach nr 21747/1, 21750/5, 21746/8 w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (łącznik ul. Reja 
– Szpitalna), 

– wysokościowego dowiązania istniejącego chod-
nika (działki nr 21742/3 (po podziale 21742/25), 
21742/20),

– odtworzenie ogrodzenia (działka nr 21210/3 (po po-
dziale 21210/11)),

– uporządkowanie skarpy (działka nr 21742/20),
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
– rozbiórka kolidujących kabli energetycznych i bu-

dowa odcinka kablowej linii oświetleniowej z usta-
wieniem latarni oświetleniowej (działki nr 21746/8, 
21747/1),

– wymiana istniejącej latarni oświetleniowej (dział-
ka nr 21746/8),

– ustawienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1/1P 
wraz z przełożeniem kabla zasilającego złącze ka-
blowe (działka nr 21746/8),

– przełożenie kabli zasilających sterowniki sygnaliza-
cji świetlnej (działka nr 21746/8), 

– przestawienie i wymiana szafki oświetleniowej z 
dostosowaniem kabli energetycznych (działka nr 
21746/8),

– budowa odcinka kanału technologicznego 
(działka nr 21746/8).

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości 
oznaczonej działkami nr: 21158/2, 21164, 21743/1, 
21749, 21748, 21750/6, 21747/2, 21746/10 (istnie-
jący pas drogowy drogi powiatowej nr 1134B) i w czę-
ści na działkach nr: 21210/3, 21211/10, 21214/1 oraz 
na działkach nr 21742/3, 21744/1, 21745/5 (istnieją-
cy pas drogowy)(obręb nr 0002, Miasto Suwałki) oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. 
ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudo-
wy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości ozna-
czonej działkami nr: 21747/1, 21750/5, 21746/8 (pas 
drogowy drogi wojewódzkiej nr 655) oraz działkami nr 
21210/3 (po podziale 21210/11), 21742/3 (po podzia-
le 21742/25), 21742/20 obręb 0002, Miasto Suwałki. 

Numery działek podlegających podziałowi: 
21210/3, 21211/10, 21214/1, 21742/3, 21744/1, 
21745/5 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 
21210/10, 21211/11, 21214/11, 21742/24, 21744/3, 
21745/7 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według za-
łączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pa-
sem drogowym: 21210/11, 21211/12, 21214/12, 
21742/25, 21744/4, 21745/8 (obręb nr 0002, Miasto 
Suwałki), według załączonych projektów podziału. 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podzia-
łu w całości zlokalizowana jest na nieruchomości 
oznaczonej działkami nr: 21158/2, 21164, 21743/1, 
21749, 21748, 21750/6, 21747/2, 21746/10 (istnieją-
cy pas drogowy drogi powiatowej nr 1134B) i na dział-
kach nr: 21210/10, 21211/11, 21214/11, 21742/24, 
21744/3, 21745/7 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) 
po zatwierdzeniu podziału, oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. 
ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudo-
wy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości ozna-
czonej działkami nr: 21747/1, 21750/5, 21746/8 (pas 
drogowy drogi wojewódzkiej nr 655 – łącznik ul. Reja-
Szpitalnej) oraz działkami nr 21210/3 (po podziale 
21210/11), 21742/3 (po podziale 21742/25), 21742/20 
(obręb 0002, Miasto Suwałki). 
Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogo-
wy drogi powiatowej: Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:

21210/3 o pow. 2,5732 ha dzielona na działki: 
21210/10 o pow. 0,1114 ha (przeznaczona pod dro-
gę powiatową) i 21210/11 o pow. 2,4618 ha (w dotych-
czasowym władaniu), 

21211/10 o pow. 0,0944 ha dzielona na działki: 
21211/11 o pow. 0,0026 ha (przeznaczona pod dro-
gę powiatową) i 21211/12 o pow. 0,0918 ha (w dotych-
czasowym władaniu), 

21214/1 o pow. 0,0034 ha dzielona na działki: 
21214/11 o pow. 0,0024 ha (przeznaczona pod dro-
gę powiatową) i 21214/12 o pow. 0,0010 ha (w dotych-
czasowym władaniu), 

21742/3 o pow. 0,2150 ha dzielona na działki: 
21742/24 o pow. 0,2031 ha (przeznaczona pod dro-
gę powiatową) i 21742/25 o pow. 0,0119 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

 21744/1 o pow. 0,1177 ha dzielona na działki: 
21744/3 o pow. 0,0520 ha (przeznaczona pod drogę 
powiatową) i 21744/4 o pow. 0,0657 ha (w dotychcza-
sowym władaniu), 

21745/5 o pow. 0,0392 ha dzielona na działki: 
21745/7 o pow. 0,0251 ha (przeznaczona pod drogę 
powiatową) i 21745/8 o pow. 0,0141 ha (w dotychcza-
sowym 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 uwagi i wnioski dotyczące przed-
miotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publika-
cji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w 
którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  164/2020
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 PrezYdent MiaSta SuwaŁk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 
2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 14.07.2020 r. do 
04.08.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki 
przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 286/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku).  163/2020

dYżurY radnYch
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 21 lipca zapraszają Stanisław Kulikowski i Kamil Lauryn 

z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 28 lipca na suwal-
czan czekają Jarosław Józef Kowalewski i Jacek Roszkowski z Prawa  
i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczo-
ny przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

obwieSzczenie
PrezYdenta MiaSta SuwaŁk

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej da-
lej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 
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 09.07.2020 r. znak: I.7011.11.25.2019/2020.IS, 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na budowie odcinka drogi 7KD 
(ulicy Stefana Batorego) od ul. Grunwaldzkiej do 
granicy działki nr geod. 30261/5 ze skrzyżowa-
niem z ul. Grunwaldzką i sieciami infrastruktury 
technicznej w Suwałkach w zakresie robót budow-
lanych obejmujących: 

– budowę jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm,
– budowę obustronnych chodników,
– budowę obustronnych zatok parkingowych 

na 43 miejsca postojowe do parkowania prostopa-
dłego z opaską, w tym 2 miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych,

– budowę zjazdu publicznego na działkę nr 
30260/4,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przy-
kanalikami,

– budowę oświetlenia ulicznego,
– budowę kanału technologicznego,
– zagospodarowanie zielenią,
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-

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

 – budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

– przebudowa ul. Grunwaldzkiej, na działkach nr 
30261/1, 30231/6, 30260/1, w zakresie obejmującym:

a) rozbiórkę istniejących elementów drogowych 
oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z prze-budową 
ulicy (strona wschodnia),

b) budowę skrzyżowania z ul. Stefana Batorego,
c) wykonanie poszerzenia jezdni z budową pra-

woskrętu,
d) budowa peronu z ustawieniem wiaty przystan-

kowej przy zatoce autobusowej,
e) przebudowę chodnika i drogi rowerowej z pa-

sem rozdziału,

f) wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią
g) oznakowanie poziome,
– profilowanie skarpy na działkach nr 30261/3, 

30261/4, 30261/5 (po podziale 30261/7),
– przebudowa ul. gen. Władysława Sikorskiego 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 (działki nr 30254, 
30231/5) w zakresie:

a) rozbiórka istniejącego zjazdu i zagospoda-
rowanie poprzez wykonanie chodnika z drogą ro-
werową,

b) wykonanie chodnika do granicy działki nr 
30260/6 (po podziale 30260/12), 

c) wykonanie fragmentów chodnika z drogą ro-
werową w rejonie ronda, 

d) zagospodarowanie zielenią (działki nr 30254, 
30231/5),
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

– rozbiórka napowietrznej linii energetycznej nN 
(byłe przyłącze) (działki nr 30231/6, 30261/1),

– rozbiórka kolidującej linii oświetleniowej wraz 
z demontażem słupów oświetlenia ulicznego i bu-
dowa nowego odcinka oświetlenia ulicznego z usta-
wieniem latarni oświetleniowych (działki nr 30261/1, 
30231/6, 30260/1),

– rozbiórka 3 przykanalików sieci kanalizacji 
deszczowej i wykonanie nowych (działki nr 30231/6, 
30261/1),

– budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce 
nr 30260/6 (po podziale 30260/12),

– budowa odcinka kanału technologicznego 
(działka nr 30261/1, 30260/1, 30254),

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia tech-
nicznego.

 Inwestycja jest zlokalizowana na części nierucho-
mości oznaczonej działkami nr: 30260/5, 30260/4, 
30261/5, 30260/6 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub prze-
budowy innych dróg publicznych, budowy lub przebu-
dowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości ozna-
czonej działkami nr: 30231/6, 30261/1, 30260/1 (pas 
drogowy ul. Grunwaldzkiej), 30231/5, 30254 (pas dro-
gowy ul. gen. Władysława Sikorskiego w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 652) oraz działkami nr 30261/5 (po 
podziale 30261/7), 30261/3, 30261/4, 30260/6 (po 
podziale 30260/12) (obręb 0003, Miasto Suwałki). 

Numery działek podlegających podziałowi: 
30260/5, 30260/4, 30261/5, 30260/6 (obręb nr 
0003, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego ww. uli-

cy: 30260/9, 30260/7, 30261/6, 30260/11 (obręb 
nr 0003, Miasto Suwałki), według załączonych pro-
jektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza 
pasem drogowym: 30260/10, 30260/8, 30261/7, 
30260/12 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki), według 
załączonych projektów podziału. 

 Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału 
w całości zlokalizowana jest na nieruchomości ozna-
czonej działkami nr: 30260/9, 30260/7, 30261/6, 
30260/11 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki) po zatwier-
dzeniu podziału,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub prze-
budowy innych dróg publicznych, budowy lub przebu-
dowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości ozna-
czonej działkami nr: 30231/6, 30261/1, 30260/1 (pas 
drogowy ul. Grunwaldzkiej), 30231/5, 30254 (pas dro-
gowy ul. gen. Władysława Sikorskiego w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 652) oraz działkami nr 30261/5 (po 
podziale 30261/7), 30261/3, 30261/4, 30260/6 (po 
podziale 30260/12) (obręb 0003, Miasto Suwałki). 

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas 
drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0003 Miasto Suwałki:
30260/5 o pow. 0,0018 ha dzielona na działki: 

30260/9 o pow. 0,0012 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 30260/10 o pow. 0,0006 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

 30260/4 o pow. 0,3956 ha dzielona na działki: 
30260/7 o pow. 0,0205 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 30260/8 o pow. 0,3751 ha (w dotychczaso-
wym władaniu), 

30261/5 o pow. 0,8153 ha dzielona na działki: 
30261/6 o pow. 0,1509 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 30261/7 o pow. 0,6644 ha (w dotychczaso-
wym władaniu), 

30260/6 o pow. 0,1702 ha dzielona na działki: 
30260/11 o pow. 0,0010 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 30260/12 o pow. 0,1692 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 uwagi i wnioski dotyczące przed-
miotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publika-
cji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w 
którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  165/2020

ogłoszenia „dtS”, tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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kto chce mieć wpływ na to, co miesz-
kańcy Suwałk za 100 lat dowiedzą się o na-
szym mieście w 2020 roku powinien wziąć 
udział w akcji „Suwalska kapsuła czasu” 
organizowanej przez Suwalski ośrodek 
kultury we współpracy z „dwutygodnikiem 
Suwalskim”. Suwalska kapsuła czasu to nie-
rdzewny pojemnik z wieczkiem z napisem 
„nie otwierać przed upływem stu lat”. w po-
łowie sierpnia pojemnik ze wspomnieniami 
suwalczan zostanie zakopany na suwalskich 
bulwarach nad czarną hańczą.

Suwałki w tym roku obchodzą trzechsetle-
cie swego istnienia. Są dość młodym miastem, 
podobnie jak idea tworzenia kapsuł czasu. 
Kapsuła jest to najczęściej pojemnik lub miej-
sce, w którym umieszcza się różne przedmioty 
bądź informacje przeznaczone dla przyszłych 
pokoleń, zwłaszcza archeologów, antropolo-
gów i historyków. Kapsuły czasu zwykle two-
rzy się i ukrywa podczas ważnych wydarzeń, jak 
np. wmurowanie kamienia węgielnego pod bu-
dowę lub podczas upamiętnienia jakiejś roczni-
cy. Suwalski Ośrodek Kultury jest pomysłodaw-
cą tego działania w naszym mieście. 

– Do tej wspólnej 
zabawy chcemy za-
prosić wszystkich su-
walczan. Chodzi o to, 
by do tej kapsuły nie 
wkładać drogocen-
nych przedmiotów, 
złota, srebra, tylko po-
traktować ją senty-
mentalnie. Żeby przy-
s zł e p o ko le nia p o 

otwarciu tego pojemnika dowiedziały się czegoś 
o nas, o ludziach, którzy żyją teraz współcześnie, 
a za sto lat będą odległą przeszłością. Żeby zobra-
zować do jakiej zabawy Państwa zachęcamy, po-
wiem  o przedmiotach jakie mamy zamiar umieścić  
w kapsule. Chcemy złożyć swego rodzaju depo-
zyt, który jest hitem naszych czasów, na pewno 
są to nowe technologie jak chociażby smartfon. 
Poprosiliśmy też DTS o przeprowadzenie akcji „Listy 
do przyszłości”. Każdy mieszkaniec miasta może 
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napisać list. To może być jakaś myśl , którą my jako 
współcześnie żyjący, chcemy przekazać przyszłym 
pokoleniom, np. dbaj o siebie i o innych, ulepszaj 
siebie i świat. Jest duża dowolność, co do tej kap-
suły włożymy – mówi Alicja Andrulewicz dyrek-
tor Suwalskiego Ośrodka Kultury.

SOK chce włożyć do tego pojemnika aktual-
ne zdjęcie wszystkich zatrudnionych artystów, 
instruktorów, pracowników SOK. Ponieważ wy-
różnikiem wszystkich wydarzeń kulturalnych 
w naszym mieście jest Suwalki Blues Festival, 
więc znajdzie się tam koszulka bluesowa,  
a na współczesnym nośniku (płycie CD, DVD, 
pendrive) sprawozdanie z działalności SOK, 
bardzo szeroko opisane i poparte zdjęciami. 
Chodzi o to, by przyszłe pokolenia wiedzia-
ły jak odpoczywaliśmy, jak się relaksowaliśmy, 
jakie wydarzenia kulturalne były organizowa-
ne, co nas interesowało, jak ubieraliśmy się.

– Do naszych najmłodszych mieszkańców 
kierujemy akcję „Namaluj Suwałki przyszłości”. 

Chcemy by przyszłe pokolenia dowiedziały się 
jak wyobrażaliśmy sobie przyszłość. Za sto lat 
po otwarciu kapsuły czasu ówcześni ludzie bę-
dą mieli niezły ubaw, gdy zobaczą te rysunki. 
Prawdopodobnie one nie będą oddawały tej 
nowej rzeczywistości. Mamy też prośbę do dy-
rektorów, prezesów przedsiębiorstw, instytucji 
działających w naszym mieście. Pomyślcie pań-
stwo co byście chcieli włożyć do tej kapsuły, coś 
co będzie świadectwem czasu w którym żyje-
my – dodaje A. Andrulewicz.

Uroczyste zakopanie kapsuły czasu zapla-
nowano w sobotę 15 sierpnia o godzinie 17 na 
bulwarach nad Czarną Hańczą przy Starej Łaźni. 
Organizatorzy zapraszają na tę uroczystość 
wszystkich suwalczan. Kapsułę przykryje spe-
cjalne kamienne wieczko, które przygotowuje 
rzeźbiarka Olga Wielogórska. W przyszłości na 
tym kamieniu będzie postawiona rzeźba, która 
powstanie podczas międzynarodowego pleneru 
rzeźbiarskiego na bulwarach nad Czarną Hańczą.

SuwalSka  kaPSuŁa  czaSu

„DwuTygodnik Suwalski” zaprasza mieszkańców Suwałk do udziału w projekcie – Kapsuła 
Czasu, realizowanym przez Suwalski Ośrodek Kultury.

Dlatego  redakcja  „DTS”  zwraca  się  do  swoich  Czytelników,  aby  przysyłali „Listy do przy-
szłości”, w których byłyby opisy codziennego życia. Jak lubią spędzać wolny czas, o czym marzą, 
czego życzą przyszłym pokoleniom. Materiały o dzisiejszym stanie społeczności naszego miasta, 
mogą okazać się wartościowe dla przyszłych badaczy. Podpisane „Listy do przyszłości” prosimy 
przesyłać w formie elektronicznej na e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl lub w formie pi-
semnej: „DwuTygodnik Suwalski”, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki, lub też osobiście do siedziby 
redakcji do 10 sierpnia 2020 r. Przesłanie swojej pracy jest jednoznaczne ze zgodą na przetwa-
rzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

Szkic suwalskiej kapsuły czasu, która zostanie zakopana na bulwarach nad Czarną Hańczą

>>



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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