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W najbliższą sobotę (7 sierpnia) na 
suwalskim lotnisku odbędzie się Festyn 
Lotniczy „Odlotowe Suwałki”. Chciałbym 
zaprosić Państwa na swego rodzaju Dni 
Otwarte tego miejsca. Byście mogli na 
własne oczy przekonać się jak wygląda 
pas startowy i poznać ten obiekt osobi-
ście. Stąd też pomysł organizacji festynu, 
w ramach którego przygotowaliśmy du-
żo atrakcji.

Będzie można wybrać się w lot wido-
kowy samolotem, lot balonem na uwię-
zi, wejść do tunelu aerodynamicznego,  
a nawet skoczyć ze spadochronem. Zapisy na loty balonem oraz tunel aero-
dynamiczny, które uruchomiliśmy w ubiegłym tygodniu cieszyły się tak du-
żym zainteresowaniem, że po zaledwie 3 godzinach zamknęliśmy listę chęt-
nych. Niemniej jednak można zapisywać się na skok ze spadochronem oraz 
na loty widokowe. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach: www.um.suwalki.pl

Ale to nie jedyne atrakcje jakie będą na nas czekać tego dnia. Do Suwałk 
przylecą załogi uczestniczące w XXIII Międzynarodowym Zlocie Przyjaciół 
Lotnictwa w Kętrzynie. Będzie pokaz akcji gaśniczej zrealizowany przez 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, warsztaty mode-
larskie, animacje zabaw i tańca dla dzieci, pokazy lotów dronów, strefa dmu-
chańców.

Suwalskie lotnisko, które zostało oficjalnie otwarte rok temu cieszy się co-
raz większą popularnością, a my jako samorząd wciąż staramy się udoskona-
lać, rozwijać to miejsce, a przede wszystkim tworzyć dzięki niemu nowe moż-
liwości. Dlatego też uruchomiliśmy szkolenie młodzieży związane z obsługą 
dronów, lekkich samolotów i szybowców. Suwalska Szkoła Lotnicza, dzięki 
podpisanej z Miastem Suwałki umowie pracuje z uczniami suwalskich szkół 
ponadpodstawowych. 

Lotnisko służy nie tylko biznesowi, ale też wojsku, które odbywa śródlą-
dowania w naszym mieście, a także służbom medycznym. To z Suwałk w ma-
ju b.r. dzięki infrastrukturze pasa startowego bezpiecznie odleciał samolot  
z ekipą transplantologów, którzy pobrali w Suwałkach serce do przeszczepu.  

Wierzę, że ten obiekt dalej będzie rozwijał się i spełniał swoją rolę. 
Dlatego też zapraszam raz jeszcze Państwa do udziału w Festynie Lotniczym 
„Odlotowe Suwałki”.
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>> Ul. l. M. Paca 
jak nowa

Upłynął termin zakończenia prac związanych z modernizacją 
ulicy Ludwika Michała Paca. 30 lipca prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz spotkał się na placu budowy z wykonawcą inwestycji 
Krzysztofem Witkowskim, by zweryfikować stan wykonanych prac. 

– Cieszę się, że ta ulica została wyremontowana. Obiecałem to 
mieszkańcom ulicy L. M. Paca w ubiegłym roku. Mają już do dyspozy-
cji więcej miejsc parkingowych, zmodernizowane oświetlenie uliczne 
i co najważniejsze nowy asfalt – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Wyremontowano nawierzchnię ulicy oraz przylegające do niej par-
kingi i chodniki.  Oprócz tego wykonano: kanalizację deszczową i no-
we trawniki. Odbiór robót odbędzie się za kilka dni. Wykonawca musi 
jeszcze zasadzić drzewa. Budowa drogi kosztowała 737 000 zł, z cze-
go ok. 110 tys. zł pochodziło z Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
blisko 370 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych, a reszta z bu-
dżetu miejskiego Suwałk.

SzczePienia 
przy kościele

1 sierpnia (niedziela) suwalczanie mieli kolejną okazję skorzystać 
z bezpłatnych szczepień przeciwko COViD-19. Dodatkowy punkt 
szczepień przez ponad dziesięć godzin dostępny był przy suwal-
skiej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla przy ul. Papieża 
Jana Pawła II. 

Akcja koordynowana była przez Wojewodę Podlaskiego oraz 
wspierana przez służby: Państwową Straż Pożarną oraz Państwową 
Inspekcję Sanitarną. W akcję włączył się również Podlaski Oddział 
NFZ. Do 29 lipca w pełni zaszczepiło się ok. 38% mieszkańców 
Suwałk.

policyjne święto
Uroczystą zbiórką w komendzie suwalscy policjanci uczcili swoje święto. 

75 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe, a nowo-
przyjęci policjanci złożyli ślubowanie. Były gratulacje i życzenia dalszych suk-
cesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności. W uroczystej zbiórce udział 
wzięli m.in. przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz policjanci i pracow-
nicy policji. Obecnie w suwalskiej jednostce policji służbę pełni 228 policjan-
tów i zatrudnionych jest 77 pracowników cywilnych.
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Ul. Szpitalna gotowa
Nowe miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, chodnik, zatoki au-

tobusowej, oraz oświetlenie drogowe przy ul. Szpitalnej już po prze-
budowie. Suwalska firma REM-BUD kosztem 1 273 994 zł wykona-
ła prace na fragmencie tej ulicy. Roboty budowlane objęły odcinek 
od skrzyżowania z ulicą 1000-lecia Litwy do skrzyżowania z ulicą  
I. Daszyńskiego.

Inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu 
środkami z Unii Europejskiej w ramach projektu „Poprawa jakości sys-
temu transportu publicznego w mieście Suwałki – Etap IV”.
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głoS za drogą 
BiałyStok-aUgUStów

Niemalże wszyscy parlamentarzyści wybrani w województwie 
podlaskim ponownie opowiedzieli się za uzupełnieniem sieci dróg 
ekspresowych o odcinek Białystok-Augustów i połączeniem go  
z drogą ekspresową S61 Via Baltica. W piśmie do premiera Mateusza 
Morawieckiego narzekają oni na brak odpowiedzi ministra infra-
struktury na apel o uzupełnienie sieci dróg ekspresowych o odcinek 
Białystok-Augustów. Napisali m.in. „Droga ta łączy dwa największe 
miasta w województwie podlaskim – Białystok i Suwałki oraz prowa-
dzi do Augustowa jako popularnego ośrodka turystyczno-uzdrowi-
skowego i atrakcyjnego pod względem turystyczno-środowiskowym 
Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.”

Pod pismem Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego podpisali się 
wszyscy senatorowie i posłowie wybrani w województwie podla-
skim, poza Adamem Adruszkiewiczem i Kazimierzem Gwiazdowskim.

Będzie Bezpieczniej
Jeszcze w tym roku ruszy montaż sygnalizacji świetlnej na trzech su-

walskich skrzyżowaniach ulic: gen. Z. Podhorskiego z Papieża Jana Pawła II,  
T. Noniewicza z Muzyczną oraz M. Reja z ks. S. Szczęsnowicza. Miasto otrzy-
mało na ten cel dofinansowanie w kwocie ponad 800 tys. zł z Rządowego 
Funduszu Dróg Lokalnych. W sumie inwestycje pochłoną ponad 1 mln zł.

Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. ks. S. Szczęsnowicza, w tym będzie 
wykonana sygnalizacja świetlna i oświetlenie przejść dla pieszych. Wartość pro-
jektu ogółem: 411 700 zł. Dofinansowanie: 329 360 zł

Przebudowa skrzyżowania ul. gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II, 
w tym zostanie wykonana sygnalizacja świetlna, oświetlenie na przejściach dla 
pieszych oraz będzie zmieniony przebieg przejścia dla pieszych. Wartość projektu 
ogółem: 517 200 zł. Dofinansowanie: 400 000 zł

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Mu-
zyczną, w tym wykonanie azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oświetle-
nia na przejściach dla pieszych i dojściach do przejść. Wartość projektu ogółem: 
98 700 zł. Dofinansowanie: 78 960 zł
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nadanie nazw nowopowstałym ulicom, zmiany miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w tegorocz-
nym budżecie Suwałk zajęły najwięcej czasu suwalskim radnym  
w czasie lipcowej sesji rady miejskiej. rozpatrzyli oni też skargi na 
działalność prezydenta miasta Suwałk oraz dyrektora miejskiego 
Ośrodka pomocy rodzinie w Suwałkach. Odrzucili także petycję  
w sprawie zaprzestania segregacji sanitarnej. radni po raz kolejny 
obradowali w sposób hybrydowy: część była w sali obrad w ratuszu, 
a część zdalnie uczestniczyła w sesji.

nOwe nazwy
Radni nadali nowe nazwy dwóm ulicom. Ulica łącząca ul. Nowomiejską 

z ul. gen. K. Pułaskiego otrzymała nazwę: Krzysztofa Eugeniusza 
Pendereckiego – wybitnego polskiego muzyka, kompozytora i dyry-
genta. Skomponował on cztery opery, osiem symfonii i wiele różnych 
utworów orkiestrowych, koncertów instrumentalnych, oprawę chóral-
ną wielu teksów religijnych, a także utwory kameralne i instrumentalne.  
W Suwałkach pojawiał się na Letniej Filharmonii AUKSO.

Z kolei ulica odchodząca od ul. Armii Krajowej w kierunku centrum 
handlowego otrzymała nazwę: generała Stanisława Maczka – polskiego 
dowódcy wojskowego w czasie I wojny światowej, wojny polsko-bolsze-
wickiej i II wojny światowej. Dowodzona przez niego 1. Dywizja Pancerna 
w latach 1944-45 przeszła szlak bojowy przez Francję, Belgię, Holandię  
i Niemcy. Dywizja odegrała znaczącą rolę w bitwie pod Falaise i wyzwa-
laniu Bredy oraz Wilhelmshaven.  

miejScOwe plany i inne
Radni zmienili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

rejonu ulicy Piaskowej oraz terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, 
A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą. Zdecydowali też o przystąpie-
niu do sporządzania miejscowego planu obszaru ograniczonego ulica-
mi Turkusową, Brylantową, Bursztynową i ulicą Dubowo I. Dokonali też 
zmian w tegorocznym budżecie Suwałk oraz zapoznali się z informacją  
z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód.

wniOSki i Oświadczenia radnych
Tadeusz Czerwiecki zwrócił uwagę na problem uszczelnienia syste-

mu odbioru śmieci z boksów śmietnikowych. Prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz poinformował, że suwalski ZBM TBS wprowadził pilotaż na 
Osiedlu Północ z wiatą śmietnikową zamykaną na kartę magnetyczną oraz 
wyposażoną  w monitoring. Zauważył też, że jest potrzeba wspólnych dzia-
łań zmierzających do ograniczenia kosztów przy wywozie śmieci, co będzie 
oznaczało niższe opłaty ponoszone przez mieszkańców. Zastępca prezy-
denta Suwałk Łukasz Kurzyna poinformował, że system wywozu śmie-
ci dobrze funkcjonuje w zabudowie jednorodzinnej, znacznie gorzej jest  
w zabudowie wielorodzinnej. Trzeba wspólnych działań, żeby to zmienić.

Jacek Roszkowski zapytał o sposób uczczenia jubileuszu 30-le-
cia Galerii Chłodna 20. Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicja 
Andrulewicz poinformowała, że podczas ostatniej tegorocznej wy-
stawy w Galerii Chłodna 20 będzie podsumowanie jej jubileuszu 

30-lecia. Jarosław Schabieński zapytał o przebieg prac przy przeję-
ciu Bursy Szkolnej przez Zespół Szkół nr 4. Prezydent Cz. Renkiewicz 
poinformował, że po przyjęciu uchwały przez większość radnych 
na tej sesji, będzie mógł podpisać umowę z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w sprawie przejęcia bursy i nie dostrzega tutaj żad-
nych zagrożeń dla działania tej placówki. Radny zwrócił się również  
z prośbą o przyspieszenie prac przy budowie oświetlenia przy ul. M. Reja 
w kierunku cmentarza. Cz. Renkiewicz wyraził przekonanie, że te prace 
powinny zakończyć się jeszcze w wakacje.

Jacek Niedźwiedzki zapytał o sytuację w Agencji Ares i odwołanie 
przedstawiciela samorządu suwalskiego z jej Rady Nadzorczej. Prezydent 
Suwałk zadeklarował wystąpienie do samorządowych władz wojewódz-
twa podlaskiego z prośbą o jednoznaczne określenie intencji, co do przy-
szłości tej Agencji. Po ostatnich zmianach w statucie Aresu, najprawdo-
podobniej nie będzie przedstawiciela samorządu miejskiego w Radzie 
Nadzorczej tej Agencji. Najwyraźniej samorząd województwa podla-
skiego chce zostać jedynym właścicielem Aresu. Adam Ołowniuk za-
apelował o zamontowanie kamer przy stacjach roweru miejskiego, któ-
re ograniczyłyby skalę dewastacji rowerów. Prezydent Cz. Renkiewicz 
stwierdził, że do dewastacji najczęściej dochodzi poza stacjami Suwera  
i montaż kamer nie rozwiąże tego problemu. Na pewno firma zarządzają-
ca systemem będzie egzekwować kary za niszczenie rowerów. 

Karol Korneluk zapytał o stan prac przy wydaniu Suwalskiego Słownika 
Biograficznego. Dyrektor Muzeum Okręgowego Jerzy Brzozowski poin-
formował, że w połowie sierpnia słownik będzie dostępny dla wszystkich, 
a na jego wydanie przeznaczono ok. 230 tys. zł z budżetu miejskiego. 
Radny zapytał też o przyczynę dużej liczby odrzuconych wniosków w na-
borze do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku. Prezydent 
Suwałk poinformował, że złożone wnioski weryfikował zespół z udzia-
łem radnych. Zdaniem Cz. Renkiewicza lepiej byłoby gdyby o tym, któ-
ry wniosek zostanie zrealizowany, decydowali suwalczanie, a nie wzglę-
dy formalne. Wnioskodawcy mogą skorzystać z procedury odwoławczej. 
Jarosław Kowalewski zapytał o przygotowania do czwartej fali pandemii, 
która może wkrótce nadejść. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że 
po poprzednich falach pandemii samorząd ma odpowiednie środki sani-
tarne, wypracowane procedury i sprzęt do zdalnego nauczania. Niestety 
wciąż nie najlepiej jest ze szczepieniami przeciw COViD-19 w Suwałkach. 
Do dnia sesji dwoma dawkami zaszczepiło się zaledwie ok. 38% suwal-
czan. Samorząd miejski współpracuje też z Wojewodą Podlaskim, który 
ma największą rolę w sprawie przeciwdziałania epidemii. 

Lipcowa sesja odbywała się w sposób hybrydowy, czyli on-line i stacjonarnie 
w ratuszu. Nie wiadomo w jaki sposób odbędzie się następna sesja  
29 września. Wszystko będzie zależało od stanu epidemii i zachorowań na 
COViD-19

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć  
on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapo-
znać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami  
z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać 
dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze  
Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpela-
cje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowa-
ne są na stronie: bip.um.suwalki.pl

liPcowa  SeSja
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Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” 
oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opi-
sami, które zostaną umieszczone na Karcie do 
głosowania:

1. psi park. Projekt zakłada budowę psiego 
parku wraz z ogrodzeniem przy ul. S. Moniuszki 
w Suwałkach Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 112 326,26 zł.

2. parking nad zalewem arkadia. Projekt 
zakłada remont istniejącej nawierzchni zlo-
kalizowanych przy budynku Zastawie 38A  
– Ośrodek Żeglarski. Zweryfikowany koszt reali-
zacji projektu – 125 000 zł.

3. Utwardzenie terenu przed bramami 
rOd „malwa” wraz z parkingami. Projekt 
zakłada utwardzenie dwóch zjazdów do ROD 
„Malawa” wraz z miejscami parkingowymi  
i chodnikiem. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 125 000 zł.

4. zielona aleja Osiedla hańcza – zago-
spodarowanie terenów zielonych. Projekt za-
kłada budowę placu zabaw na Alei na Osiedlu 
Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istnieją-
cego terenu, wykonanie placu zabaw oraz zie-
leni. Zweryfikowany koszt realizacji projektu  
– 125 000 zł.

5. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na 
ul. dąbrówka w Suwałkach – iV etap. Projekt 
zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej 
na fragmencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa 
zostanie wymieniona i utwardzona, przez co 
poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo 
mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 125 000 zł.

6. Oaza północy przy Bike parku. Projekt 
zakłada wykonanie 10 miejsc parkingowych, 
nasadzenia drzew i krzewów, alejki spacerowe, 
ławki, kosze na śmieci, domki dla owadów, sto-
jaki dla rowerów. Zweryfikowany koszt realiza-
cji projektu – 125 000 zł.

7. wybieg dla psów na m. reja. Projekt 
zakłada utworzenia ogrodzonego placu za-
baw dla psów z 15 urządzeniami, koszami na 
śmieci. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 125 000 zł.

8. zakup sprzętu sportowego do trenin-
gu motorycznego dla dzieci i młodzieży. 
Projekt zakłada zakup sprzętu dla młodzieży 
do ćwiczeń oraz kontenera do przechowywa-
nia sprzętu sportowego. Zweryfikowany koszt 

realizacji projektu – 104 816 zł.

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” 
oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opi-
sami, które zostaną umieszczone na Karcie do 
głosowania:

1. Budowa parkingu przy ul. Grun- 
waldzkiej do obsługi targowiska, cmenta-
rza i obiektów OSir. Projekt przewiduje bu-
dowę miejsc parkingowych obsługujących ze-
spół obiektów publicznych zlokalizowanych 
przy ul. Grunwaldzkiej, tj. targowisko miej-
skie, cmentarz parafialny oraz kompleks spor-
towy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 
Zweryf ikowany koszt realizacji projektu  
– 900 000 zł.

2. remont drogi wewnętrznej między 
ulicami w. witosa i a. putry przylegającej 
do ulicy pułaskiego. Projekt zakłada remont 
drogi wewnętrznej, leżącej równolegle do uli-
cy Pułaskiego w Suwałkach polegającej na wy-
konaniu nowej nawierzchni na ulicy, chodniku  
i parkingach. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 900 000 zł.

3. tężnia solankowa. Projekt zakłada bu-
dowę mini Tężni Solankowej na suwalskich 
Bulwarach nad Czarną Hańczą. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 300 000 zł.

4. Utrwalenie i odwodnienie nawierzchni 
dojazdowej do garaży przy ulicy a. wierusza-
kowalskiego 10a i 10B oraz l. m. paca 12. 
Projekt zakłada utwardzenie i odwodnienie na-
wierzchni dojazdowej do garaży. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 793 000 zł.

5. „park Ułański” – odrestaurowanie par-
ku na terenie pokoszarowym przy ul. Gen. k. 
pułaskiego z elementami wystawy plenero-
wej o historii dawnego garnizonu. Projekt za-
kłada odrestaurowanie parku znajdującego się 
na terenie dawnych koszar wojskowych z mon-
tażem elementów stałej wystawy plenerowej  
o historii dawnego garnizonu i stacjonujących 
tu przed laty Ułanach. Zweryfikowany koszt re-
alizacji projektu – 890 000 zł.

Wykaz projektów „kulturalnych lub społecz-
nych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz  
z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie 
do głosowania:

1.  p i k n i k  r o d z i n n y  k u  z d r o w i u 
krwiodawcy mieszkańcom Suwałk. Projekt 

infOrmacja zeSpOłU dS. SUwalSkieGO BUdżetU OBywatelSkieGO na 2022 rOk 
O wynikach przeprOwadzOnej weryfikacji złOżOnych prOjektów dO realizacji

Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok powołany 
Zarządzeniem nr 197/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 8 czerwca 2021 r.  
zakończył w dniu 21 lipca 2021 r. prace związane z weryfikacją pod wzglę-
dem formalno-prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2022 rok. Zespół zdecydował o umieszczeniu na karcie do 
głosowania 8 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 125 tys. złotych),  
5 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 900 tys. złotych), 8 projek-
tów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych) oraz 2 projektów 
„zielonych” (o wartości do 100 tys. złotych). Jednocześnie Zespół podjął decyzję  
o odrzuceniu 15 złożonych projektów: 3 projektów „małych”, 6 projektów „dużych”, 
4 projektów kulturalnych lub społecznych i 2 projektów zielonych.

SUwalSki BUdżet oBywatelSki na 2022 rok

zakłada zorganizowanie pikniku rodzinne-
go, którego celem będzie edukowanie i pro-
mowanie krwiodawstwa wśród mieszkańców 
Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 20 000 zł.

2. zaopiekujemy się kotami wolno żyją-
cymi w Suwałkach. Projekt zakłada zakup kar-
my oraz opiekę weterynaryjną dla wolno bytu-
jących kotów. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 19 999 zł.

3. pOUkładaj SOBie raka! Projekt zakła-
da zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji 
poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia 
psychologicznego, porady doradcy zawodo-
wego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnic-
twa w warsztatach żywieniowych dotyczących 
sposobu odżywiania w chorobie nowotwo-
rowej. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 20 000 zł.

4. piknik rodzinny franciszkańska. 
Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla 
dzieci i ich rodzin w formie pikniku, którego 
głównym celem jest zaangażowanie mieszkań-
ców, rodzin we wspólnie spędzony czas, prowa-
dzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży połą-
czone z zabawą oraz obchodami Światowego 
Dnia Środowiska Naturalnego. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 19 900 zł.

5. Okolicznościowy mural z okazji 75-le-
cia klubu wigier Suwałki.  Projekt zakłada 
wykonanie muralu w przestrzeni publicznej 
na elewacji ściany szczytowej budynku wie-
lorodzinnego na ul. A. Wierusza-Kowalskiego  
w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 20 000 zł.

6. poznajemy świat ptaków w mieście 
i wspieramy ptasie lokalizacje. Projekt za-
kłada spotkania z ornitologiem, przyrodni-
kiem i budowa budek lęgowych oraz karmni-
ków. Zweryfikowany koszt realizacji projektu 
– 20 000 zł.

7. piknik rOdzinny z okazji odpustu 
w parafii pw. Bożego ciała w Suwałkach. 
Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzin-
nego z okazji odpustu. Zweryfikowany koszt re-
alizacji projektu – 19 800 zł.

8. Suwalska akcja kastracja. Projekt zakła-
da finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji 
psów i kotów właścicielskich, a także zwierząt  
z terenu miasta Suwałk, które są pod opieką or-
ganizacji pozarządowych działających na tere-



3.08.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

7

nie miasta. Zweryfikowany koszt realizacji pro-
jektu – 20 000 zł.

Wykaz projektów „zielonych” oraz ich zwe-
ryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zo-
staną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. chopina park – zielona Skarpa. Projekt 
zakłada nasadzenie drzew, krzewów, wysiew 
trawy i innej roślinności. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 100 000 zł.

2. zieleń przy ul. a. wierusza-ko - 
walskiego 23b. Projekt zakłada wykonanie zie-
leńców zlokalizowanych w okolicy bloku przy  
ul. A. Wierusza-Kowalskiego 23b. Zweryfi- 
kowany koszt realizacji projektu – 25 100 zł.

Wykaz projektów odrzuconych w wyni-
ku weryfikacji projektów przez Zespół ds. 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 
rok, które nie znajdą się na Karcie do głosowa-
nia wraz z uzasadnieniem:

1. pogodny plac zabaw (między ulicą 
Pogodną a rzeką Czarną Hańczą). Projekt prze-
widuje zakup i montaż placu zabaw i siłowni po-
między ulicą Pogodną a rzeką Czarną Hańczą. 
Szacunkowa wartość projektu – 120 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzuco-
no ze względów formalno-prawnych. We wnio-
sku brak jest wypełnionych pól oznaczonych ja-
ko obowiązkowe zgodnie z § 2 ust. 2 załącznika 
nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. tj. zgody za-
rządzającego terenem, obiektem na którym ma 
być zlokalizowany projekt oraz brak jest wska-
zanej działki na której ma być realizowany pro-
jekt (brak mapy zasadniczej z naniesioną loka-
lizacją projektu).

2. monitoring ulicy antoniego patli  
i wincentego witosa. Projekt zakłada zakup 
i montaż 3 kamer monitoringu na ul. A. Patli 
i W. Witosa. Szacunkowa wartość projektu  
– 200 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzuco-
no ze względów formalno-prawnych. We wnio-
sku nie została podpisania przez Wnioskodawcę 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
projekt zgłoszony na nieaktualnym formula-
rzu (formularz SBO na 2021 r.) Niezgodność z § 4 
ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. 
„Propozycje projektów muszą zostać zgłoszo-
ne na formularzu zgłoszeniowym stanowią-
cym załącznik nr 2 do uchwały”. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 225 000 zł.

3. Boisko „Orlik” miejscem edukacji  
i wychowania pokoleń Suwalczan. Projekt 
przewiduje budowę boiska piłkarskiego wraz 
z zapleczem, ogrodzeniem i oświetleniem. 
Szacunkowa wartość projektu – 900 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt od-
rzucono ze względów formalno-prawnych. 
Zgodnie z § 2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do uchwały  
Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 28 kwietnia 2021 r. dopuszcza się możliwość 
zgłaszania projektów zlokalizowanych na nie-
ruchomościach niebędących własnością Gminy 
Miasta Suwałki lub na nieruchomościach stano-
wiących własność Gminy Miasta Suwałki obcią-
żonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem, 

że pomysłodawca uzyskał pisemne oświad-
czenie podmiotu posiadającego rzeczowy ty-
tuł prawny do nieruchomości na nieodpłatne 
przekazanie na rzecz Gminy Miasta Suwałki te-
renu potrzebnego do realizacji zadania i wyko-
rzystanie nieruchomości do celów realizacji pro-
jektu oraz braku jakichkolwiek roszczeń wobec 
Gminy Miasta Suwałki i osób trzecich z tytułu 
realizacji projektu. Przekazanie terenu musi na-
stąpić niezwłocznie po zakwalifikowaniu zada-
nia do realizacji, nie później niż do końca kwiet-
nia 2022 r. Brak zgody zarządzającego terenem, 
brak oświadczenia na przekazanie nieodpłatnie 
terenu pod inwestycję dla Gminy Miasta Suwałki, 
brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku.

4. chopina park – budowa infrastruktury. 
Projekt obejmuje: budowę schodów do osiedla 
Chopina Park od ul. Chopina. Szacunkowa war-
tość projektu – 120 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt od-
rzucono ze względów formalno-prawnych. 
Zgodnie z § 2 ust. 5 Załącznika Nr 1 do uchwały  
Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 kwietnia 2021 r. projekt ma być ogól-
nodostępny (schody stanowią dojście do osie-
dla zamkniętego). Schody z terenu ograniczo-
nego dostępu (teren wygrodzony i dostępny 
tylko mieszkańcom i ich gościom). Z uwagi na 
konfigurację terenu trudno zachować warun-
ki wynikające z § 1 ust. 3 pkt 3 – korzystanie 
przez osoby na wózkach inwalidzkich RMTiGM 
w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne.

5. Suwalski fan club Bluesa 2022. Projekt 
przewiduje zorganizowanie koncertów, zaję-
cia edukacyjne. Szacunkowa wartość projektu  
– 20 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzuco-
no ze względów formalno-prawnych. Wniosek 
złożony na nieaktualnym formularzu (formularz 
SBO na 2019 r.) niezgodnie z § 4 ust. 4 załącznika 
nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. „Propozycje 
projektów muszą zostać zgłoszone na formu-
larzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik 
nr 2 do uchwały”.

6. parking arkadia. Projekt obejmuje: bu-
dowę parkingu na ul. Zastawie w Suwałkach. 
Szacunkowa wartość projektu – 125 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzuco-
no ze względów na przekroczenie pasa dro-
gowego, wymaga to ingerencji w istniejącą 
zieleń. Niezgodność z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego koniecz-
na jest przebudowa chodnika i ingerencja w 
tereny zielone publiczne. Teren zielony nad 
Zalewem Arkadia przeznaczony jest dla ruchu 
pieszego i rowerowego.

7. hulajnogi elektryczne. Projekt obejmu-
je: budowę stacji do ładowania z elektryczny-
mi hulajnogami. Szacunkowa wartość projek-
tu – 886 240 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzu-
cono ze względów na wysokie koszty obsłu-
gi. Zgodnie z § 4 ust. 11 pkt 3 Załącznika Nr 1 
do uchwały Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2021 r.  
stanowi, iż z realizacji w ramach Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego wyłączone są pro-

jekty, które: generują koszty eksploatacji nie-
współmiernie wysokie w stosunku do wartości 
danego projektu – w projekcie roczne koszty 
obsługi to blisko ¼ wartości całego projektu.

8. park Szwoleżerów przy Orłach. Projekt 
przewiduje stworzenie Parku Szwoleżerów 
przy Orłach. Szacunkowa wartość projektu  
– 100 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt od-
rzucono ze względów formalno-prawnych. 
Niezgodny z § 2 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwa-
ły XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28.04.2021 r. – brak zgody zarządzającego 
terenem, obiektem, na/w którym ma być zloka-
lizowany projekt lub wyposażenie, które ma zo-
stać wykorzystane przy realizacji projektu.

9. człowiek i rzeka. Projekt przewiduje 
zorganizowanie dwóch wydarzeń związanych  
z rzeką Czarna Hańcza. Szacunkowa wartość 
projektu – 20 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt od-
rzucono ze względów formalno-prawnych. 
Niezgodny z § 4 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwa-
ły XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 28.04.2021 r. – brak podpisów w liście 
mieszkańców Suwałk popierających propo-
zycję projektu zgłaszanego do SBO na 2022 r.

10. zieleń na ulicy a. wierusza-kowal- 
skiego. Projekt przewiduje nasadzenie drzew, 
krzewów, kwiatów i dekoracyjnych pnączy na 
trawnikach wzdłuż ul. A. Wierusza-Kowalskiego 
i terenach przyległych. Szacunkowa wartość 
projektu – 100 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt od-
rzucono ze względów formalno-prawnych. 
Zgodnie z § 2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do uchwały  
Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 28 kwietnia 2021 r. dopuszcza się moż-
liwość zgłaszania projektów zlokalizowanych 
na nieruchomościach niebędących własnością 
Gminy Miasta Suwałki lub na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki 
obciążonych na rzecz osób trzecich, pod wa-
runkiem, że pomysłodawca uzyskał pisemne 
oświadczenie podmiotu posiadającego rze-
czowy tytuł prawny do nieruchomości na nie-
odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta 
Suwałki terenu potrzebnego do realizacji za-
dania i wykorzystanie nieruchomości do ce-
lów realizacji projektu oraz braku jakichkolwiek 
roszczeń wobec Gminy Miasta Suwałki i osób 
trzecich z tytułu realizacji projektu. Przekazanie 
terenu musi nastąpić niezwłocznie po zakwali-
fikowaniu zadania do realizacji, nie później niż 
do końca kwietnia 2022 r. Brak oświadczenia na 
przekazanie nieodpłatnie terenu pod inwesty-
cję dla Gminy Miasta Suwałki, brak możliwości 
realizacji w ciągu jednego roku.

11. „hala do treningu motorycznego 
dzieci i młodzieży”. Projekt przewiduje bu-
dowę hali do treningów motorycznych o wy-
miarach 15mx20m i wysokości obiektu 3,5 m  
do spodu dźwigara na Stadionie Miejskim przy 
ul. Zarzecze 26 wraz z instalacją oświetlenio-
wą, odgromową oraz instalacją fotowoltaicz-
ną. Szacunkowa wartość projektu – 900 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt od-
r zucono ze w zględów formalno -praw-

Ciąg dalszy na str. 8
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nych. Niezgodny z § 2 ust. 2 załącznika nr 1 
do uchwały XXXI/425/2021 Rady Miejskiej  
w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. – brak zgo-
dy zarządzającego terenem, obiektem, na/w 
którym ma być zlokalizowany projekt lub 
wyposażenie, które ma zostać wykorzysta-
ne przy realizacji projektu. Projekt przezna-
czony jest dla zawodników trenujących piłkę 
nożną w klubie Wigry Suwałki oraz Akademii 
Piłkarskiej Wigry Suwałki jest więc niezgod-
ny z § 2 ust. 5 Załącznika Nr 1 do uchwały  
Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 28 kwietnia 2021 r. ponieważ projekt ma 
być ogólnodostępny.

12. ekO-park kieszonkowy z wieżą lę-
gową dla ptaków, domkami dla owadów  
i mini psim parkiem. Projekt przewiduje bu-
dowę parku wraz z wieżą lęgową dla ptaków, 
domkami dla owadów i mini psim parkiem. 
Szacunkowa wartość projektu – 720 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzu-
cono ze względów formalno-prawnych. Na 
tym terenie zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego (informacja 
udzielona wnioskodawcy w dniu 22.06.2021 r.)  
w granicach terenu należy zlokalizować do-
celowo: 1) zieleńce, 2) chodniki, 3) obiekty  
i urządzenia małej architektury oraz urządze-
nia służące utrzymaniu porządku, 4) uzbrojenie 
techniczne, 5) dopuszcza się lokalizację ścież-
ki rowerowej. Zgodnie z tym realizacja wież lę-
gowych jest niezgodna z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie  
z § 4 ust. 10 pkt 2) Załącznika Nr 1 do uchwały 
Nr XXXI/425/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 28 kwietnia 2021 r. Ponadto Zespół ds. 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.  
stwierdził, że lokalizacja psiego parku przy 
Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Domu 
Pogrzebowym jest niewłaściwa społecznie.

13. koncert w „Szósteczce”. Projekt prze-
widuje zorganizowanie koncertu z okazji 
Święta Szkoły. Szacunkowa wartość projektu 
– 20 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzucono 
ze względów formalno-prawnych. Zgodnie z § 2 
ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 

Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r. 
w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
na 2022 r. nie dopuszcza się realizacji projek-
tów na terenie stanowiącym własność Gminy 
Miasta Suwałki, będącym w trwałym zarządzie 
szkół i placówek w rozumieniu Ustawy o syste-
mie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) 
i Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910 
z późn. zm.) oraz żłobków w rozumieniu Ustawy  
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  
z 2021 r. poz.75).

14. Suwalski Streetland – i etap (remont 
skateparku i budowa strefy do streetballa oraz 
montaż konstrukcji do kompleksowego tre-
ningu zawodnika biegów przeszkodowych jak 
również do akrobatyki sportowej typu „pole 
dance”). Projekt przewiduje remont skatepar-
ku i budowy strefy do streetballa oraz montaż 
konstrukcji do kompleksowego treningu za-
wodnikach biegów przeszkodowych jak rów-
nież do akrobatyki sportowej typu „pole dan-
ce”. Szacunkowa wartość projektu – 900 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzuco-
no ze względów formalno-prawnych. Wniosek 
złożony na nieaktualnym formularzu (formu-
larz SBO na 2021 r.). Niezgodnie z § 4 ust. 4 za-
łącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r.  
– „Propozycje projektów muszą zostać zgłoszo-
ne na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do uchwały”.

15. pik nik Olimpijsk i – i i i  edycja. 
Projekt przewiduje zorganizowanie pikniku. 
Szacunkowa wartość projektu – 20 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia: Projekt odrzuco-
no ze względów formalno-prawnych. Wniosek 
złożony na niewłaściwym formularzu (formu-
larz SBO na 2021 r.). Niezgodnie z § 4 ust. 4 za-
łącznika nr 1 do uchwały XXXI/425/2021 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.04.2021 r.  
– „Propozycje projektów muszą zostać zgłoszo-
ne na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do uchwały”.

Od 26 do 30 lipca był czas na składanie od-
wołań, które zostaną rozpatrzone od 2 do 6 
sierpnia 2021 r.

wydarzyłO Się

FeStiwal Filmowy „wajda na nowo”
Pokazy filmów, kino plenerowe, wystawa plakatów, spotkania z gwiazdami 

ekranu, konkurs filmów krótkometrażowych – to niektóre punkty bogatego pro-
gramu festiwalu poświęconego twórczości Andrzeja Wajdy.

Festiwal Filmowy Wajda na Nowo odbędzie się od 19 do 21 sierpnia  
w Suwałkach, rodzinnym mieście reżysera. W programie festiwalu m.in. konkurs 
filmów krótkometrażowych z pulą nagród 15.000 zł, spotkania z gwiazdami polskiego kina, pokazy 
filmów Wajdy, prewernisaż wystawy namalowanych przez Andrzeja Pągowskiego na nowo plaka-
tów do filmów Wajdy, kino plenerowe oraz warsztaty filmowe. Udział potwierdzili m.in. Krystyna 
Zachwatowicz-Wajda, Maja Komorowska, Aika Tarasow i Antoni Rodowicz. Dyrektorem artystycz-
nym wydarzenia jest grafik i plakacista Andrzej Pągowski. 

Wstęp na wydarzenia festiwalowe jest nieodpłatny. Sponsorem wydarzenia jest firma ASPI.
Głównymi organizatorami Festiwalu Filmowego Wajda na Nowo są Miasto Suwałki i Suwalski 

Ośrodek Kultury we współpracy z firmą Kreacja Pro Andrzeja Pągowskiego. Wydarzenie odby-
wa się pod patronatem jego pomysłodawczyni Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, a także prestiżo-
wych instytucji związanych z filmem – Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu 
Śląskiego, Wajda School i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz TVP Kultura, Programu 
Pierwszego Polskiego Radia, Radia 5, Gazety Współczesnej, Kuriera Porannego, DwuTygodnika 
Suwalskiego, portali Niebywałe Suwałki i Kurier Suwalski.

n Suwalscy kierowcy jeżdżą zbyt szybko. Taki 
wniosek nasuwa się po akcji „Kaskadowy po-
miar prędkości” przeprowadzonej przez su-
walskich policjantów. 28 lipca ujawnili oni 95 
wykroczeń, z czego 84 dotyczyło przekroczeń 
prędkości. Zatrzymali 4 dowody rejestracyjne.
n Suwalczanka nie wiedziała, że jest poszu-

kiwana i sama przyszła z synem na wezwanie 
do komendy policji. Okazało się, że 40-latka od 
dwóch lat jest poszukiwana listem gończym  
w związku ze znęcaniem się. Suwalczanka zo-
stała zatrzymana i trafiła do policyjnego aresz-
tu. Z kolei jej syn po przesłuchaniu został prze-
kazany pod opiekę członków rodziny.
n Koncert zespołu „Po prostu tak” z Lipska 

nad Biebrzą odbył się 28 lipca na skwerze przy 
ul. Franciszkańskiej. Wydarzenie zostało zor-
ganizowane przez Suwalski Ośrodek Kultury 
w ramach cyklu pod nazwą „Gramy do nieba”. 
Grupa zagrała autorskie utwory oraz covery 
znanych zespołów: Stare Dobre Małżeństwo, 
Cisza jak ta czy ballady Okudżawy. 

Emilia Jonio

n Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
podpisał umowę z firmą STRABAG, która wy-
grała przetarg na rozbudowę ul. Zastawie na 
odcinku od ul. Francuskiej do granic admini-
stracyjnych Suwałk. Oprócz nowej jezdni, która 
zastąpi zniszczone płyty betonowe powstaną 
zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetle-
nie uliczne. Inwestycja warta prawie 2,5 mln 
zł jest w połowie dofinansowana środkami  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę 
kwoty Miasto Suwałki i Gmina Suwałki podzie-
lą między sobą po połowie.
n W nocy przy ul. gen. K. Pułaskiego suwal-

scy policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeź-
wego kierowcę, który wpadł, bo „pędził” 113 ki-
lometrów na godzinę czyli ponad dwukrotnie 
za szybko. 30-latek stracił prawo jazdy. Teraz 
jego losem zajmie się sąd.
n Powraca do sądu sprawa białoruskiego 

kierowcy, który spowodował śmiertelny wy-
padek na obwodnicy Suwałk. Obrońcy od-
wołali się od wyroku skazującego 64-letniego 
Białorusina na 3 lata więzienia. Do tragedii do-
szło w lipcu 2019 r. Tir kierowany przez białoru-
skiego kierowcę potrącił dwóch pracowników 
drogowych firmy Budimex, którzy na poboczu 
usuwali drobne usterki. Obaj mężczyźni zgi-
nęli na miejscu. Przed trzema miesiącami Sąd 
Rejonowy w Suwałkach uznał winę Białorusina 
i skazał go na 3 lata pozbawienia wolności. 
n 1 sierpnia o godz. 17 w 77 rocznicę wybu-

chu Powstania Warszawskiego włączono syre-
ny alarmowe w Suwałkach.
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W dwudniowych Mistrzostwach Polski do lat 23 rozegranych na suwal-
skim stadionie im. Jadwigi Olbryś rywalizowali lekkoatleci, którzy zapew-
ne będą reprezentować nasz kraj na następnych Igrzyskach Olimpijskich 
w Paryżu. W Suwałkach zabrakło najlepszych lekkoatletów do lat 23, któ-
rzy teraz walczą w Tokio. Suwalskie zawody były próbą generalną przed 
przyszłorocznymi Mistrzostwami Polski seniorów, które zostaną rozegra-
ne na stadionie przy ul. Wojska Polskiego 17. Była to próba udana.

38. PZLA Mistrzostwa Polski 
U23 w lekkoatletyce rozpoczęły 
się pokazem umiejętności
najmłodszych suwalskich 
sportowców

W czasie oficjalnego otwar-
cia prezes Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki nie miał wąt-
pliwości, że suwalscy organiza-
torzy poradzą sobie z tą jedną  
z największych sportowych im-
prez w Polsce.

Nie wszystkie polskie miasta 
są w stanie zorganizować 
Mistrzostwa Polski w lek-

koatletyce, a Suwałki radzą 
sobie z tym trudnym zada-

niem. Tegoroczne zawo-
dy są sprawdzianem przed 
przyszłorocznymi zawoda-
mi seniorów, które zostaną 

rozegrane na suwalskim sta-
dionie – powiedział prezes 
PZLA Henryk Olszewski 

(z prawej) podczas otwarcia 
zawodów. 

Na zdjęciu wspólnie 
z prezydentem Suwałk 

Czesławem Renkiewiczem 

Chociaż najlepsi polscy lekkoatleci do lat 23 wyjechali na Igrzyska 
Olimpijskie w Tokio, to w Suwałkach odnotowano kilka wartościowych 
wyników. W biegu kobiet na 100 m wygrała Adriana Gąsior z wynikiem 
11,47 sek. 

Na mecie biegu na 100 m mężczyzn najszybszy okazał się zawodnik MKS 
Czechowice-Dziedzice Rafał Pająk, który osiągnął czas 10,34 sek. 

Na 200 m wśród mężczyzn wygrał Łukasz Żok z bardzo dobrym 
czasem 20,84 sek. Dobry wynik na 400 m kobiet osiągnęła Kornelia 
Łozowska, która wygrała z czasem 53,49 sek. Młodzi lekkoatleci osiągnę-
li też wartościowe wyniki w biegach przez płotki:

– Klaudia Wojtunik – 13,12 sek. na 100 m ppł kobiet,
– Natalia Wosztyl – 57,08 sek. na 400 m ppł kobiet,
– Sebastian Urbaniak – 50,26 sek. na 400 m ppł mężczyzn.

Bieg na 110 m ppł mężczyzn wygrał Krzysztof Kiljan z AZS AWF Warsza-
wa, który osiągnął czas 13,82 sek. 

W skoku wzwyż kobiet Wiktoria Miąso pokonała poprzeczkę zawie-
szoną na wysokości 187 cm. W zawodach nie startowali zawodnicy LUKS 
Hańcza Suwałki. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski do lat 23 były naj-
ważniejszą tegoroczną suwalską imprezą sportową, w której rywalizo-
wało blisko 400 zawodników.

 

Kibiców na suwalskim stadionie lekkoatletycznym nie brakowało, chociaż 
dużą konkurencją były telewizyjne transmisje z Igrzysk Olimpijskich  
w Tokio

Najprawdopodobniej 98. PZLA Mistrzostwa Polski Seniorów  
w Suwałkach zostaną rozegrane w ostatni weekend czerwca 2022 r.  
(23-25.06), choć ostateczną decyzję co do terminu podejmie Polski 
Związek Lekkiej Atletyki.

W koronnej konku-
rencji naszej 

olimpijki 
Marii Andrejczyk 

zwyciężyła 
Małgorzata Maślak 

z rekordem 
życiowym 56 m 6 cm

Z Suwałk… na olimpiadę w paryżu
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Przez dwa dni w Parku Konstytucji 3 Maja suwalczanie i turyści mieli 
znakomitą okazję, żeby przyjrzeć się regionalnym wyrobom, spróbować 
lokalnych przysmaków, ale także przypomnieć sobie lub poznać rodzi-
me tradycje. Na XXI Suwalskim Jarmarku Folkloru czekali na nich lokalni 
rękodzielnicy wykonujący, m.in. unikatowe, ręcznie wykonywane ozdo-
by i pamiątki, oraz regionalne jadło: sery, wędliny, chleby i inne pieczy-
wo oraz słodycze.

Jarmark rozpoczął 
się paradą zespołów 
ludowych 
i tradycyjnych 
z Suwalszczyzny

Po oficjalnym otwarciu imprezy, w którym uczestniczyli m.in. prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec, suwalski starosta Witold Kowalewski oraz wójtowie 
okolicznych gmin, rozpoczęły się koncerty zespołów, m.in. „Klekociaków” 
z Bociek, „Ancyjasa” i „Splotów”. Był też przegląd muzycznych zespołów 
z Suwalszczyzny, będący kwalifikacją do Ogólnopolskiego Festiwalu  
w Kazimierzu nad Wisłą. Na tegorocznym 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Suwalszczyznę  
reprezentować będą: zespół Nachodne z Sejn, Ewa Kuprewicz z Żywej 
Wody oraz Magdalena Balcer z Damianem Balcerem z Wiżajn.

Na Jarmarku zagrała Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”

Były prezentacje rękodzieła i sztuki ludowej, m.in. kowalstwa, tkac-
twa, mielenia mąki na żarnach oraz przędzenia wełny na kołowrotku. 
Nie zabrakło też dobrze znanego, choć teraz rzadziej spotykanego na na-
szych stołach jadła, w postaci przysmaków regionalnej i kresowej kuchni. 

jarMark FolklorU Każdy mógł spróbować jakiego wysiłku 
wymaga mielenie mąki na żarnach

Od tego roku każdorazowo na 
Jarmarku Folkloru, Suwalski Ośrodek 
Kultury będzie prezentować spe-
cyfikę i dorobek kulturowy jednej  
z wielu grup etnicznych, wyznanio-
wych lub etnograficznych, które za-
mieszkiwały lub nadal zamieszkują 
na Suwalszczyźnie, a których suwal-

czanie są duchowymi spadkobiercami. W tym roku na Jarmarku pojawili 
się Szkoci. Staraniem hrabiego Michała Paca liczni osadnicy szkoccy po-
jawili się w okolicach Raczek. Niewiele do naszych czasów przetrwało na 
Suwalszczyźnie szkockich i – szerzej – celtyckich śladów w kulturze na-
szego regionu. Dlatego warto przywracać mieszkańcom pamięć o tym 
nieco „egzotycznym” dziedzictwie. 

W muzyczno-taneczną podróż do celtyckich korzeni suwalskich Szkotów  
zabrał nas „Shamrock”    Fot. SOK

Muzyka tradycyjna i ludowa ma wciąż licznych wielbicieli w grodzie nad 
Czarną Hańczą

>>

memoriał Szachowy
W Suwałkach trwa V Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ireny 

Warakomskiej, w którym rywalizuje 274 szachistów z: Czech, Danii, Gruzji, 
Holandii, Litwy, Łotwy, Malty, Ukrainy, Indii oraz Polski.

– Jako organizatorzy mamy satysfakcję, że pomimo problemów zdro-

wotnych oraz ograniczeń pandemicznych jesteśmy razem. Jest tu z nami 
cała szachowa czołówka. Do Suwałk przyjechali też nasi wielcy przyjaciele, 
w tym międzynarodowi sędziowie i trenerzy. Jako jedyni dostaliśmy wspar-
cie Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Bardzo się cieszę z pomo-
cy sponsorów, w tym Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Wszystkim serdecz-
nie za to dziękuję. Nasz tegoroczny Memoriał z pulą nagród na poziomie  
90 tys. zł może być uważany za największy w kraju i na pewno będzie 
jednym z najsilniejszych – podczas otwarcia Memoriału powiedziała 
Monika Krupa, główny organizator oraz córka zmarłej przed 5 laty Ireny 
Warakomskiej. W otwarciu uczestniczyli też m.in. prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec 
oraz wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej Łukasz Turlej.

Po siedmiu rundach w najsilniejszej grupie A prowadzą Duńczyk 
– Borys Szatalbaszew i Litwin – Tomas Laurusasa, a szachistka Hańczy 
Suwałki Michalina Rudzińska zajmuje 39 lokatę w gronie 79 zawodni-
ków. W grupie B liderem jest Wojciech Krawczyk z Wieliczki, a z szachi-
stów Hańczy najwyższe lokaty zajmują: Adam Grabowski – drugą i Michał 
Wierzbicki – czwartą. W grupie C prowadzi Florian Wrona z Wieliczki 
przed Dawidem Jasiulewiczem z Hańczy. W grupie D czołowe lokaty zaj-
mują szachiści Hańczy: Kamil Jasiulewicz przed Janem Butkiewiczem  
i Kacprem Boguszewskim. Zakończenie turnieju zaplanowano na 3 sierp-
nia. Jego wyniki podamy na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>
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ciao, ciao BaMBino

25 lipca na Placu im. Marii Konopnickiej odbył się koncert „Ciao, 
ciao Bambino” zorganizowany przez Stowarzyszenie Seniorów z Pasją 
HORYZONT. Stowarzyszenie planuje za pomocą koncertów co roku przy-
bliżać publiczności jeden z wybranych krajów europejskich. Jak wska-
zuje tytuł, przewodnim motywem tegorocznego występu była kultura 
włoska. Na scenie pojawiły się zespół Ocean Życia i Cantabile. Seniorzy 
zaprezentowali także układ taneczny do znanego utworu Tarantella 
Napoletana.  Tekst i fot. Magdalena Słabińska
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W koncercie zatytułowanym „Ciao, ciao Bambino” zaśpiewał zespół  
Cantabile

Włoska muzyka porwała do tańca zespół „Diament”

wyPrawa 
nad SUwalSką arkadię

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza do 
podróży w czasie i przestrzeni… nad Zalew Arkadia. Żar leje się z nieba 
niemiłosiernie (wszak to lato). Kiedy termometry pokazują ponad 30oC 
w cieniu, najchętniej szukamy ochłody w wodzie i w cieniu drzew. Zatem 
suwalska Biblioteka proponuje spacer nad suwalski zalew. Miejsce zna-
ne, chętnie odwiedzane, miejsce spotkań towarzyskich, spacerów, za-
baw, odpoczynku, relaksu.

Będzie to jednak niezwykła wyprawa. Suwalscy bibliotekarze pró-
bują, dzięki relacjom najstarszych mieszkańców naszego miasta, tek-
stom publikowanym i fotografiom, pokazać suwalską Arkadię sprzed 
lat, ale też porównać czas przeszły z chwilą obecną. Mają nadzieję, 
iż obudzą się wspomnienia, którymi zechcecie się Państwo podzie-
lić również z Pracownią Digitalizacji i Historii Mówionej suwalskiej 
Biblioteki.

Kliknięcie w pulsującą ikonkę pod linkiem http://digi.bpsuwalki.
pl/nad-suwalska-arkadia/ (na zdjęciu) pozwoli wysłuchać kilku wspo-
mnień, wirtualnie spojrzeć na miniony, ale też współczesny obraz te-
go miejsca, zajrzeć w przeszłość przez pryzmat współczesności. A więc 
w drogę… nad suwalską Arkadię. 

>>
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>> FiniSaż wyStawy
21 lipca w suwalskim Muzeum Okręgowym odbyło się uroczyste 

zakończenie wystawy „Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 1869-1927”. 
Twórczość autora jest różnorodna, na wystawie zostały pokazane obra-
zy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia i ilustracje. Tym, 
co przyniosło mu popularność były prace przedstawiające sceny rodza-
jowe o motywach zaczerpniętych z życia i obyczajów podwileńskich wsi  
i miasteczek. W swoich pracach S. Bohusz-Siestrzeńcewicz najczęściej kre-
ślił jarmarki, wiejskie zaloty, sianokosy, targowanie koni. Prace pochodzą  
z Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz 
licznych kolekcji prywatnych. Część dzieł pochodzi ze zbiorów litewskich. 
Użyczyli je Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie, Litewskie Muzeum 
Narodowe Sztuki w Wilnie, Muzeum Sakralne w Wilnie. Wystawa była 
zrealizowana dzięki wsparciu programu INTERREG oraz Miasta Suwałki.

To była ostatnia szansa na obejrzenie prac Stanisława Bohusz-Siestrzeńce-
wicza w Suwałkach    Tekst i fot. Magdalena Słabińska

deFiBrylator 
dla SUwalczan

„Miasteczko Bezpieczeństwa” odwiedziło Suwałki. 24 lipca na Placu 
Marii Konopnickiej można było spotkać Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego z Łodzi, które wspólnie z firmą Compensa zorganizowało wy-
darzenie edukacyjno-rekreacyjne związane z ochroną zdrowia i bezpie-
czeństwem. Organizatorzy akcji sprezentowali suwalczanom defibrylator, 
który z rąk Tadeusza Zagajewskiego odebrał zastępca prezydenta Suwałk 
Roman Rynkowski.

– Dziękuję bardzo za defibrylator, który zostanie umieszczony na ścia-
nie Centrum Informacji Turystycznej w Parku Konstytucji 3 Maja – powie-
dział zastępca prezydenta R. Rynkowski.

W „Miasteczku Bezpieczeństwa” atrakcji nie brakowało. Była m.in. 
strefa edukacyjna z zakresu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego  
i pierwszej pomocy dla dzieci, ba-
danie wzroku, pomiar ciśnienia, 
tętna, saturacji, poziomu cukru, 
możliwość sprawdzenia refleksu  
i reakcji osób po spożyciu alkoholu  
i środków psychoaktywnych 
(alko i narkogogle) oraz masaż 
relaksacyjny. Projekt jest czę-
ścią ogólnopolskiej kampanii 
„Bezpieczna Autostrada”.

>>

Najmłodsi suwalczanie mo-
gli poznać zasady udziela-
nia pierwszej pomocy

Sentymentalne lato 
nad czarną hańczą

Rozpoczęły się „Obiady Czwartkowe” na suwalskich bulwarach nad 
Czarną Hańczą. Tegoroczny cykl koncertów odbywa się pod hasłem 
„Sentymentalne lato w Suwałkach”. W ramach pierwszej tzw. przystawki 
Obiadu Czwartkowego zagrał zespół Sentimental Yourney Band, w skła-
dzie którego wystąpili: Janusz Bielecki (saksofon), Zdzisław Kisarewski 
(trąbka), Marek Kubas (perkusja), Marian Szaryński (instrumenty klawi-
szowe) i Aleksander Witkowski (gitara). Wraz z zespołem instrumental-
nym wystąpił zespół wokalny Cantabile – w którym śpiewają: Bogumiła 
Kanoza, Mirosława Kempińska, Ewa Kubas, Krystyna Sulik, Danuta Tutak-
Suchowier, Maria Werner i Zenia Wysocka. Daniem głównym czwartko-
wego muzycznego spotkania był koncert Orkiestry Dętej z Olecka pod 
batutą Weroniki Kordowskiej. Publiczność usłyszała przeboje muzyki roz-
rywkowej, tanecznej, filmowej.

Następne koncerty w ramach Obiadów Czwartkowych odbędą się 
26 sierpnia oraz 30 września. Na pierwszym zabrzmi muzyka operetko-
wa, a na drugim muzyka klasyczna i zespołu The Beatles. Organizatorem 
koncertów jest ART S.O.S. – Fundacja Alicji Roszkowskiej oraz Suwalski 
Ośrodek Kultury. Koncerty realizowane są dzięki dofinansowaniu z bu-
dżetu miejskiego Suwałk. Wstęp wolny.

Na koncercie pojawiło się wielu suwalczan

>>

>> Szanty na BUlwarach
W niedzielne popołudnie 1 sierpnia suwalczanie mieli okazję posłu-

chać tradycyjnych szant na bulwarach nad Czarną Hańczą. Na pierwszym 
spotkaniu z cyklu „Szanty przy Starej Łaźni” zagrał znany suwalski zespół 
„Zmiana Wachty” w składzie: Emil Kulbacki – śpiew, Krzysztof Masłowski 
– gitara, mandolina, śpiew, Andrzej Raczyło – akordeon, śpiew, Edward 
Darmetko – gitara basowa, śpiew.

Gościem specjalnym koncertu, który zaprezentował całkowicie inną 
muzykę, był zespół „Swiernalis”, który zagrał w składzie: Adam Fordon 
(perkusja), Szymon Siwierski (instrumenty klawiszowe i klarnet), Adam 
Świerczyński (gitara basowa), Kacper Budziszewski (gitara elektryczna). 
Koncert zorganizował Suwalski Ośrodek Kultury. Kolejny koncert szan-
towy na suwalskich bulwarach zaplanowano na 8 sierpnia (niedziela)  
o godz. 18, a zagra Augustowska Fabryka Dźwięku.

Tekst i fot.  Magdalena Słabińska
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BiBliOteka pUBliczna im. marii kOnOpnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n  do udziału w akcji „Mała książka – wielki czło-
wiek” – przyjdź z dzieckiem (3-6 lat) do bibliote-
ki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą w ramach pro-
jektu „Mała książka – wielki człowiek”! Dzieci 
znajdą książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książki Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czy-
telnicze zainteresowania. Bezpłatne wyprawki można otrzymać  
w wypożyczalni Oddziału dla Dzieci (ul. E. Plater 33A), w Filii nr 1  
(ul. Szpitalna 60), w Filii nr 2 (ul. Klonowa 41) oraz w Filii nr 3 (ul. Północna 26);

n do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Niebo gwiaździste nad 
Suwałkami”. Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Stanisława Lema. Fotogra- 
fie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Do zgłoszenia 
należy dołączyć zapis fotografii na nośniku CD. Każdy uczestnik może na-
desłać dowolną liczbę prac. Tematyka prac powinna obejmować niebo, 
gwiazdy lub ich interpretację. Szczegóły w regulaminie dostępnym na 
stronie: www.bpsuwalki.pl  Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście  
w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem  
– do 1.10.2021 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej,  
ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki;

n   wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obej-
rzysz film, wypożycz i przeczytaj książ-
kę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety 
do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” 
upoważnia do zakupu biletu do kina na 
film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Filmy objęte 
akcją: „Kraina smoków” i „Lassie, wróć!”. 

SUwalSki OśrOdek kUltUry zaprasza na:
n koncert Aloszy Awdiejewa „Ech raz, jeszcze raz” – 3.08, godz. 19,  

w sali im. A. Wajdy przy ul. Jana Pawła II 5, bilety 60 zł;
n  koncert z cyklu Na Dywaniku u Marii, wystąpi Krzysztof Masłowski  

& Band – 7.08, godz. 20, pl. Marii Konopnickiej, wstęp wolny;
n  koncerty plenerowe; wystąpi kapela Kanka Franka – 11.08, godz. 19, 

skwer przy ul. R. Minkiewicza. Małgorzata Makowska zagra na harmonii 
pedałowej i Magdalena Balewicz na bębnie obręczowym;

n  warsztaty gospel z Norrisem Garnerem (USA) i Beatą Stasiak  
– 13-15.08, godz. 9, ul. Jana Pawła II 5, koszt warsztatów 300 zł;

n  Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – 15.08, w godz. 9-13, plac 
za SOK-iem. Wstęp wolny, bez opłat za stoisko;

n  wystawę prac artystów profesjonalnych 
i twórców ludowych związanych z regionem 
„Suwałki i Suwalszczyzna w sztuce” w Galerii 
Patio przy ul. Jana Pawła II 5. Na interdyscypli-
narnej wystawie można podziwiać 50 różno-
rodnych prac poświęconych walorom regio-
nu i odnoszących się do historii Suwalszczyzny. 
Wystawa czynna do 15 sierpnia;

n  przekrojową wystawę malarstwa, rysunku i fotografii Andrzeja 
Strumiłły w Galerii Sztuki Stara Łaźnia przy ul. Andrzeja Wajdy 3. Wystawa 
czynna do 30.09;

n  podróżnicze impresje Lecha Kowalczyka pt. „Andyjski kobierzec” 
w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 przy ul. T. Noniewicza 71. 
Wystawa do 30.08.

mUzeUm OkręGOwe, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
n  otwarcie wystawy „Zaginiony świat litwaków w obrazach malarza 

Gerardasa Bogdanovičiusa (1901-1986)” – 6.08, godz. 18. Wystawa po-
chodzi ze zbiorów Muzeum „Aušra” w Szawlach (Litwa);

n  wernisaż wystawy „Dar. Izabela Roman – kolekcja polskiej sztuki 
współczesnej” – 13.08, godz. 17.30;

n  zwiedzanie wystaw od wtorku do piątku w godz. 9-16, w sobotę  
i niedzielę w godz. 9-17. Obowiązuje reżim sanitarny.

rOzmarinO, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
n JAZZ WIECZÓR ROZMARINO Tomek Grochot Electric Machine – 6.08, 

godz. 20, bilety 30 zł. Twórczość Grochota skupia się wokół takich ga-
tunków jak: jazz, jazz rock, fussion. Artysta pracuje i pracował z czołów-
ką polskiego jazzu, jak i amerykańskiego m.in. z Eddie Henderson’em. 
Podczas koncertu grupa zagra w składzie: Michał Wróblewski – instru-
menty klawiszowe, Łukasz Makowski – gitara basowa, Tomek Grochot  
– perkusja, elektronika.

fUndacja wiGry prO
w pokamedulskim klasztorze w Wigrach zaprasza na:

n   Festiwal Muz yki 
Kameralnej i Organowej 
„Kamedulsk ie Wigr y ” 
–  zagrają: Róża Lorenc 
–  s k r z y p ce i  W i k to r 
Brzuchacz – organy, 8.08, 
godz. 13;

n  Odpust, Jarmark Wigierski, występy zespołów ludowych – 14-15.08.

pańStwOwa SzkOła mUzyczna i i ii StOpnia w SUwałkach 
oraz SUwalSkie tOwarzyStwO mUzyczne im. emila młynar-

SkieGO w SUwałkach zapraszają na:
 n  IX Międzynarodowy Festiwal Ars Musica – koncert inauguracyjny 

Ave Maria – 8.08, godz. 19, Konkatedra pw. św. Aleksandra.

cinema lUmiere Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. J. Dwer- 
nickiego 15 lok. 301.

zaprasza na filmy:
– do 5 sierpnia – „Kraina smoków” (komedia animowana), „Piotruś 

Królik 2: Na gigancie” (przygodowy/familijny), „Kosmiczny mecz: Nowa 
era” (komedia/s-f/animowany), „Wyprawa do dżungli” (przygodowy/
fantasy), „Wojna z dziadkiem” (komedia/familijny), „Snake Eyes. Geneza 
G.I.Joe” (akcji), „Zielony Rycerz. Green Knight” (fantasy/przygodowy), 
„Old” (thriller);

– od 6 sierpnia – „Republika dzieci” (familijny), 
„Legion samobójców: The Suicide Squad” (akcji/s-f);

– od 13 sierpnia – „Wyrolowani” (komedia animowa-
na), „Czarna owca” (komediodramat), „Free Guy” (ko-

media/s-f).
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ZaprosZenia suwalskie

w kinie

W miesiącach letnich w Cinema Lumiere 
– Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301 trwa 
WAKACYJNA PROMOCJA CENOWA. Bilety 
od poniedziałku do piątku do godz. 15, 
w cenie 18 zł (2D i 3D). Promocja trwa 
do 3.09.
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wydarzenia SpOrtOwe
maria andrejczyk w tOkiO

Trwają Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Zawodniczka 
LUKS Hańczy Suwałki Maria Andrejczyk rywalizację 
na Olimpiadzie rozpoczęła tuż po oddaniu do dru-
ku „DwuTygodnika Suwalskiego”. Eliminacje rzutu 
oszczepem kobiet rozegrano w nocy z 2 na 3 sierp-
nia. Finał zaplanowano na piątek (6 sierpnia) o godz. 
13:50. Trzymamy kciuki za M. Andrejczyk i liczymy, 
że będzie startowała w Tokio z większym powodze-
niem niż dotąd polscy olimpijczycy. Wyniki rywalizacji  
w rzucie oszczepem kobiet podamy na naszej stronie: 
www.dwutygodniksuwalski.pl 

Fot. z FB M. Andrejczyk

złOty OSzczepnik
Na rozegranych 

we Włocławku 53 
PZLA Mistrzostwach 
Polski U18 Mateusz 
Żyl ińsk i  (na zdję-
ciu w środku),  za-
wodnik suwalskiej 
Hańczy wywalczył 
złoty medal w rzu-
cie oszczepem rezul-
tatem 64 m 77 cm,  
bijąc rekord życio-
w y o 5 m 70 cm.  
Podopieczny Jaro- 
sława Jutkiewicza 
po pięciu kolejkach 
zajmował czwartą lo-
katę, ale w ostatniej próbie M. Żyliński dosłownie „odpalił” i zwyciężył  
z przewagą pół tora metra nad srebrnym medalistą Jakubem 
Krawczukiem z ULKS Tychowo. 

Piąte miejsce w tej konkurencji zajął kolejny zawodnik Hańczy Bartosz 
Taraszkiewicz, uzyskując najlepszy wynik w sezonie – 57 m 55 cm. A zatem 
dobre tradycje suwalskiego klubu (Maria Andrejczyk, Hubert Chmielak, 
Piotr Lebioda) w rzucie oszczepem zostały podtrzymane. Drugi medal 
dla suwalskiej Hańczy na tych mistrzostwach, tym razem brązowy, zdo-
był Piotr Konopko w skoku wzwyż, pokonując w drugiej próbie 204 cm. 
Zwyciężył Piotr Jaroszkiewicz z AZS AWF Biała Podlaska, który przesko-
czył 208 cm. P. Konopko wystartował też na 110 m ppł, gdzie biegł w fi-
nale B. W tej konkurencji Jakub Sobota z suwalskiej Hańczy zajął trzecią 
lokatę w finale B.

wiGry zaczynają SezOn
Już po oddaniu do druku tego wydania „DwuTygodnika Suwalskiego” 

piłkarze suwalskich Wigier zmierzyli się w Suwałkach z Chojniczanką 
Chojnice w pierwszym meczu nowego sezonu II ligi. Jego wynik poda-
my na stronie internetowej www.dwutygodniksuwalski.pl Po rozegra-
nych już meczach pierwszej kolejki w tabeli II ligi prowadzą: Stal Rzeszów 
i Motor Lublin.

W czasie przygotowań do nowego sezonu II ligi suwalska drużyna 
rozegrała pięć spotkań, w których odniosła dwa zwycięstwa oraz zano-
towała dwa remisy i jedną porażkę. W tych spotkaniach Wigry zagra-
ły w mocno zmienionym składzie. Ubyło z niego 12 piłkarzy, a przyby-
li: Tomasz Lewandowski (pozyskany z Olimpii Elbląg), Piotr Pierzchała 
(z Pogoni Siedlce), Japończyk Kosei Iwao (z Ilanki Rzepin) i Brazylijczyk 
João Criciuma. W suwalskim zespole pojawili się też nowi młodzieżow-
cy: Bartosz Prętnik (Korona Kielce), Mikołaj Randak (Ząbkovia Ząbki), 
Kacper Zaborski (wypożyczony z Pogoni Szczecin) i Kacper Gruszczyński 
z juniorskiej drużyny Lincoln City FC, którzy dołączyli do grającego już  

w Wigrach Mateusza Sowińskiego oraz klubowych wychowanków: 
bramkarza Piotra Słowikowskiego i Jakuba Świątka, Christiana Suskiego 
i Jakuba Kunickiego. Z podstawowego składu suwalskiej drużyny z po-
przedniego sezonu pozostali: bramkarz Hieronim Zoch, Michał Ozga, 
Łukasz Bogusławski, Elso Brito, Denis Gojko, Patryk Mularczyk, Patryk 
Czułowski, Kamil Adamek i Michał Żebrakowski. Niestety, kontuzjowani są 
jeszcze: Rafał Grzelak, Robert Bartczak i Bartłomiej Babiarz. W Suwałkach 
pozostał też trener Dawid Szulczek.

Tuż przed rozpoczęciem rozgrywek umowę 
z Wigrami podpisał Kamil Adamek 

(na zdjęciu w jasnej koszulce na pierwszym 
planie), najskuteczniejszy w poprzednim 

sezonie w suwalskim zespole 

Na co stać tę drużynę przekonamy się już 
w sierpniowych meczach II ligi. W następnej 
kolejce Wigry zmierzą się w Kaliszu z KKS,  
a potem rozegrają dwa mecze w Suwałkach  
z Olimpią Elbląg (13.08 o godz. 19:47) i Sokołem Ostróda (18.08 o godz. 
18). Do końca tego roku Wigry w Suwałkach zmierzą się jeszcze z: Radunią 
Stężyca (27.08), Zniczem Pruszków (11.09), Śląskiem II Wrocław (25.09), 
Pogonią Siedlce (9.10), GKS Bełchatów (23.10), Garbarnią Kraków (6.11)  
i KKS 1925 Kalisz (27/28.11). Ostatni mecz w tym roku Wigry rozegrają 4/5.12 
z Olimpią w Elblągu. Po przerwie zimowej pierwsze spotkanie suwalski ze-
spół rozegra 27/28 lutego 2022 r. w Ostródzie z Sokołem. Sezon 2021/22 
II ligi piłkarskiej zakończy się bardzo wcześnie, bo już 21/22 maja 2022 r. 

ślepSk malOw z wOjewódzkim wSparciem
MKS Ślepsk Malow Suwałki otrzymał 500 tys. zł na szkolenia i współza-

wodnictwo sportowe. W końcu lipca decyzję o przyznaniu wsparcia pod-
jął zarząd województwa. Taką samą sumę otrzyma Jagiellonia Białystok. 

– Jagiellonia Białystok i Ślepsk Malow Suwałki to marki znane w ca-
łej Polsce. To nasze dwie najlepsze drużyny, które śmiało mogę nazwać 
wizytówkami regionu. Wspieranie ich to nasz obowiązek i jako Zarząd 
Województwa Podlaskiego robimy to z wielką satysfakcją – zapewniał 
podlaski marszałek Artur Kosicki.

MKS Ślepsk Malow Suwałki w poprzednim sezonie osiągnął swój naj-
lepszy wynik w historii. Zawodnicy trenowani przez Andrzeja Kowala 
awansowali do fazy play off, w której przegrali ze zwycięzcą Ligi Mistrzów 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Ostatecznie zajęli siódmą lokatę w Plus Lidze.

SpOrtOwe SpOtkanie
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wraz ze swoim zastępcą 

Romanem Rynkowskim oraz przewodniczącym suwalskiej Rady Miejskiej 
Zdzisławem Przełomcem spotkali się 26 lipca z suwalskimi sportowcami, 
którzy w ostatnim czasie osiągnęli sukcesy w badmintonie, lekkoatlety-
ce oraz zapasach. Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji oraz po-
dziękowań za promocję Suwałk na arenach sportowych. W spotkaniu 
udział wzięli badmintoniści: Robert Cybulski, Ulyana Wolskaja, Michał 
Sobolewski, Oliwia Niedźwiedzka, Natalia Lenczewska, Adam Szolc, 
Michał Aleksandrowicz, Aleksandra Wilczewska, trener Jerzy Dołhan 
oraz władze SKB LITPOL MALOW: Henryk Owsiejew i Jerzy Szleszyński; 
zapaśnicy: Zuzanna Konopko, Bartosz Staniszewski oraz trener Andrzej 
Koncewicz; lekkoatleci: Gabriela Butkiewicz oraz Kornel Rybacki, a także 
trener Jarosław Jutkiewicz.

Fot. LUKS Hańcza Suwałki
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przed nami największy odpust w regionie, czyli obchody święta 
matki Boskiej zielnej w pokamedulskim klasztorze nad wigrami. 
chyba każdy mieszkaniec Suwałk i Suwalszczyzny chociaż raz poja-
wił się na tym odpuście. przed laty było to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w roku w naszym regionie. O nadwigierskich odpustach 
sprzed lat opowiadają najstarsi suwalczanie.

Obchody święta matki Boskiej zielnej wspomina ryta mitros:
– Był taki zwyczaj, że się jeździło, nawet od nas, choć daleko (Gielusznik, 

obecnie Przejma Wielka, przyp. red.), do Wigier na odpust. To było  
15 sierpnia na Matki Boskiej Zielnej. I tak myślę, że tacy zapracowani moi 
rodzice, więc tatuś czasem nie jechał, ale mama obowiązkowo. Tyle pracy, 
tyle zbiorów, i ciepło – i na Zielną jechaliśmy końmi, wozem drabiniastym 
czy też jakimś mniejszym, do Wigier na odpust. Brało się wtedy ze sobą 
kankę kompotu do picia, biały ser, miód, ze dwa, trzy kurczaki. Oczywiście 
obowiązkowo nadziewane, bo to nie były takie duże jak teraz, a trzeba 
było upiec nadziewane, żeby więcej jedzenia było. I z tym się jechało, ta-
lerzyki, obrus, koc, żeby tam się rozłożyć, żeby po nabożeństwie się po-
silić. Tak się jechało do tych Wigier. My najczęściej zatrzymywaliśmy się  
w Leszczewku u znajomych, na podwórku. A później od Leszczewka 
szliśmy nad jezioro, tam byli przewoźnicy z łódkami i nas przewozili do 
Wigier. Aż do samych Wigier nie dojeżdżaliśmy furą. 

„Po kościele”, po przyjściu już z tego nabożeństwa, siadało się do po-
siłku. Czasem gospodarze do mieszkania zaprosili, a czasem na kocu  
w sadzie. I tam się jechało, żeby się pomodlić, ale też tak myślę w tej chwi-
li, że to była rozrywka. Tam się spotykali ludzie. Mama spotykała się cza-
sem ze swoją rodziną. Z Gawarca przyjeżdżali, tam spotykała się ze znajo-

mymi i dzieci razem. I to była, do pewnego stopnia taka rozrywka. Kto by 
teraz jechał końmi po tych kamieniach, po tej szosie. Głowy odskakiwa-
ły tylko, jak się jechało, ale jechaliśmy. Czasem z Suwałk ktoś się dosiadł, 
na przykład siostra ojca. Kiedyś jechaliśmy i na Noniewicza zatrzymało nas 
takie starsze małżeństwo. Czy można z państwem podjechać do Wigier?  
– pytają. Proszę bardzo, siadajcie. No i pojechali oni z nami. Razem ucztowali-
śmy, później przez kilka lat już się umawiali, systematycznie ich zabieraliśmy. 

O swoich wyprawach na odpusty opowiedziała halina Górska:
– Bardzo były modne odpusty na Wigrach. Wtedy się jechało – mama 

organizowała, z kimś się dogadywała – taką platformą. Kupa ludzi, dzieci 
i się jechało na te odpusty. A potem wracając, zatrzymywało się w lesie 
i tam się jadło, i starsi popili, a dzieci się pobawiły i na wieczór się przy-
jechało do domu. O, to były wycieczki, jak dziś przypominam, takie faj-
ne. I to właśnie na te odpusty się jechało, furmanka za furmanką, albo ta-
kie większe platformy.

dobrze wyjazdy na święto matki Boskiej zielnej w wigrach  
pamięta eugenia poźniak daniłowicz:

– W mojej pamięci wpisało się takie święto, które celebrowane 
było przez wszystkich suwalczan. Były tzw. odpusty w kościele na 
Wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny, tzw. Matki Boskiej Zielnej. 
Wszyscy oczywiście jeździliśmy na ten odpust furmankami, końmi. Kto 
mógł iść, to szedł pieszo. Także, to bardzo było tradycyjne i miało swój 
urok. Były też obwoźne wózki z dyszelkami, pchane przez człowieka. 
Pchał wózek przed sobą, otwierał i można był lody kupić. „Lody! Lody! 
Lody!” – krzyczał. I ten człowiek z lodami, proszę sobie wyobrazić, pie-
szo szedł na odpust do Wigier, piętnastego sierpnia, tak! Pieszo pokony-
wał rano te piętnaście kilometrów, jak sprzedał lody, to wracał do Suwałk. 

O swoich odpustach nadwigierskich opowiedziała danuta 
radziszewska:

– W Starym Folwarku, jak odpust „Zielna”, to też zabawa była po od-
puście. Wyjdziesz z kościoła, pochodzisz, a stragany to były takie, że o! Na 
straganach były jabłka, pierścionki, bransoletki dla dzieci i jeszcze takie pi-
łeczki na gumce. Cieplutko było, potem przychodziło się do domu, zjadło 
się cokolwiek, zaraz wieczór, i się leciało do Starego Folwarku na zabawę.

Relacje pochodzą z Suwalskiej Biblioteki Pamięci tworzonej przez 
Pracownię Digitalizacji i Historii Mówionej Biblioteki Publicznej  
im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Zachęcamy do spędzenia czasu  
z suwalskimi świadkami historii i do wirtualnej rozmowy na:  
http://digi.bpsuwalki.pl/

odpUSt  w  wigrach

W drodze na msze do wigierskiego kościoła 1952 r. 
Zdjęcie przekazał Fabian Daniłowicz

Widok ogólny kościoła od strony jeziora Wigry – okres międzywojenny
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Spotkanie towarzyskie po nabożeństwie, Wigry, koniec lat 30. XX wieku
 Fot. Suwalska Biblioteka Pamięci, darczyńca: Stanisław Taraszkiewicz
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prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczo-

nych działkami nr 33432/7, 33433/5 i 33491/4 o łącznej powierzchni 0,1835 ha po-
łożonych w Suwałkach przy ul. Utrata 72. Działka niezabudowana nr 33432/7 o 
powierzchni 0,0288 ha oraz działka nr 33433/5 o powierzchni 0,0432 ha zabudo-
wana budynkiem murowanym mieszkalnym i niemieszkalnym wchodzą w skład 
nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00017934/1, natomiast 
działka niezabudowana nr 33491/4 o powierzchni 0,1115 ha wchodzi w skład nie-
ruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00062215/5. W związku z pla-
nowaną budową przystanku kolejowego na trasie projektowanej linii kolejowej 
RAIL BALTICA w sąsiedztwie ww. działek Nabywca zobowiązany będzie do wybu-
dowania 30 miejsc parkingowych ogólnodostępnych na działkach o nr 33434/5, 
33435/4 i 33490/5, zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do niniejszego ogło-
szenia, w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy notarialnej przenoszącej wła-
sność działek nr 33432/7, 33433/5 i 33491/4 przez Gminę Miasto Suwałki. W przy-
padku niewybudowania miejsc parkingowych Nabywca zobowiązany będzie 
naprawić szkodę wynikającą z nie wykonania lub nienależytego wykonania po-
wyższego zobowiązania przez zapłatę kary umownej w wysokości 400 000,00 zł 
(słownie: czterysta tysięcy złotych) w terminie 1-go miesiąca licząc od daty prze-
kroczenia terminu. Zapłata kary zostanie zabezpieczona przez ustanowienie na 
nieruchomości hipoteki umownej do kwoty 410 000,00 zł (słownie: czterysta 
dziesięć tysięcy złotych) na rzecz Miasta Suwałki. Ponadto, w celu zabezpiecze-
nia wierzystelności Miasta Suwałk, które mogą powstać w wyniku nie zapłace-
nia kary umownej, nabywca złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji z aktu 
notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 
do kwoty 410 000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych). Na działkach 
nr 33433/5 i 33432/7 zlokalizowane są przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodocią-
gowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znosze-
nia przyłączy oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku 
ich awarii bądź konserwacji. Na działce nr 33491/4 zlokalizowana jest sieć tele-
komunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej 
sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku jej awarii 
bądź konserwacji. W sytuacji kolidowania sieci z nową inwestycją Nabywca do-
kona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Działki 
o łącznej powierzchni 0,1835 ha przeznaczone są do zbycia w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe warun-
ki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/160/2019 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2019 roku.

Cena wywoławcza: 420 000,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia ty-
sięcy złotych), w tym: cena działki nr 33433/5 zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym i niemieszkalnym, wynosi 198 643,50 zł i podlega zwolnieniu z podatku 
VAT, co stanowi 47,30 % ceny wywoławczej, natomiast cena działek niezabudo-
wanych nr 33432/7 i 33491/4 wynosi 221 356,50 zł brutto co stanowi 52,70 % ce-
ny wywoławczej.

Wadium: 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021 roku o godz. 1100 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na 

rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 17 sierpnia 2021 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed 
otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

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

w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez peł-
nomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

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

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
nie podlega zwrotowi.

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

i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 204/2021

Ogłoszenie o wynajmie garażu na okres do 3 lat
zarząd Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o. o. 

ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego na działce 
oznaczonej numerem geodezyjnym 10094 w Suwałkach przy ulicy Emilii Plater o powierzchni 19,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 5,00 zł/
m2 netto, wadium 150,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,10 zł/m2. 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o., ul. Wigierska 

32 w Sali konferencyjnej (poziom – 1). 
Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój  

nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52.   

 210/2021



3.08.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

17

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 „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

i święta 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;

aGUStów:
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.

 166/2021

Sklepy firmowe 

Romac
Oferują bogaty asortymenty:

– mięsa wieprzowego
– mięsa wołowego (steki, burgery)
– wędlin tradycyjnych
– kiełbas oraz innych wyrobów masarniczych

zapraszamy:
– ul. Minkiewicza 6 (od 8 do 16.30)
– Targowisko Miejskie lok 3 i 17 (od 7 do 14)
– ul. Nowomiejska 16 (od 8 do 16) 
– ul. Hoża 11A w Augustowie (od 8 do 17), tel. 87 566 29 18

12
7/

20
21

kSiążka dla SeniOra!
Zbieramy książki nowe i używane, 
które zostaną przekazane seniorom 
i do biblioteczki w noclegowni.

maSz niepOtrzeBną włóczkę? 
Przekaż ją nam – zrobimy czapki, szaliki, skarpety dla osób 
potrzebujących.

Miejsce zbiórki książek i włóczki: 
Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, 

Suwałki, ul. Sportowa 24, tel. 87 563 00 83 w godz. 8-15
140/2021

OGłOSzenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla kolejowego w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXXIII/445/2021 
z dnia 30 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Kolejowego w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejsco-
wego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub  
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w 
terminie do dnia 15 września 2021 r.

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

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

Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwa-
dze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta 
Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres 
e-mail: org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na 
ePUAP: /UMSuwalki/esp.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem pro-
cedur dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi 
zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich 
przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/
Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na pod-
stawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej reali-
zacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
oraz realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można skon-
taktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.su-
walki.pl, tel. 87 562-82-08

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprosto-
wania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarza-
nych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy 
wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa 
cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znaj-
duje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie 
przestrzenne” pod adresem: 

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_prze-
strzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz 
w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
pok. 139. 207/2021
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Wydawca: Biblioteka publiczna im. marii konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, 
www.dwutygodniksuwalski.pl znajdziesz nas również na Facebooku: dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 

Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5 000 egzemplarzy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

BiBliotekarz 
Poleca

„dewOcje” 
anna 

ciarkOwSka
Anna Ciarkowska podjęła trud-

ną i bardzo ważną kwestię, ogar-
niającą przede wszystkim polską 
prowincję. Poznajemy polską wieś 
oczami młodej dziewczyny, którą 
wykluczyło tamtejsze społeczeń-
stwo za namową proboszcza i ka-
techetki. Właściwie za to, że wie-
rzyła za mocno.

Książka jest formą spowiedzi, więc cichutko, szeptem punktu-
je grzechy urzędników kościelnych, którzy dawno przestali łączyć 
Boga z miłością i dobrocią. Stał się dla nich maszynką, dzięki któ-
rej mogą zaspokoić swoją miłość do pieniędzy, władzy i dóbr ma-
terialnych. Kolejny występek duchowieństwa to ukazywanie Boga 
jako obserwatora naszych czynów oraz surowego i karzącego oj-
ca. Wobec tego życie w wierze, w pobożności ogranicza wolność, 
autonomiczność i wywołuje ciągłe poczucie winy wśród wiernych.

Ciężkie grzechy popełniają również mieszkańcy wsi – bigoteria, 
hipokryzja, zacofanie, stereotypowe myślenie przekazywane z po-
kolenia na pokolenie.

Publikacja, mimo niewielkiej ilości stron, dotyka wielu zagad-
nień. Anna Ciarkowska nie popada w radykalizm, zostawiła czytel-
nikowi miejsce do zadumy i rozważań.

Na uwagę zasługuje styl autorki, niespieszny, poetycki, delikat-
ny, pełen metafor. Polecam.

Kamila Sośnicka

Piesek Bo, dwulatek, elegant  
z białą kufą z czarnym obramo-
waniem. Przepełniony energią, 
będzie aktywnym uczestnikiem 
zajęć w plenerze.

Edi pięciola-
tek, choć wy-
gląda dość 
groźnie, to ła-
godny pies.
Odpowiednio 
ułożony, zna-
komicie spraw-
dzi się jako pies 
rodzinny.

Czteroletni Finn wygląda 
jak pluszowy miś. Będzie 
żywą kochaną maskotką ro-
dziny, która go przygarnie.

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-
nisku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta w schronisku są otoczone opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 
www.e-schronisko.pl, tel. 606 493 823

przyGarnij przyjaciela ze SchrOniSka „SianOżęĆ”

Pięcioletni Aleks, pies  
 z iście hollywoodzkim uśmie-
chem. Za odrobinę zaintereso-
wania i własny kąt odwdzięczy 
się dozgonną miłością. Ogłoszenia  „dtS”:  tel.  87 566 28 25

Do „DwuTygodnika Suwalskiego” zgłosili się mieszkańcy Suwałk, informu-
jąc o zdarzeniach, które ich bulwersują. W kwartale ulic: Raczkowska, Wojska 
Polskiego, Leśna a także na ulicy 24 Sierpnia, po godzinie 20, odbywają się prze-
jazdy niezwykle głośnych motocykli i samochodów z uszkodzonymi tłumika-
mi. Czy Policja może coś zrobić, by do takich sytuacji nie dochodziło? Co grozi 
kierowcy poruszającemu się takim pojazdem?

Odpowiada komisarz Eliza Sawko specjalista Zespołu Komunikacji 
Społecznej KMP w Suwałkach:

– Nie mieliśmy zgłoszeń, odnośnie przejazdów motocykli czy samocho-
dów z uszkodzonymi tłumikami w Suwałkach, w tym kwartale ulic. W przy-
padku zaistnienia takiego zdarzenia prosimy o kontakt z dyżurnym na-
szej jednostki pod numer alarmowy (112). Wówczas we wskazane miejsce 
zostanie niezwłocznie wysłany patrol na interwencję. Co do odpowiedzialności 
kierowcy, który porusza się uszkodzonym pojazdem, to popełnia on wykroczenie  
z art. 97 k.w. Ponadto chciałabym dodać, że kilkakrotnie w tym roku mieliśmy zgło-
szenia, także na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, o nielegalnych rajdach 
samochodowym w tym rejonie miasta. Zgłoszenia te zostały uwzględnione w dys-
lokacji służby policjantów Wydziału Ruchu Drogowego.

Suwalczanie skarżą się, że w wee- 
kendy po godzinie 20, strach chodzić 
ulicą Chłodną. W piątkowe i sobotnie 
wieczory aby przejść tą ulicą trzeba 
kluczyć w tłumie agresywnych, pod-
pitych młodych ludzi. Czy Policja mo-
głaby przyjrzeć się bliżej temu pro-
blemowi?

– Nie mieliśmy zgłoszeń o tego ty-
pu problemach, aczkolwiek od lat, 
zwłaszcza w weekendy, służby patro-
lowe dyslokowane są w rejonie ulic 
Chłodna, Plac Marii Konopnickiej oraz 
T. Kościuszki i T. Noniewicza. Warto do-
dać, aby w przypadku zakłóceń porządku powiadamiać dyżurnego Policji, który nie-
zwłocznie wyśle w dany rejon patrol na interwencję – odpowiada kom. E. Sawko.

czytelnicy pytają
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pOmóżmy!  By  życie ByłO  chOĆ  trOchę  prOStSze… 
Wierzymy w Państwa pomoc, dlatego walczymy w słusznej sprawie! 
Mieliśmy możliwość spotkania róży i czarka od początku istnienia Rodzinnego Centrum Medycznego, 

gdzie korzystają z lekarzy-specjalistów w Rodzinnym Centrum Medycznym i kolejny rok uczestniczą  
w zajęciach logopedycznych u Pani Kamili oraz integracji sensorycznej u Pani Joanny.

mały gest... a cieszy!
Róża i Czarek dobrze wiedzą, że #razemmożemywięcej
Chcąc wesprzeć tych dwoje dzieci zachęcamy do brania udziału i pomocy!
Proszę nie bądź obojętny, jeśli chcesz to podaruj cegiełkę kliknij albo udostępnij nasz link. Każde  

kliknięcie, każde udostępnienie ma ogromną moc.

Link do zbiórki:  https://www.dobryklik.pl/cax9xvzdmi

Prosimy o pomoc: 
#pomagamydlarożyiczarka #razemmożemywięcej #rodzinnecentrummedyczne

211/2021

Biegali 
doliną roSpUdy

Marcin Getek z Ełku wygrał V Półmaraton Doliną Rospudy. Trasę  
21,1 km pokonał w czasie 1 godzina 19 minut 44 sekundy. W Półmarato- 
nie Dolina Rospudy suwalczanie zajęli lokaty: Rajmund Bałulis był 
szósty, Karol Łachacz – dwudziesty, a Monika Popowska – czwarta 
wśród kobiet. Do mety dobiegło 46 biegaczy. Półmaraton na wózku 
najszybciej pokonał Witold Misztela z Warszawy. Rozegrano również 
Bieg Bakałarza. Dystans 12 km najszybciej pokonał Andrzej Leończuk  
z Białegostoku w czasie 42 minut i 7 sekund. Z suwalczan najwyższe lo-
katy zajęli: Rafael Sokołowski był dziesiąty, Dawid Sznurkowski – trzy-
nasty, a Sylwia Sznurkowska – osiemnasta. Patronat medialny nad za-
wodami sprawował „DwuTygodnik Suwalski”.

Fot. Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy

>>

Kampania społeczna realizowana w ramach zadania pn „wychowuj miłością, nie przemocą” 
wspófinansowanego ze środków Miasta Suwałki

opracowanie – Beata Andruczyk               rysunek – Grażyna Gref-Koncewicz

fundacja eGO 
z siedzibą w Suwałkach 

przy ul. T. Noniewicza 91, 

oferuje pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, psychiatryczną,  
terapię par i rodzin, psychoterapię oraz warsztaty umiejętności  
rodzicielskich.
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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. 537 580 706. zapraszamy do współpracy!

NaJlePSi aGeNci, NaJSzYBSze traNSakcJe
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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