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Przez cały czas trwania imprezy kuli-
narnej odbywał się kiermasz wyrobów re-
gionalnych, a czas umilały występy zespo-
łów muzycznych: Stowarzyszenia Seniorzy  
z Pasją HORYZONT, Stowarzyszenia Suwalskie 
Starszaki, Związku Ukraińców w Suwałkach, 
Grzanka z GOK Krzywe, Ancyjas z SOK, Dobryna 
i „Horpyna”. Obejrzeć można było pokazy kuli-
narne Mikołaja Reya i pokaz kiperski parzenia 
herbaty w wykonaniu Jerzego Czapli. 

W czasie pikniku „Sąsiedzi przy stole” wrę-
czono nagrody w konkursie „Gdzie te piękne 
ogrody i kwieciste balkony” oraz sezon pod-
sumowali suwalscy działkowcy. Szersza rela-
cja w następnym wydaniu „DwuTygodnika 
Suwalskiego”.

Poznajmy się
Tak udanego pikniku w suwalskim parku 

Konstytucji 3 Maja dawno nie było. Tegoroczny 
piknik kulinarny odbył się w ramach „Dnia Kultury 
i Tradycji Ukraińskiej” i poświęcony był właśnie 
kuchni ukraińskiej. Oprócz degustacji pysznych 
dań na suwalczan czekały koncerty, kiermasz rę-
kodzieła regionalnego, a także rozstrzygnięcie 
konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste 
balkony”. Piknik był współorganizowany przez 
Urząd Miejski w Suwałkach, Bibliotekę Publiczną 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach oraz Związek 
Ukraińców w Suwałkach, a dofinansowany  
z Programu Współpracy Transgranicznej  
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W Su- 
wałkach według szacunkowych danych mieszka 
i pracuje ok. 1 tys. Ukraińców, o których suwal-
czanie niewiele wiedzą. Celem działań takich jak 
piknik kulinarny jest pokazanie mieszkańcom 
Suwałk tradycji i kultury ukraińskiej.

Zupa rybna była bardzo smaczna, jak widać chęt-
nych do degustacji nie brakowało

W konkursie kulinarnym trzy drużyny przy-
gotowały potrawy kuchni ukraińskiej:

– Stowarzyszenie Związek Ukraińców  
w Suwałkach (zupa: barszcz ukraiński, danie 
główne: zrazy wołowe z bakłażanem saute i far-
szem z grzybów oraz sera i kapusty),

– Stowarzyszenie Litewskich Lokalnych 
Grup Rybackich (przystawka: przekąski rybne, 
danie główne: zupa rybna),

– Suwalska Spiżarnia – Podlaski Szlak 
Kulinarny (danie główne: lagmana jagnięca 
(potrawa tatarska, pieczona jagnięciną z wa-
rzywami i przyprawami oraz makaronem),  
deser: syrniki (placuszki twarogowe).

Każdy z zespołów kucharskich przygoto-
wał 300 porcji degustacyjnych potraw kuch-
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Piknik „Sąsiedzi przy stole” był realizowany w ramach 
projektu „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy  
w Tarnopolu”. Projekt ten jest dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej  
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

UkraińSki piknik kUlinarny „SąSiedzi przy Stole”

ni ukraińskiej w formie przekąski lub dese-
ru oraz zupy lub dania głównego. Konkurs 
wygrała drużyna Suwalska Spiżarnia przed  
Stowarzyszeniem Litewskich Lokalnych Grup 
Rybackich i Związkiem Ukraińców.

Warsztaty kulinarne z udziałem uczniów 
Zespołu Szkół nr 4 im. M. Rataja i Zespołu 
Szkół CKR im. W. Witosa poprowadzili: Marcin 
Budynek, mistrz kulinarny, założyciel Akademii 
Kulinarnej Marcina Budynka, Robert Sowa oraz 
ukraiński kucharz Roman Porecajło. Uczniowie 
suwalskich szkół przygotowali m.in.: ziemniak 
pieczony na soli faszerowany śledziem i kawio-
rem ze szczupaka po kijowsku oraz ukraińskie-
go bogracza.

Wśród piknikowych gości pojawił się m.in. były 
prezydent RP Bronisław Komorowski z małżonką

Pokaz 
kulinarny 
Mikołaja Reya

Muzyczna gwiazda pikniku zespół „Horpyna”

Czynne były: mobilny punkt szczepień oraz odręb-
ne stoisko Narodowego Spisu Powszechnego

Zespół „Radość” z Suwalskiego Ośrodka Kultury 

Funded by
the European Union
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W najbliższą niedzielę (19 września)  
w Suwałkach odbędzie się trady-
cyjny przejazd rowerami w ramach 
„Europejskiego Dnia Bez Samochodu”. 
To wydarzenie co roku przyciąga kilku-
set miłośników jednośladów. Mam na-
dzieję, że tak samo będzie w tym tygo-
dniu. Dlatego też serdecznie zapraszam 
Państwa wraz z całymi rodzinami do 
wzięcia udziału we wspólnym wydarze-
niu. Niedziela godz. 9.45 – spotykamy się 
na parkingu obiektu handlowego przy 
ulicy Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

Rowery wśród mieszkańców Suwałk cieszą się olbrzymim zaintere-
sowaniem co widać chociażby pod szkołami, gdzie stojaki rowerowe są 
„zastawione” rowerami. Również olbrzymim zainteresowaniem cieszy 
się system roweru miejskiego SUWER, który działa w naszym mieście od 
czerwca tego roku. W tym czasie rowery wypożyczono blisko 34 tysiące 
razy. Przejechano 117 152 km w 16 959 godzin. W sumie z SUWER-a sko-
rzystało 4 791 Suwalczan.

Oczywiście jako samorząd dokładamy starań by rowerzyści mogli 
czuć się w Suwałkach bezpiecznie i by mieli możliwość skorzystania z do-
brej sieci dróg rowerowych. Tu mam kolejną dobrą informację bo od tego 
roku – dzięki miejskim inwestycjom – sieć ścieżek rowerowych i ciągów 
pieszo-rowerowych w Suwałkach to już ponad 100 km tras. 

Alternatywą w miejskim transporcie jest również komunikacja au-
tobusowa. Miło mi Państwa poinformować, że od początku września  
w miasto wyruszyły w końcu nowe autobusy zasilane gazem CNG. W su-
mie jest ich 19. To nowoczesne, klimatyzowane i przede wszystkim eko-
logiczne pojazdy. Mam nadzieję, że ta inwestycja warta ponad 30 mln zł 
spotka się z uznaniem mieszkańców Suwałk i uczyni komunikację miej-
ską bardziej atrakcyjną.

Wojenne rocznice
1 września suwalskie obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny świato-

wej odbyły się przy pomniku Żołnierzy Września 1939 roku przy ul. Wojska 
Polskiego. Odmówiono modlitwę, był apel poległych, salwa honorowa  
i złożenie kwiatów przez delegacje przedstawicieli władz samorządo-
wych, kombatantów, służb mundurowych, przedstawicieli instytucji, firm, 
szkół, stowarzyszeń, harcerzy i mieszkańców Suwałk.

Były też okolicznościowe przemówienia prezydenta Suwałk Czesława 
Renkiewicza i posła Jarosława Zielińskiego. W swoim przemówieniu pre-
zydent Cz. Renkiewicz przytoczył słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: 
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien sza-
cunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Dlatego tak ważną jest 
tu obecność najmłodszych mieszkańców naszego miasta – uczniów  
i harcerzy. 

17 września w samo południe przy pomniku Żołnierzy Września 1939 r. 
rozpoczną się suwalskie obchody 82. rocznicy agresji Rosji Sowieckiej na 
Polskę oraz Dnia Sybiraka. Pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu para-
fialnym przy ul. Bakałarzewskiej zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

W czasie 
uroczystości 
hymn i pieśń 
patriotyczną  
wykonała 
młodzież  
ze Studia 
Świetlik
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inauguracja W ii Lo
1 września w suwalskim II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. 

Zygmunta Podhorskiego odbyła się Miejska Inauguracja Roku Szkolnego. 
Wzięli w niej udział m.in. poseł Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz z zastępcą Romanem Rynkowskim, Zdzisław 
Przełomiec – przewodniczący Rady Miejskiej z wiceprzewodniczącym 
Jackiem Niedźwiedzkim oraz radni Zbigniew Roman De-Mezer, Mariola 
Brygida Karpińska, Adam Ołowniuk, Andrzej Turowski. Obecni byli rów-
nież przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz suwalskich placówek 
oświatowych i młodzież szkolna.

Dyrektor Romuald Borkowski rozpoczął już po raz trzydziesty rok szkolny  
w II LO im. gen. Z. Podhorskiego

– Po raz ostatni jesteśmy na rozpoczęciu roku szkolnego podejmo-
wani przez gospodarza tego miejsca dyrektora Romualda Borkowskiego. 
Mam deklarację dyrektora, że w przyszłym roku udaje się na zasłużoną 
emeryturę – powiedział w swoim wystąpieniu Cz. Renkiewicz.

Spotkanie zakończyło się występem artystycznym przygotowanym 
przez uczniów szkoły. 

W nowym roku szkolnym 2021/2022 w suwalskich szkołach uczyć się 
będzie 11 715 uczniów w 512 oddziałach. Ich edukacją zajmować się bę-
dzie 1 158 nauczycieli, których pracę wspierać będzie 78 osób admini-
stracji i 375 obsługi.

Sport dzieciom
Od 13 września do 8 grudnia 2021 r. będą kontynuowane pozalekcyj-

ne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyj-
nej w siedmiu suwalskich szkołach podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Suwałki. Zaplanowanych zostało 221 zajęć ty-
godniowo w 102 grupach dla około 1 100 uczniów. Zajęcia  pozalekcyj-
ne realizowane będą z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpie-
czeństwa i reżimu sanitarnego. W pierwszym półroczu zrealizowano  
w szkołach 2 377 godzin zajęć dla 1 116 uczniów.

Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzie-
ży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego  
w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego.

Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: około 200 000 zł  
– dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu: 100 000 zł.

>>
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>> Uczcili sierPień’80

Z okazji Dnia Solidarności i Wolności Czesław Renkiewicz, prezydent 
Suwałk wspólnie z zastępcą Romanem Rynkowskim oraz Zdzisławem 
Przełomcem, przewodniczącym Rady Miejskiej i pracownikami Urzędu 
Miejskiego złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze w miejscach upa-
miętniających wydarzenia i postaci związane z obchodami tego święta: 
przy Dębie Wolności, gdzie w latach 1980-81, a później w czasie stanu 
wojennego organizowano spotkania w rocznice świąt narodowych; przy 
pomniku upamiętniającym męczeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
– kapelana „Solidarności”; przy pomniku papieża św. Jana Pawła II, który 
patronował „Solidarności” i walce Polaków o wolność.

,,cybermil z klasą”
W suwalskim I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej 

pierwszego września odbyła się ogólnopolska inauguracja programu „CyberMil z klasą”, w któ-
rej uczestniczyli m.in. poseł Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz z zastęp-
cą Romanem Rynkowskim, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz radna Anna 
Ruszewska. 

Suwalskie I LO zostało wybrane jako jedna z 16 szkół w Polsce do udziału w programie „CyberMil  
z klasą” ogłoszonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Edukację w klasie CyberMil rozpoczyna  
15 uczniów. W trakcie nauki oprócz informatyki na bardzo wysokim poziomie, uczniowie realizo-
wać będą takie przedmioty jak kryptografia, algorytmika, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie bez-
pieczeństwem danych i informacji – czyli przedmioty z zakresu nowoczesnych technologii i bezpie-
czeństwa. Szkoła została objęta bezpośrednim wsparciem Ministerstwa Obrony Narodowej. Oprócz 
wsparcia finansowego w wysokości 250 000 zł (80% finansuje MON, a 20% organ prowadzący) facho-

wą pomocą służą profesjonalne jednostki patronac-
kie jak Regionalne Centrum Informatyki w Olsztynie. 
Przedmioty kierunkowe prowadzić będą pracowni-
cy naukowi i wykładowcy Politechniki Białostockiej.

>> przygody 
nie kLiknieSz

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego po nowe przygody i wrażenia ruszyli 
także suwalscy harcerze Związku Harcerstwa 
Polskiego. Już rozpoczęli nabór do gromad  
i drużyn harcerskich Hufca ZHP w Suwałkach. 
Po udanej obozowej akcji letniej wszyscy są 
spragnieni bezpośrednich spotkań w gro-
nie przyjaciół, których łączy wspólna pasja, 
zdobywania nowych umiejętności, spraw-
ności, rozwoju osobistego. Te wszystkie war-
tości mogą odnaleźć właśnie w harcerstwie. 
Harcerstwo to po prostu sposób na życie  
– od zucha do instruktora.

Suwalski Hufiec Związku Harcerstwa 
Polskiego zaprasza dzieci i młodzież w wie-
ku od 6 do 16+, a nawet osoby w wieku aka-
demickim i dorosłych, którzy szukają pomy-
słu na zagospodarowanie wolnego czasu, 
chcą się rozwijać w różnych dziedzinach  
i lubią współpracować z innymi. Harcerze 
zapraszają do swojej siedziby hufca przy  
ul. Zastawie 38A po więcej informacji oraz 
na stronę FB.

>>

Po południu 31 sierpnia uroczystości 41. rocznicy powstania 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zor-
ganizowali działacze związkowi. Była msza św. w konkatedrze pw św. 
Aleksandra. Po niej zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II,  
obeliskiem upamiętniającym księdza Jerzego Popiełuszkę oraz pod 
Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja.

 Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzo-
ne co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowio-
ne w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i nie-
podległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu 
i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Porozumienia 
sierpniowe to cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komiteta-
mi strajkowymi w 1980 r.

Wykład inauguracyjny „Cyberhigiena i poprawne za-
chowanie w sieci – cyberbezpieczeństwo i tożsamość 
cyfrowa” on-line wygłosił pochodzący z Suwałk zastępca 
dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa 
Cyberprzestrzeni płk. dr inż. Mariusz Chmielewski
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Wydarzyło Się
n Przez kilka dni na suwalskim Placu M. Ko- 

nopnickiej oglądać można było plenerową wy-
stawę „Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej” 
poświęconą historii odzyskania niepodległości 
na terenie obecnego województwa podlaskie-
go. Na otwarciu pojawili się organizatorzy wy-
stawy: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski 
i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego 
Wiesława Burnos oraz poseł Jarosław Zieliński, 
Starosta Witold Kowalewski i władze miejskie: 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i Zdzisław 
Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 27-latka po-
dejrzanego o posiadanie narkotyków. W zam-
rażalniku suwalczanina kryminalni znaleźli pół 
kilograma amfetaminy. Decyzją sądu mężczy-
zna trafił na trzy miesiące do aresztu. 
n  W wieku 93 lat zmarł ks. Przemysław 

Kazimierz Rogowski, proboszcz suwalskiej pa-
rafii pw. św. Aleksandra w latach 1986-2000. 
Pochodził on z gminy Radziłów w powiecie 
grajewskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1955 r. Po przejściu na emeryturę pozo-
stał w Suwałkach i pełnił posługę w kościele  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
n Zamrażalnik to jedno z ulubionych miejsc 

ukrywania narkotyków. Suwalscy policjanci za-
trzymali 36-latka podejrzanego o posiadanie 
200 gramów amfetaminy, które ukrył w foliowym 
worku w zamrażalniku. Na wniosek prokuratora, 
sąd aresztował suwalczanina na trzy miesiące. 
n Policjanci z suwalskiej drogówki zatrzy-

mali prawo jazdy 24-latkowi. Mężczyzna prze-
kroczył dopuszczalną prędkość w obszarze 
zabudowanym na ul. S. Staniszewskiego o 55 
kilometrów na godzinę. Na tej ulicy często do-
chodzi do znacznego przekroczenia szybkości 
przez kierowców.
n Do nietypowej kontroli drogowej doszło na 

ul. gen. K. Pułaskiego w Suwałkach. Policjanci 
z drogówki zatrzymali do kontroli citroena. 
Okazało się, że za jego kierownicą siedział 16-la-
tek, a jego pasażerem była mama. Teraz nieletni 
odpowie za jazdę bez uprawnień, a jego mama 
– za udostępnienie mu samochodu.
n  Kilkudziesięciu strażaków gasiło pożar 

jaki wybuchł w Suwałkach w budynku przy  
ul. Sportowej, w którym znajduje się restaura-
cja oraz przedszkole i żłobek. Do pożaru doszło 
ok. 1 w nocy 11 września. Ugaszono go po pię-
ciu godzinach. Gasiło go pięć zastępów stra-
ży z Suwałk oraz strażacy ochotnicy z Potaszni  
i Nowej Wsi. W pożarze najbardziej ucierpiał bu-
dynek restauracji.

Czas na samodzielne spisanie się w Na- 
rodowym Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań 2021 upływa 30 września. Według 
danych na dzień 10 września z ogólnej liczby  
69 639 mieszkańców Suwałk zostało spisanych  
45 806 osób, co stanowi 65,78% ogółu zo-
bowiązanych do udziału w spisie. Natomiast  
z ogólnej liczby 27 044 mieszkań, zostało spi-
sanych 17 545 mieszkań, co stanowi 64,88% ich 
ogółu. Nie jest to dużo, zważywszy, że do koń-
ca spisu zostało tylko 16 dni. 

Główny Urząd Statystyczny informuje: Nie 
czekaj do 30 września br. – na samospis inter-
netowy lub na infolinii masz czas tylko do mo-
mentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz! 
Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek. 
Za spóźnienie lub niedopełnienie obowiąz-
ku spisowego grozi kara grzywny. Masz cią-
gle wiele możliwości zrealizowania obowiąz-
ku spisowego: 

– najszybciej i najwygodniej zrobisz to 
przez internet. Wypełnij formularz on-line na:  
https://spis.gov.pl/ to zajmie tylko kilka minut, 

– zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się 
telefonicznie – rachmistrz wprowadzi do for-
mularza Twoje dane, 

– odwiedź miejsce, gdzie można samemu 
wypełnić formularz. 

W Urzędzie Miejskim w Suwałkach spisz się 
przez internet na specjalnie utworzonym w tym 
celu stanowisku (parter, hol przy pok. nr 37),  
tel. 87 562 80 38, 87 562 81 57. Do Urzędu 
Miejskiego przyjść można w godzinach pra-
cy 7.30 -15.00. 

Jeżeli mieszkaniec chce dokonać spisu 
domowników to obowiązkowo musi mieć 
ich PESEL. Warto mieć przygotowane też in-
ne dane: 

1. Aby zweryfikować osobę dokonującej 
spisu niezbędne jest nazwisko rodowe matki. 

2. Dla spisania domów i mieszkań niezbęd-
na jest ich powierzchnia. W przypadku domów 
jednorodzinnych trzeba podać także rok od-
dania budynku do użytku. Gdy nie posiadasz  
w domu komputera możesz też to zrobić w:

– Bibliotece Publicznej Filia Nr 2 (podwyż-
szony parter budynku) ul. Klonowa 41, nr tel. 
87 567 11 09, 

– Bibliotece Publicznej Filia Nr 3 (parter 
budynku), ul. Północna 26 (Osiedle Kamena),  
nr tel. 87 567 48 15.

 Pamiętaj masz na to czas tylko do mo-
mentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz. 
Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wy-
wiady bezpośrednie oraz wywiady telefo-
niczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mo-
gą spodziewać się osoby, które dotychczas 
nie spisały się samodzielnie przez internet 
lub telefon na infolinii spisowej. W przypad-
ku wywiadów telefonicznych, niezależnie 
od województwa, rachmistrzowie dzwonią 
z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. 
Rachmistrz może również zapukać do drzwi 
naszego mieszkania w celu przeprowadzenia 
wywiadu bezpośredniego. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 
1-3 ustawy o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można 
odmówić przekazania danych rachmistrzowi 
kontaktującemu się z osobami fizycznymi ob-
jętymi spisem. Oznacza to, że czas na samo-
spis mamy do momentu, gdy skontaktuje się  
z nami rachmistrz. 

Więcej szczegółów na https://spis.gov.pl/

sPis kończy się >>

przebudoWa i utrudnienia
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał  umowę z firmą „Transport Ciężarowy 

Krzysztof Witkowski” z Olecka na przebudowę skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego – Łąkowa 
– Zastawie. Docelowo powsta-
nie tam rondo oraz m.in. chod-
niki, ścieżka rowerowa, wyspy 
dzielące z kostki betonowej oraz 
zmieni się lokalizacja zatoki auto-
busowej. Wykonawca zapropo-
nował, że zrealizuje inwestycję za  
492 353,50 zł. Zgodnie z zapisa-
mi firma ma 60 dni na wykonanie 
prac budowlanych. Zatem rondo 
powinno być gotowe najpóźniej  
5 listopada 2021 r.

W związku z tą przebudową Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że od 15 września 
zamknięta zostanie wschodnia strona ul. Wojska Polskiego (w rejonie tego skrzyżowania) wraz  
z całkowitym zamknięciem wlotów ul. Łąkowej i ul. Zastawie. Ruch wahadłowy będzie sterowany 
sygnalizacją świetlną. Dojazd do ul. Łąkowej będzie możliwy od strony ul. Utrata, natomiast do-
jazd do ul. Zastawie od strony ul. Powstańców Wielkopolskich.

>>
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rada miejSka W SUWałkach domaga Się ekSpreSóWki do BiałegoStokU

Kolejne już stanowisko w sprawie ko-
niec zności budow y drogi ek spresowej  
z Białegostoku do Augustowa jednogłośnie 
podjęli 2 września suwalscy radni na specjal-
nej sesji, którą zwołano po tym jak w ogłoszo-
nym niedawno rządowym „Programie Budowy 
Dróg Krajowych do 2030” nie znalazła się bu-
dowa drogi ekspresowej z Białegostoku do 
Augustowa. W sesji uczestniczyli m.in. posło-
wie Krzysztof Truskolaski i Jarosław Zieliński 
(zaproszenia na sesję trafiły do wszystkich par-
lamentarzystów z podlaskiego), wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Podlaskiego 
Cezary Cieślukowski i prezes Izby Przemysłowo-
Gospodarczej Bogdan Sadowski. 

co dalej z ekSpreSóWką 
do BiałegoStokU?

Na nic się zdały dotychczasowe protesty 
podlaskich parlamentarzystów, samorządow-
ców oraz mieszkańców regionu. W opubliko-
wanym rządowym Programie Budowy Dróg 
Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) 
w zadaniach inwestycyjnych realizowanych do 
2030 r. nie zaplanowano budowy drogi szybkie-
go ruchu z Białegostoku do Augustowa i dalej 
do Suwałk. Znalazła się za to budowa drogi Ełk-
Białystok. To oznacza, że rząd nie planuje bu-
dowy drogi ekspresowej Białystok-Augustów-
Raczki jako łącznika pomiędzy Via Baltica i Via 
Carpatia. Dla suwalczan oznacza to wydłuże-
nie podróży do centrum kraju oraz dalsze po-
dróże niebezpieczną w obecnym kształcie dro-
gą Suwałki-Białystok.

głoSy za BezpieczniejSzą 
i krótSzą drogą

Do 17 września do Ministerstwa Infra-
struktury wyłącznie drogą elektroniczną 
można zgłaszać swoje uwagi do rządowe-
go programu. I właśnie ten termin spowodo-
wał, że zwołano specjalną sesję Rady Miejskiej  
w Suwałkach.

– Spotykamy się w tej sprawie po raz kolej-
ny, już nie wiem który, ale musimy zadbać o to, 
by zapewnić naszemu miastu i regionowi roz-
wój na dziesięciolecia, żeby być dobrze sko-
munikowanym i ze stolicą państwa, i ze stolicą 
województwa – powiedział prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz. 

Prezydent Suwałk przypomniał, że krót-
sza o około 40 km niż przez Ełk droga ekspre-
sowa z Augustowa do Białegostoku przyniesie 
korzyści rozwojowe, ekologiczne, środowisko-
we i ekonomiczne. Przedstawił też przebieg 
drogi ekspresowej z Raczek przez Augustów 
do Białegostoku, za którym opowiadają się 
mieszkańcy, samorządowcy, przedsiębiorcy 
oraz większość parlamentarzystów z podla-
skiego (pod stanowiskiem Podlaskiego Zespołu 
Parlamentarnego w tej sprawie nie podpisa-
li się jedynie posłowie Adam Andruszkiewicz  
i Kazimierz Gwiazdowski).

Poseł J. Zieliński apelował, aby nadal doma-
gać się budowy drogi ekspresowej Białystok-
Augustów-Raczki jednym głosem, ponad 
podziałami politycznymi. Tryb konsultacji spo-
łecznych wymaga, by jeszcze raz podejmować 
uchwały, przyjmować stanowiska, przekony-
wać rząd i premiera. Przypomniał, że ruch na 
drodze z Białegostoku do Augustowa jest pię-
ciokrotnie większy niż na drodze z Białegostoku 
do Ełku i nic nie wskazuje na to, by to się zmie-
niło po wybudowaniu tej ostatniej. Poseł  
K. Truskolaski poinformował, że w Białymstoku 
są zbierane podpisy za budową drogi ekspre-
sowej Białystok-Augustów. Natomiast wice-
przewodniczący sejmiku C. Cieślukowski za-
powiedział, że jeśli te konsultacje nie przyniosą 

efektu, to „stać nas na więcej”. Przypomniał pro-
testy w sprawie budowy obwodnicy Suwałk 
i stwierdził, że: „rząd boi się blokad dróg”.  
W czasie sesji przewodniczący Izby Prze- 
mysłowo-Gospodarczej w Suwałkach B. Sa- 
dowski powiedział, że „jeśli Polska Wschodnia 
ma doganiać Europę, to musi mieć po czym jeź-
dzić”. Dla suwalskich przedsiębiorców rachunek 
jest prosty, droga do Białegostoku prze Ełk jest 
dłuższa o 40 km niż przez Augustów, co w dwie 
strony daje 80 km dziennie. To dla firmy znaczą-
co wyższe koszty w skali roku. Radny Sławomir 
Sieczkowski poinformował, że obradująca  
2 września augustowska Rada Miejska jed-
nogłośnie podjęła uchwałę w sprawie bu-
dowy drogi ekspresowej z Białegostoku do 
Augustowa.

StanoWiSko za ekSpreSóWką
Suwalska Rada Miejska jednogłośnie przy-

jęła stanowisko, w którym domaga się budo-
wy drogi ekspresowej Białystok-Augustów do 
węzła Raczki. W stanowisku, które trafi do pre-
miera Mateusza Morawieckiego oraz innych de-
cydentów radni stwierdzili: 

Rada Miejska w Suwałkach po zapoznaniu się 
z Projektem rządowego Programu budowy dróg 
krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) 
wnioskuje o:

1. Uzupełnienie sieci dróg ekspresowych zlo-
kalizowanych na terenie województwa podla-
skiego o odcinek drogi pomiędzy Białymstokiem 

a Augustowem (węzeł Raczki na S-61) poprzez wy-
dłużenie drogi ekspresowej S8 oraz zmianę w tym 
zakresie rozporządzenia Rady Ministrów w spra-
wie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

2. Ujęcie w ww. Programie (…) budowy drogi 
ekspresowej na odcinku pomiędzy Białymstokiem 
a Augustowem (węzeł Raczki na S-61).

Brak w treści rządowego projektu Programu 
budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspekty-
wą do 2033 r.) koncepcji przebudowy wspomnia-
nego odcinka do parametrów drogi ekspresowej 
lub dwujezdniowej GP, jest olbrzymim zaskocze-
niem dla mieszkańców i władz samorządowych 
70-tysięcznego miasta. Jest to też wbrew publicz-
nym deklaracjom przedstawicieli obecnego rządu 
o konieczności modernizacji tej drogi.

Określony w ogłoszeniu o konsultacjach pu-
blicznych ww. Programu sposób składania uwag 
dyskwalifikuje nas i nie pozwala na skuteczny 
udział w tych konsultacjach. Wynika to z faktu, 
iż istnieje jedynie możliwość składania uwag do 
treści Programu i jego konkretnego zapisu. W sy-
tuacji kiedy Program nie przewiduje danego za-
dania można domniemywać, iż nie służy prawo 
składania uwag i wniosków.

W sposób jednoznaczny zaznaczamy, że dro-
ga Białystok-Augustów-Suwałki-granica pań-
stwa stanowi ważny samodzielnie ciąg komu-
nikacyjny o największym natężeniu ruchu w tej 
części Polski i jednym z największych w kraju. 
Droga ta stanowi najkrótsze połączenie ze sto-
licą województwa i schodzącymi się w aglome-
racji białostockiej dróg ekspresowych S8 i S19, 
które prowadzą do granicy z Litwą i pozostały-
mi krajami bałtyckimi oraz Skandynawią. Bez 
wątpienia będzie miała w przyszłości ogromne 
znaczenie w ruchu międzynarodowym, a także 
ważny wpływ na rozwój cywilizacyjny i jakość 
życia mieszkańców w znacznej części północ-
no-wschodniej Polski. Pominięcie tego odcin-
ka w sieci dróg ekspresowych prowadzić będzie  
w przyszłości do wykluczenia komunikacyjnego  
i społeczno-gospodarczego tego obszaru na wzór 
trasy kolejowej Rail Baltica, która także będzie wy-
dłużać i tym samym utrudniać dojazd Suwalczan 
do Białegostoku.

Proponowane połączenie Suwałk z Bia- 
łymstokiem trasą przez Ełk wydłuża dojazd do 

Decyzja  na  Dziesięciolecia
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2 września Rada Miejska w Suwałkach przy-
jęła stanowisko w sprawie konieczności przebu-
dowy odcinka drogi pomiędzy Białymstokiem 
i Augustowem oraz włączenia go do Programu 
budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspek-
tywą do 2033 r.). W ślad za tym stanowiskiem, 
zwracam się z apelem do instytucji, organiza-
cji, przedsiębiorców oraz mieszkańców miasta 
o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych 
ww. Programu.

Do 17 września można zgłaszać uwa-
gi do Rządowego Programu Budowy Dróg 
Krajowych, w tym i dotyczącej drogi ekspreso-
wej Białystok-Augustów. Uwagi można zgła-
szać w następujący sposób: 
pobrać formularz ze strony Ministerstwa 
Infrastruktury: 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/kon-
sultacje-publiczne-projektu-rzadowego-pro-
gramu-budowy-drog-krajowych-do-2030-r-z
-perspektywa-do-2033-r 
i zgłosić uwagi na formularzu przesyłając na ad-
res e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl,

 n  na formularzu przesyłając tradycyj-
ną drogą pocztową na adres: Ministerstwo 
Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, 
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa  
(w przypadku przekazania uwag za pośrednic-
twem poczty decyduje data wpływu formula-
rza do MI),

n na formularzu składając osobiście w sie-
dzibie MI (Kancelaria Główna), pon.-pt. w go-
dzinach 9.30-16.00.

Uwagi przekazane w innej niż wymienione 
wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja 
w postaci tekstu ciągłego, formularze przedru-
kowywane w prasie) nie będą rozpatrywane.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury 
uwag na dedykowanym formularzu, bez wzglę-
du na sposób ich przekazanie (drogą elektro-
niczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz zapo-
znania się z informacją na temat przetwarzania 
danych osobowych. Brak zgody na przetwarza-

nie danych osobowych oraz potwierdzenia za-
poznania się z ww. informacją skutkuje brakiem 
rozpatrzenia uwag.

Jednocześnie w terminie do dnia 24 wrze-
śnia firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.  
z upoważnienia GDDKiA prowadzi konsul-
tacje Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego dla zamierzenia inwesty-
cyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na 
odcinku: Raczki-Knyszyn. 

Uwagi można zgłaszać za pomocą an-
kiet umieszczonych na stronie projektu:  
http://s16-elk-knyszyn.pl w terminie do dnia 
24.09.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: 
konsultacje@s16-elk-knyszyn.pl lub pocz-
tą na adres firmy: Schuessler-Plan Inżynierzy  
Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach publikuję treść moich uwag zło-
żonych do Rządowego Programu Budowy Dróg 
Krajowych do 2030 r. oraz uwag złożonych 
w ramach konsultacji Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierze-
nia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej 
nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn. Treść tych 
dokumentów jest do wykorzystania.

Zachęcam Państwa do udziału w tych kon-
sultacjach.

Prezydent Miasta Suwałk
Czesław Renkiewicz

Białegostoku o ponad 30 km (o ok. ¼ trasy), co 
oznaczać będzie dla mieszkańców miasta i oko-
licy dodatkowy czas przejazdu oraz zwiększenie 
kosztów podróży. Dla środowiska bezsprzecznie 
oznaczać to będzie większą ilość spalin i zwięk-
szenie zatrucia przyrodniczego.

Podkreślić również należy, iż po konsulta-
cjach przeprowadzonych w 2020 roku zapadła 
decyzja, iż opracowane w ubiegłym roku Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe drogi 
krajowej nr S16 na odcinku: Ełk-Knyszyn ma zo-
stać rozszerzone o wariant alternatywny prze-
biegający po dzisiejszej drodze krajowej nr 8 
Białystok-Augustów. Nie czekając na wnioski z tej 
rozszerzonej analizy w ww. Programie już przesą-
dzono o przebiegu tej trasy wpisując, iż realizowa-
ny będzie odcinek S-19 Ełk-Knyszyn.

Przypominamy jednocześnie, iż jest to na-
sze kolejne stanowisko w powyższej sprawie. 
Rada Miejska w 2020 r. przesyłała do kancelarii 
Pana Prezesa Rady Ministrów oraz Pana Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa Stanowisko Rady 
Miejskiej z dnia 23.12.2020 r. „w sprawie poparcia 
budowy Via Carpatia (S-19) po trasie przebiegu 
DK Nr 8 i połączenia jej z Via Baltica (S-61) w miej-
scowości Raczki” oraz Stanowisko Rady Miejskiej 
z dnia 17.08.2016 r. „w sprawie przebiegu dróg eks-
presowych w Polsce północno-wschodniej w tym 
nowego odcinka drogi ekspresowej S-16 Ełk (S61)  
– Knyszyn (S19) oraz poprawy połączeń drogo-
wych na trasie DK nr 8 Suwałki-Białystok”.

Niniejsze Stanowisko zostało przyjęte gło-
sami radnych reprezentujących wszystkie klu-
by i ugrupowania działające w Radzie Miejskiej 
w Suwałkach.

Na sesji Rady Miejskiej prezydent Cz. Ren- 
kiewicz poinformował, że na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego zostaną opubliko-
wane wzorcowe treści do wypełnienia for-
mularza na stronie internetowej Ministerstwa 
Infrastruktury.

– Musimy zmobilizować się i zrobić wszyst-
ko, żeby pomóc naszym parlamentarzystom, 
samorządowcom i przedsiębiorcom – prosił 
mieszkańców prezydent Suwałk.

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady 
poinformował o wznowieniu stacjonarnych dy-
żurów radnych w ratuszu.

dyŻUry radnych
W każdy wtorek można spotkać się z su-

walskimi radnymi, przekazać im swoje uwa-
gi i pomysły.

We wtorek 14 września zapraszają Stanisław 
Kulikowski i Kamil Lauryn z klubu radnych 
„Łączą nas Suwałki”. Natomiast 21 września na 
suwalczan czekają Jarosław Józef Kowalewski 
i Jacek Roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości. 
Na spotkanie z radnymi 28 września zapra-
szają Adam Ołowniuk i Wojciech Pająk z klubu  
radnych „Łączą nas Suwałki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec lub wyznaczony przez niego wi-
ceprzewodniczący przyjmuje interesantów  
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 
145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

oświetlenie na reja
Zakończyły się prace zwią-

zane z budową dodatkowego 
oświetlenia wzdłuż ul. M. Reja 
na odcinku 667 m. Pracownicy 
suwalskiego Zarządu Dróg  
i Zieleni  od ul. Armii Krajowej 
do wjazdu na cmentarz komu-
nalny położyli nową instala-
cję oświetlenia ulicznego oraz 
podłączyli do niej 23 latar-
nie na słupach aluminiowych  
z energooszczędnymi opra-
wami LED.

>>
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najstarsze Dzieje sUwałk i regionU

Biogramy w Suwalskim Słowniku Biograficznym zredagowano zgod-
nie z zasadami obowiązującymi w Polskim Słowniku Biograficznym, któ-
ry ukazuje się od kilkudziesięciu lat. W SSB nie ma fotografii.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 87 566 57 50 lub 500 38 14 68; 
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl; 
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81,  

16-400 Suwałki.
Realizacja zamówień – wpłata na konto Muzeum Okręgowego  

w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815. Cena 
Słownika 80 zł.

Jak mówi dyrektor J. Brzozowski wydawnictwo będzie można nabyć 
także w Centrum informacji Turystycznej oraz w księgarniach w regionie.
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sUwalski  słownik  biograficzny
Ukazał się Suwalski Słownik 

Biograf iczny, w któr ym trzy-
stuletnie dzieje miasta opisane 
są poprzez losy ludzi, jego 459 
mieszkańców, tyle bowiem haseł 
publikacja zawiera. Są wśród nich 
osoby, dla których Suwałki były 
miastem całego życia, ale też czę-
stokroć jedynie miejscem urodze-
nia bądź czasowego pobytu, nie-
kiedy tylko epizodem.

Są wśród nich artyści i naukow-
cy, politycy i budowniczowie, 
konspiratorzy i wojskowi, lekarze  
i nauczyciele, organizatorzy życia 
kulturalnego i społecznicy, du-
chowni; są postacie różnych za-
wodów, ale też różnych języków, 
religii i narodowości. Łączy te po-
staci jedno – każdy z nich pozo-
stawiła w Suwałkach swój ślad. 
Każda z nich dla Suwałk zrobiła coś 
ważnego i dobrego, pożyteczne-

go, częstokroć – wyjątkowego. Tak została (bądź zostanie) zapamiętana 
przez potomnych. To one mniej lub bardziej świadomie „niosły miasto” 
przez wieki. Suwałki są tym miejscem, kiedy ich indywidualne życiory-
sy splotły się z historią miasta. Wydawcą dzieła jest Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach. 

– Tworząc Słownik, przyjęliśmy następujące zasady: po pierwsze nie 
zastosowaliśmy granic czasowych. Znajdują się w nim osoby nieżyjące, 
od początków miasta po czasy współczesne. Przypomnę, że w trakcie 
realizacji tego Słownika zmarł Andrzej Strumiłło i ten biogram w książce 
jest. Kolejne kryteria doboru postaci, to Suwałki jako miejsce urodzenia, 
nawet jeśli całe życie spędzili gdzieś indziej, Suwałki jako miejsce pracy, 
twórczości na rzecz miasta – mówi Jerzy Brzozowski dyrektor Muzeum.

W Suwalskim Słowniku Biograficznym znalazły się biogramy: Stanisława  
J. Wosia, zmarłego przed 10 laty znakomitego suwalskiego fotografika oraz 
urodzonej przed 100 laty Krystyny M. Kapuścińskiej, harcerki i wychowaw-
czyni wielu pokoleń suwalskich harcerzy

>>

>>
Promocja książki dr. Tomasza Naruszewicza „Od Janówki, przez 

Suwałki, Kalwarię, Wiłkowyszki, do Pilwiszek. Obszar dekanatu Olwita 
do końca XVIII wieku” odbyła się w suwalskiej Państwowej Uczelni 
Zawodowej. Autor opisuje w niej najstarsze dzieje regionu, początki wsi 
i miast współczesnej Suwalszczyzny, w tym Suwałk. 

Tomasz Naruszewicz i prowadząca spotkanie Ewa Sidorek

Autor wymienia w niej najstarszych znanych suwalczan. W 1694 r. 
Jerzy Gryszko z Suwałk ożenił się w kościele w Bakałarzewie. Jest to naj-
wcześniejsza znana informacja o mieszkańcach Suwałk. Opisuje również 
najstarsze budynki użyteczności publicznej z Suwałk: szpital, szkołę, 

karczmy, mosty. Co ciekawe, w karczmie rynkowej najprawdopodobniej 
odbywały się też pierwsze obrady władz miejskich. Można sobie tylko 
wyobrazić jak wesoła atmosfera panowała w czasie tego typu dysput. 
W osiemnastowiecznej drewnianej szkółce w Suwałkach znajdowała się 
niewielka salka dydaktyczna i mieszkanko nauczyciela. Uczniowie mie-
li do dyspozycji aż… 6 ławek. Na całe miasto. Także ówczesny uczeń był 
kimś wyjątkowym i elitarnym. W książce znajdziemy więcej takich cieka-
wostek oraz statystyk i informacji o pierwszych parafiach, szpitalach, czy 
o ludności zamieszkującej te tereny.
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rzemiosł, życia codziennego w pradziejach i okresie wczesnohistorycz-
nym, metod walki. Można było skosztować litewskiej kuchni starożytnej, 
zaznajomić się z ówczesną medycyną, ulepić i wypalić naczynie glinia-
ne, zapoznać się z  produkcją ozdób pradziejowych czy zagrać w gry śre-
dniowieczne. W większości prezentacji zwiedzający mogli uczestniczyć, 
próbując swych umiejętności pod okiem fachowej obsługi. Na  stoiskach 
można było także kupić atrakcyjne pamiątki. 

Tradycją festynów jest Turniej Wojów o Skarb Skomanda, z cennymi nagro-
dami

Skomand, to legendarny wódz Jaćwingów – najpotężniejszego ple-
mienia pruskiego, które zamieszkiwało w VIII-XIII wieku teren obecnej 
Suwalszczyzny. Jaćwiescy konni wojownicy przez wieki siali postrach 
wśród swoich sąsiadów, zapisując się krwawo na kartach kronik i dokumen-
tów epoki. Zmagali się z Krzyżakami, a najeżdżani, kryli się za podmokłymi 
bagnami i nękali przeciwnika zasadzkami. Dzieje tego regionu i zamiesz-
kującego go plemienia nie zostały spisane przez nich samych, a kultura 
Jaćwingów była dla badaczy zagadką. Tylko dzięki wieloletniej pracy ar-
cheologów możliwe stało się poznanie okrytych legendami Jaćwingów. 
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narodoWe czytanie
W Suwałkach po raz kolejny akcję Narodowego Czytania zorganizo-

wała Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej. Tym razem suwalscy  

bibliotekarze czytali „Mo- 
ralności Pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. A czy- 
tali w miejscu nietypo-
wym bo w ekologicznej  
oazie Gaj w Centrum,  
róg ul. gen. K. Pułaskiego 
i ks. S. Szczęsnowicza. 
W tej okolicy planowa-
na jest budowa nowe-
go budynku biblioteki. 
Jeszcze jej tam nie ma, 
ale bibliotekarze prze-
brani w stroje z czasów  
G. Zapolskiej już tam czy-
tali. Wspomógł ich zas- 
tępca prezydenta Suwałk 
Roman Rynkowski. W ak-
cji uczestniczył też radny Wojciech Pająk. Akcja odbywała się pod patro-
natem Pary Prezydenckiej.

W rolę Meli wcieliła się Barbara Jaśkiewicz,  
a Zbyszkiem był Hubert Koncewicz. Lektorem 
była Katarzyna Wierzbowicz

Suwalczanie z zainteresowaniem wysłuchali książki „Moralność Pani Dul-
skiej” przeczytanej przez suwalskich bibliotekarzy

>>

festyn to traDycja
Już po raz siedemnasty suwalskie Muzeum Okręgowe zorganizo-

wało dwudniowy Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2021”.  
Tradycyjne miejsce imprezy to rezerwat „Cmentarzysko Jaćwingów” na  
północnych przedmieściach Suwałk. Na festynie archeologicznym moż-
na poznać codzienność i kulturę jaćwieską.

Jak zwykle na festynie licznie pojawiła się suwalska młodzież

Od 1999 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach, przy współpra-
cy Bractwa Jaćwingów Pera Sudinoi, litewskiego Klubu Archeologii 
Doświadczalnej „Pajauta”,Projektu VPP oraz licznej grupy indywidu-
alnych wykonawców, organizuje w przepięknej scenerii Uroczyska 
Białorogi w Szwajcarii koło Suwałk, festyny archeologiczno-historyczne. 
Każda z tych dorocznych imprez jest odmienna, co roku zmienia się pro-
gram, pojawiają się nowi wykonawcy. Niezmienne pozostają tylko szcze-
gólna atmosfera i okazja do dobrej zabawy w kontakcie z nauką.

Podczas imprezy prezentowana 
jest bardzo różnorodna i atrakcyj-
na problematyka archeologii eks-
perymentalnej. Ta dyscyplina nauki 
o naszej odległej przeszłości po-
lega przede wszystkim na odtwa-
rzaniu i demonstrowaniu dawnych 

>>

Tak przed kilkuset laty wytapiano 
dziegć – uniwersalny środek używany 
w medycynie, budownictwie, szkutnic-
twie i bednarstwie

Jaćwieski 
warsztat 
jubilerski, 
w którym 
wyrabiano 
biżuterię
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Kormorany opa-
n o w a ł y  j e z i o r o 
Wigry – tak wynika 
z l iczenia ptaków, 
k tóre pr zeprowa -
dzono 13 sierpnia 
te go roku.  Wśró d 
4 330 ptaków na-
leżących do 23 ga-
tunków, zdec ydo -
wanie dominował y kormorany, k tór ych 
było prawie 3 tysiące. Ponadto odnotowa-

no prawie 500 łysek i 300 perkozów dwu-
czubych. Sierpniowa liczebność perkoza 
okazała się najniższa na przestrzeni ostat-
niej dekady. Ponadto na jez. Wigry przeby-
wały 134 łabędzie nieme, 90 krzyżówek, po-
jedyncze czernice i głowienki oraz 24 gągoły  
i 43 nurogęsi. 

W Muzeum Wigier odbyła się promocja 
książki „Ptaki jeziora Wigry” wydawnictwa 
Paśny Buriat. Jej autorami są dr hab. Dorota 
Zawadzka z Uniwersytetu Łódzkiego oraz jej 
syn Grzegorz Zawadzki.

– Od 2005 roku robimy regularnie li -
c zenie ptaków na Wigrach. Najbardziej 
charakterystyczną cechą tego jeziora jest 
zmienność. W różnych latach, porach roku 
w tym samym miejscu spotyka się różne 
gatunki ptaków. W związku z ich mobilno-
ścią trudne jest obiektywne stwierdzenie 
ich liczebności. Odnotowaliśmy sporą licz-
bę ł ysek, zauważamy wzrost liczebności 
kormorana, który na razie jest gatunkiem 
wędrownym – mówiła podczas spotkania 
D. Zawadzka

Od siedemnastu lat populacja bielika nad 
Wigrami jest bardzo stabilna.

– W 1991 roku znaleźliśmy zajęte gniazdo 
bielika, pierwsze udokumentowane gniazdo 
na północnym wschodzie Polski i co jest waż-
ne, jest czynne do dziś. W 2004 roku pojawiły 
się kolejne dwie pary tego ptaka po bokach 
od tego pierwszego w odległości od siebie  
2 km. Z naszej obserwacji wynika, że jest 
jes zc ze c z war te gniazdo,  a le nie uda -
ło się nam go zlokalizować – stwierdziła  
D. Zawadzka

Bielik to największy ptak szponiasty Polski. 
Dojrzałość płciową uzyskują w wieku 5-6 lat, 
wtedy dobierają się w pary i zakładają gniaz-
da, są monogamiczne.

Wigierskie bieliki żywią się przede wszyst-
kim ptakami, najczęściej są to łyski, ale zda-
rzają się kormorany, kaczki, mewy, perko-
zy. Ryby stanowią 40% zjadanego pokarmu 
głównie szczupak i leszcz.

WigierSkie  ptaki

Młody bielik

Gągoły gnieżdżą się w dziuplach

Pobieranie krwi do badań od bielika

Królewski ptak w locie

Sroka oraz bielik żerujące na padłym łosiu

Bielik polujący na ryby na Wigrach
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Fot. Wojciech Misiukiewicz WPN

Wojciech Misiukiewicz – leśnik z wy-
kształcenia, pracownik Wigierskiego Parku 
Narodowego  w dziale edukacji, odpowiedzial-
ny za ośrodek rehabilitacji zwierząt, do którego 
trafiają ptaki i ssaki po różnych urazach. Od 25 
lat jest fotografem przyrody, głównie zwierząt, 
choć od niedawna archiwum swoje uzupełnia 
pejzażami. Autor albumów fotograficznych: 
„Czapla – siwa eminencja”, „Łoś – urodziwy 
brzydal”, „Bóbr – pracowity mąciwoda” oraz  
ponad 100 publikacji naukowych i popular- 
no-naukowych. O swojej pasji fotograficznej 
opowiada W. Misiukiewicz.

portrety zWierząt 
Fotografuję ptaki i ssaki. Ptaki są najczęstszy-

mi bohaterami moich fotograficznych przygód, 
bo jest ich u nas w parku przecież aż 206 gatun-
ków a ssaków, wliczając nietoperze, jest zaledwie 
52 . Także statystyczne spotkanie w lesie czy mie-
ście ptaka jest większe aniżeli ssaka.

Poza tym w mojej ocenie łatwiej fotografuje 
się ptaki. Ssak jest zwierzęciem wymagającym, 
ostrożnym, sztuką jest go podejść. Dlatego tak du-
żo jest osób fotografujących ptaki, ze względu na 
właśnie przewidywalny sukces. Ptaki są aktywne 
głównie w ciągu dnia, a ssaki nocą. Zrobić dobre 
zdjęcie o zmierzchu albo o świcie, to jest sztuka. 

Niezmiernie trudno jest pstryknąć fotkę w ładnym 
układzie światła, czy kontraście, w odpowiedniej 
pozycji, np. ryczącego jelenia, a nie zadu ucieka-
jącego zwierza.

FotograFia to SztUka
Fotografia lata temu była dużo bardziej wy-

magająca, dlatego fotografów przyrodniczych 
było niewielu. Aparaty były analogowe, ustawie-
nia ręczne, stosowało się do nich światłoczułe fil-
my inaczej zwane kliszami fotograficznymi. Rolka 
filmu pozwalała na wykonanie maksymalnie 36 
zdjęć, które potem trzeba było wywołać w ciemni, 
czy też w zakładzie fotograficznym. Nigdy nie by-
ło się pewnym, czy zdjęcia się udały, czy są ostre, 
prześwietlone czy też niedoświetlone. To było bar-
dzo drogie hobby. 

kodekS FotograFa
W tej chwili są aparaty cyfrowe, bardzo łatwe 

w obsłudze, a efekt można natychmiast spraw-
dzić w komputerze, a przy pomocy specjalistycz-
nych programów można zdjęcia „podrasować”. 
Sprzęt fotograficzny jest bardziej dostępny dla 
społeczeństwa, relatywnie tańszy niż dawniej. 
To powoduje, że jest bardzo dużo fotografów. 
Zainteresowanie fotografią przyrodniczą prze-
staje być przygodą, robi się wręcz takie natręt-
ne. Ludzie pchają się na siłę do lasu, nad wody, 
nie bacząc na to, jakie koszty za tego typu dzia-
łania ponosi natura. Często biorą udział na siłę 
w konkursach fotograficznych, a wręcz zabaw-
ne jest to, że choćby po drobnym sukcesie niektó-
rzy życzą sobie być nazywani profesjonalistami. 
W wielu przypadkach trudno dostrzec w takich 
działaniach kulturę fotografowania, przestrze-
gania wartości etycznych, liczy się niestety wy-
nik. By zrobić dobre zdjęcie fotografowie pod-
chodzą do obiektów na siłę, jak najbliżej, często 
płosząc ptaki na gnieździe, i w ten sposób nisz-
cząc lęg, bo takie mogą być przecież tego konse-
kwencje. Oczywiście wielu jest wśród nas foto-
grafów etycznych, dla których samo obcowanie 
z naturą daje radość. Wykonana fotografia jest 
tylko dopełnieniem włożonego wysiłku. A taki 
sukces uskrzydla…

Nurogęś

Łyski – główne pożywienie bielika

Czapla siwa jest stałą bywalczynią wigierskich 
jezior

Perkoz dwuczuby

W 2014 roku kormorany zaczęły budować gniaz-
da na Wyspie Mysiej na Wigrach

bezkrwawe  łowy
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Marian Michniewicz, Jacek Niedźwiedzki, Henryk Owsiejew, Jerzy 
Szleszyński oraz Halina Walendzewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 10 im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach. 

Uroczystości na stadionie lekko-
atletycznym zakończyło odsłonię-

cie tablicy upamiętniającej Jadwigę 
Olbryś, której imię nosi suwalski 

stadion lekkoatletyczny. Uczestni-
czył w nim syn Patronki stadionu, 
Michał Olbryś, nauczyciel i trener, 

były piłkarz Wigier Suwałki

W hali Suwałki 
Arena obejrzeć 
można było wysta-
wę fotograficzną 
„Podlascy 
Olimpijczycy  
w Tokio” oraz ko-
lekcję „Olimpizm 
na pocztówkach”

Inauguracji towarzyszył Podlaski Mityng Lekkoatletyczny Nadziei 
Olimpijskich, Krajowy Turniej Badmintona Juniorów i Młodzików oraz 
Finał Wojewódzki Lig Amatorskich w piłce siatkowej. Rozegrano też Turniej 
Badmintona Nadziei Olimpijskich, a wraz z nim Otwarte Mistrzostwa 
Suwałk Masters +35 oraz zawody na nartorolkach w Szelmencie.

Na tym pogodnym pikniku pojawiła się całkiem spora gromada dzie-
ci z rodzicami i babciami. Uczestniczył w nim też radny Wojciech Pająk. 
Każdy mógł poczytać na leżaku, samodzielnie zrobić wielkie bańki my-
dlane, wziąć udział w zabawach i konkursach z nagrodami i zrobić sobie 
zdjęcie z bajkowymi postaciami, w które wcieliły się bibliotekarki z su-
walskiej Filii nr 2. Na zakończenie pikniku wręczono nagrody w konkur-
sie „Wakacyjne bingo”.

W czasie spotkania swój dyżur autorski pełniła Joanna Prorok, suwalczanka, 
autorka książki 

„(Nie) moje serce”, 
niezwykle osobistego 
zapisu przeżyć przed 
operacją przeszczepu 

serca i po niej. Książ-
ki, która powstała 

z bloga pisanego 
przez autorkę
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W 57. Centralnych Uroczystościach Dni Olimpijczyka, które odbywa-
ły się od 10 do 12 września w Suwałkach wzięło udział kilku wybitnych 
polskich sportowców i olimpijczyków – uczestników olimpijskich finałów 
oraz zdobywców medali. 

10 września w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szelmencie 
odsłonięto kolejne tablice w Alei Polskich Olimpijczyków i Mistrzów 
Sportu. Był też m.in. finał konkursu wiedzy olimpijskiej oraz spotkania mło-
dzieży z olimpijczykami w Szkole Podstawowej nr 10 im. Olimpijczyków 
Polskich oraz w suwalskim SALOS.

Dariusz Ułanowicz, prezes 
SL SALOS w Suwałkach ode-
brał z rąk Adama Krzesińskiego 
– Sekretarza Generalnego PKOl 
certyfikat dla Klubu Olimpij-
czyka oraz flagę olimpijską

11 września na stadionie lekkoatletycznym im. Jadwigi Olbryś oficjal-
nie, zgodnie z ceremoniałem olimpijskim zainaugurowano Centralne 
Uroczystości Dni Olimpijczyka z udziałem m.in. wicemistrzyni Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio Marii Andrejczyk i wicemistrza Paraolimpiady  
w tenisie stołowym Rafała Czupra z Raczek, prezesa Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego oraz przedstawicieli władz miasta, 
powiatu, województwa oraz parlamentarzystów. Zawodniczka LUKS 
Hańcza Suwałki zapaliła znicz olimpijski, a za swój olbrzymi sukces ode-
brała kolejną nagrodę finansową – tym razem 35 tys. zł od Banku PKO BP. 
Nagrody, patery, medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego odebrali za-
służeni suwalscy trenerzy i działacze: Waldemar Borysewicz, Jerzy Broc, 
Edward Dec, Jarosław Jutkiewicz, Kamil Klimek, Stanisław Krzywicki, 

57. cUDo  w  sUwałkach

Bańki mydlane, czytanie na leżakach, dyżur autorski Joanny Prorok,  
a przede wszystkim zabawy z animatorem Happy Children to atrakcje, 
które czekały na uczestników „Pikniku na Klonowej” zorganizowane-
go przez suwalską Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej na Osiedlu 
Północ przy ul. Klonowej. I chętnych nie brakowało.

dobra  zabaWa  z  bibLiotekarzami

Wyróżnieni młodzi i doświadczeni sportowcy, suwalscy trenerzy oraz działa-
cze sportowi

>>

>>

W 57. Centralnej Inauguracji 
Dni Olimpijczyka nie mogło 

zabraknąć współzawodnictwa 
sportowego. Na stadionie 
przy ul. Wojska Polskiego 

rywalizowali 
młodzi lekkoatleci
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BiBlioteka pUBliczna im. marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n na spotkanie z Michałem Rusinkiem – 14.09 o godz. 17 w Muzeum 
Okręgowym, ul. T. Kościuszki 81. Wstęp wolny. Liczba uczestników ogra-
niczona. Obowiązują wejściówki do odebrania w bibliotece;

n na spotkanie z Bartoszem Michalakiem, auto-
rem książki „WAJDA Kronika wypadków filmowych” 
– 28.09, godz. 17, sala im. J. Towarnickiej. W książce 
„Wajda...” o filmach wybitnego reżysera urodzone-
go w Suwałkach mówią ci, którzy je wspólnie z nim 
tworzyli. O kulisach wajdowskich filmów opowiada-
ją m.in. Elżbieta Czyżewska, Krystyna Janda, Daniel 
Olbrychski i Wojciech Pszoniak;

n do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Niebo gwiaździste 
nad Suwałkami”. Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Stanisława Lema. 
Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Do 
zgłoszenia należy dołączyć zapis fotografii na nośniku CD. Każdy uczest-
nik może nadesłać dowolną liczbę prac. Tematyka prac powinna obej-
mować niebo, gwiazdy lub ich interpretację. Szczegóły w regulaminie 
dostępnym na stronie: www.bpsuwalki.pl. Prace należy nadsyłać lub do-
starczyć osobiście w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczają-
cych 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 obejrzysz film, wypożycz i przeczy-
taj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bi-
lety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” 
upoważnia do zakupu biletu do kina na film 
2D i 3D (w cenie 18 zł). Filmy objęte akcją: 
„After. Ocal mnie” i „Psi Patrol Film”.

SUWalSki oŚrodek kUltUry zaprasza na:
n Polski Dzień Bluesa – 16.09, godz. 18, kawiarnia 

artystyczna SOK, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona. Na wspólnym koncercie 
w rocznicę urodzin B.B. Kinga spotkają się muzycy, 
żeby na bluesową nutę świętować. Podczas blueso-
wego wieczoru wystąpi grupa z pracowni Tomasza 
Kierejszy – Mała Akademia Bluesa;

n Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki 
Wigier” – 16-18.09, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wol-
ny. W programie m.in. koncert z orkiestrą „Młodzi  
w Suwałkach” oraz Gala Laureatów;

n wernisaż wystawy „Obsesje” – 17.09, godz. 18, GSW Chłodna 20,  
ul. T. Noniewicza 71. Wystawa czynna do 28 października;

n Muzykę Młodej Generacji – koncert grupy Cur sed Knowledge  
– 18.09, godz. 18, kawiarnia artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny,  
rezerwacja miejsc (tel. 87 566 42 11);

n familijne warsztaty. Razem. Z mamą i tatą – 19.09, godz. 11, Pracownia 
Plastyczna Centrum, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny, rezerwacja miejsc 
tel. 87 566 42 11, liczba miejsc ograniczona. Tym razem Halina Mackiewicz 
zaproponuje zabawę w projektowanie zabawek z papieru i kartonu;

n kreatywne rękodzieło: haft koralikowy – 25.09, w godz. 10.30-
13.30, Pracownia Rękodzieła i Rzemiosła, ul. Jana Pawła II 5, wstęp  
65 zł. Zajęcia poprowadzi Emilia Szymańska;

n warsztaty kreatywnego rękodzieła: sutasz – 25.09, w godz. 14.30-17.30, 
sala 0.28, ul. Jana Pawła II 5, wstęp 65 zł. Zajęcia dla osób, które chcą two-
rzyć autorską biżuterię techniką zwaną haftem soutache lub sutasz. W taj-
niki wyjątkowego haftu wprowadzi Emilia Szymańska;

n Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – 19.09, w godz. 9-13, plac za 
SOK. Wstęp wolny, bez opłat za stoisko.

mUzeUm okręgoWe, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:
n do zwiedzania wystaw od wtorku do piątku w godz. 8-16, w sobotę  

i niedzielę w godz. 9-17. Obowiązuje reżim sanitarny.

aUgUStoWSko-SUWalSkie toWarzyStWo naUkoWe 
i mUzeUm okręgoWe zapraszają na:

n spotkanie z cyklu „Działo się w Suwałkach…”. 
Gościem spotkania będzie Grzegorz Sado – historyk, 
pasjonat i autor opracowań na temat dziejów leśnic-
twa. Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, 
ul. T. Kościuszki 31 – 15.09, godz. 17; kolejne spotka-
nie odbędzie się 29 września, gościem będzie Paweł 
Luty, prezes Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Penetrator.

archiWUm pańStWoWe, aUgUStoWSko-SUWalSkie 
toWarzyStWo naUkoWe oraz WydaWnictWo UkSW 

zapraszają na: 
n promocję książki Jarosława Schabieńskiego  

„A w województwie suwalskim mgła… władza i opo-
zycja w województwie suwalskim w latach 1975-
1981” – 15.09, godz. 17, Archiwum Państwowe przy  
ul. T. Kościuszki 69.

reStaUracja rozmarino, 
ul. Kościuszki 75, zaprasza na:

n koncert Adam Zalewski Trio – akustycznie – 17.09, godz. 19. Adam 
Zalewski – wokalista, gitarzysta, basista, autor tekstów i muzyki, będą-
cej fuzją różnych gatunków (blues – rock – folk) osadzonych w akustycz-
nym brzmieniu. Jako Adam Zalewski Trio uczestnik Suwałki Blues Festival, 
Rawa Blues Festival oraz Blues nad Bobrem. Bilety: 20 zł.

cinema lUmiere 
Centrum Handlowe 

Plaza Suwałki, 
ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301. zaprasza na filmy:

– do 16 września – „Psi Patrol Film,” (animowany/przygodowy), „Mała 
Wielka Stopa 2: W rodzinie siła” (komedia animowana) – 11-12.09 sean-
se przedpremierowe, „Shang-chi i legenda dziesięciu pierścieni” (akcji/

przygodowy), „After. Ocal mnie” (romans), 
„Teściowie” (komedia), „Small World” (sen-
sacyjny), „Wcielenie” (horror), „Usłane róża-
mi” (komedia);

– od 17 września – „Mała Wielka Stopa 2:  
W rodzinie siła” (komedia animowana), 
„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” (komedia/
akcji), „Wyszyński 
– zemsta czy prze-
baczenie” (dramat 

biograficzny);
– 21 września – „Aida” (dramat) – film wy-

świetlany w cyklu KINO KONESERA;
– od 24 września – „Jak rozmawiać z psem” 

(komedia/familijny), „Jeźdzcy sprawiedliwo-
ści” (kryminalny/akcji), „Żeby nie było śla-
dów” (dramat).

13
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Wydarzenia SportoWe
najlepSzy Sezon marii andrejczyk 

Maria Andrejczyk z LUKS Hańczy Suwałki zakończyła tegoroczny niezwy-
kle udany sezon lekkoatletyczny. W ostatnich startach wygrała rzut oszcze-

pem kobiet w Memoriale 
Kamili Skolimowskiej roz-
grywanym w Chorzowie. 
Rzuciła 61 m 77 cm. W fi-
nale Diamentowej Ligi  
w Zur ychu bor ykają-
ca się w tym sezonie  
z problemami z barkiem  
M. Andrejczyk oddała tyl-
ko jeden rzut. Po dwóch 
niemierzonych próbach 
w trzeciej osiągnęła 52.30 
i zrezygnowała z wystę-
pów w kolejnych seriach. 
Konkurs wygrała Niemka 
Christin Hussong.

Maria Andrejczyk zapaliła znicz 57. Centralnych Uroczystości Dnia Olimpij-
czyka w Suwałkach

To był znakomity sezon w wykonaniu podopiecznej trenera Karola 
Sikorskiego. Na początku maja w Pucharze Europy w rzutach w Splicie 
M. Andrejczyk rzuciła 71 m 40 cm. To jest rekord Polski i trzeci wynik  
w historii rzutu oszczepem kobiet. Potem były olbrzymie problemy zdro-
wotne i powrót do walki. Wygrała Mistrzostwa Polski, a na Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio M. Andrejczyk, jako pierwsza w historii zawodnicz-
ka suwalskiego klubu stanęła na olimpijskim podium. Wynikiem 64 m  
61 cm zdobyła srebrny medal. Teraz pora zadbać o zdrowie. Na 20 września 
M. Andrejczyk ma wyznaczony termin zabiegu kontuzjowanego barku. 

Wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk i jej 
trener Karol Sikorski zostali odznaczeni Krzyżami Kawaleryjskimi Orderu 
Odrodzenia Polski. Odznaczenia wręczył im prezydent RP Andrzej Duda.

Wigry na remiS
Remisami zakończyły się dwa ostatnio rozegrane mecze suwalskich 

Wigier w II lidze piłkarskiej. Najpierw w Puławach suwalski zespół bez-
bramkowo zremisował z Wisłą. A następnie w Suwałkach zremisował 1:1 
ze Zniczem Pruszków. Gola dla Wigier strzelił Piotr Pierzchała w 87 min.  
z rzutu karnego. Dla rywali gola w 84 min. strzelił Lukas Hrnicar. Był to 
wyrównany mecz i wynik odzwierciedla to, co działo się na boisku. W na-
stępnej kolejce suwalski zespół wyjeżdża do Chorzowa, gdzie zmierzy się  
z wiceliderem Ruchem. Wigry z 11 pkt zajmują lokatę w środku tabeli II ligi.

W meczu ze Zniczem rzut karny został podyktowany po faulu na Kamilu 
Adamku (z nr 28 na jasnej koszulce – zdjęcie z meczu z Sokołem Ostróda)

Znany jest termin meczu suwalskich Wigier w I rundzie Pucharu Polski 
z warszawską Legią. Spotkanie rozpocznie się 22 września o godz. 17:30 
na stadionie przy ul. Zarzecze 26. Trwa już sprzedaż biletów na ten mecz. 
Poprzednie spotkanie Wigier z Legią Warszawa w Suwałkach przed 42 la-
ty obserwowało ok. 7 tys. kibiców. Tyle samo kibiców na suwalskim sta-
dionie przy ul. Zarzecze 26 pojawiło się jeszcze tylko na jednym meczu  
w Pucharze Polski w 1970 r., gdy Wigry grały z Gwardią Warszawa. 

ŚlepSk maloW przed Sezonem
Siatkarze Ślepska Malow Suwałki przygotowują się do rozgrywek Plus 

Ligi. W Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Lublina zajęli trzecią lokatę. 
W pierwszym meczu przegrali 1:3 z LUK Politechnika Lublin. A następnie 
pokonali 3:0 Projekt Warszawa. Turniej wygrał beniaminek Plus Ligi LUK 
Politechnika Lublin. Dwoma porażkami 1:3 i 0:4 zakończyła się wyprawa 
suwalskiej drużyny do Warszawy na kolejne mecze z zespołem Projekt 
Warszawa. W drugim meczu wyjściowy skład Ślepska Malow: Makowski, 
Bołądź, Sapiński, Łukasik, Klinkenberg, Takvam oraz Czunkiewicz (libero).

W ubiegło- 
rocznym 

Memoriale 
Józefa Gajew-

skiego siatkarze 
Ślepska Malow 
Suwałki zajęli 

drugie 
miejsce. 

W finale 
przegrali 

z drużyną 
Projekt 

Warszawa 

W najbliższy weekend w Suwałki Arenie rozegrany zostanie  
XII Memoriał Józefa Gajewskiego w siatkówce mężczyzn. Rywalami 
Ślepska Malow Suwałki będą zespoły Plus Ligi: Indykpol AZS Olsztyn 
i Trefl Gdańsk oraz mistrz Ukrainy Barkom Każany Lwów. Mecze będą 
transmitowane na antenie Polsatu Sport. 17.09 (piątek) w Polsacie Sport 
o godz. 17:30 rozpocznie się transmisja meczu Ślepsk Malow – Barkom 
Każany Lwów, a o 20:30 mecz Trefl Gdańsk – AZS Indykpol. 18.09 (sobota)  
o godz. 13 na antenie Polsat Sport Extra rozpocznie się transmisja meczu 
o trzecie miejsce, a o 15:30 – mecz finałowy.

lekkoatleci na medal
11 medali na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Białej 

Podlaskiej wywalczyli młodzi lekkoatleci LUKS Hańcza Suwałki. W zawo-
dach rywalizowali najlepsi młodzicy z województwa podlaskiego i lu-
belskiego. Zawodnicy Hańczy zdobyli 11 medali (2 złote, 5 srebrnych,  
4 brązowe). Mistrzami makroregionu zostali: Jakub Pigiel w biegu na 1 000 m,  
Ernest Szlaużys w rzucie oszczepem (44,34 m – poprawiony o ponad  
5 m rek. życiowy). Srebrne medale wywalczyli: Nadia Dydzińska – skok  
w dal i wieloskok, Kornelia Nowikowska – rzut oszczepem, Karol Gulbierz 
– skok wzwyż i Aleksandra Hołub – skok wzwyż – 145 cm. Trzecie miejsca 
zdobyli: Michał Kalinowski – skok wzwyż, Kornelia Nowikowska – pchnię-
cie kulą, Ernest Szlaużys – 110 m ppł i Karol Gulbierz – rzut oszczepem.

SUkceSy zaWodnikóW SUmo
W Brzegu Dolnym rozegrano Puchar Polski młodzików w sumo. 

Dobrze zaprezentowali się zawodnicy Ludowego Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpik Suwałki Mateusz Majewski 
(do 55 kg) i Błażej Kłoczko (do 60 kg), którzy zajęli trzecie lokaty w swoich 
kategoriach wagowych. Zdobyte przez podopiecznych trenera Andrzeja 
Koncewicza punkty są zaliczane do rankingu kwalifikującego do przyszło-
rocznych Mistrzostw Europy.

igrzySka SaloS W SUWałkach
Od 17 do 19 września w Ełku i Suwałkach odbędą się 29 Ogólnopolskie 

Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. Jest to wydarzenie, na którym mło-
dzież ze Stowarzyszeń Lokalnych Salosu z całej Polski będzie rywalizować  
w czterech dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy, siat-
kówka i koszykówka. W Suwałkach będą ze sobą współzawodniczyć pił-
karze i tenisiści. W programie Igrzysk jest również zaplanowana msza św.,  
18 września o godzinie 18 w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, 
dla wszystkich uczestników rozgrywek przyjeżdżających do naszego mia-
sta. Więcej o tym wydarzeniu możesz znaleźć na stronie oims.pl
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prezydent miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

stanowiącej własność miasta Suwałki,
oznaczonej działką nr 35225 o powierzchni 0,1663 ha, położonej przy 

ul. Łąkowej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczo-
nej księgą wieczystą nr SU1S/00040738/7. Na działce zlokalizowana jest 
sieć telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatne-
go znoszenia sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w 
przypadku jej awarii bądź konserwacji. Nieruchomość przeznaczona jest 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szczegółowe warunki zabudowy 
zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejo-
nu ulicy Łąkowej w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/338/2020 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 13.11.2020 roku. 

cena wywoławcza: 145 600 zł brutto (słownie: sto czterdzieści pięć 
tysięcy sześćset złotych).

Wadium: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z 

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

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 23 sierpnia 2021 ro-
ku i zakończył się wynikiem negatywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2021 roku o godz. 
9.00 w siedzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 
1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 29 września 2021 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzo-
nego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją 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.  230/2021

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

Wyrazy współczucia Koledze

krzysztofowi 
Skłodowskiemu 

z powodu śmierci

ojca
składają  

Członkowie Augustowsko-Suwalskiego
Towarzystwa Naukowego 

232/2021

zarząd koła terenowego polskiego związku głuchych w Suwałkach  
w dniu 25 września 2021 r. w lokalu przy ul. Szkolnej 7 zaprasza członków 
koła na godz. 11-tą na zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Po zebraniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niesłyszących za-
praszamy na godz. 13-tą na uroczyste spotkanie z władzami miasta Suwałk  
i smaczny poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy
233/2021  Zarząd Koła

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia

krzysztofowi 
Skłodowskiemu 

po śmierci

ojca
składają koleżanki i koledzy

z Muzeum Okręgowego w Suwałkach
Towarzystwa Naukowego 

234/2021

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowego 
programu Aktywny samorząd. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowa-
nie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
Od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. niepełnosprawni studenci (w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym) – mieszkańcy Suwałk mogą składać wnio-
ski o dofinansowanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na 
rok akademicki 2021/2022. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać: 
a) w formie elektronicznej w dedykowanym i bezpłatnie udostęp-

nionym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), logowanie do systemu:  
https://sow.pfron.org.pl 

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy: zarejestrować się w systemie 
SOW, posiadać adres poczty elektronicznej, posiadać kwalifikowany podpis 
elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy), 

b) w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, pok. nr 2.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny 
samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach pokój nr 2, tel. 875628977 lub na stronie internetowej  
www.pfron.org.pl

236/2021
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prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, 

stanowiących własność miasta Suwałk:
1. Oznaczona działką nr 35362 o powierzchni 0,0910 ha, niezabudowa-

na, położona w Suwałkach przy ul. Chorwackiej, wchodząca w skład nieru-
chomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00031671/3. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostoją-
cej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym 
Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
28.10.2015 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi publicznej, 
oznaczonej na planie 1 KD, urządzonej, uzbrojonej w sieć wod-kan, ener-
getyczną, gazową i telekomunikacyjną. Cena: 154 500 zł brutto (słownie: 
sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

cena wywoławcza: 154 500 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt czte-
ry tysiące pięćset złotych).

Wadium: 15 500 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych).
2. Oznaczona działką nr 35363 o powierzchni 0,0913 ha, niezabudowa-

na, położona w Suwałkach przy ul Chorwackiej, wchodząca w skład nieru-
chomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00031671/3. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostoją-
cej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym 
Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
28.10.2015 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi publicznej, 
oznaczonej na planie 1 KD, urządzonej, uzbrojonej w sieć wod-kan, ener-
getyczną, gazową i telekomunikacyjną. Cena: 155 000 zł brutto (słownie: 
sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

cena wywoławcza: 155 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć 
tysięcy złotych).

Wadium: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

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

przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 
w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 27 września 2021 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją 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, telefon (87) 562-81-41.

227/2021

prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowią-

cych własność miasta Suwałk:
1. Oznaczona działką nr 33934/8 o powierzchni 0,0800 ha, niezabu-

dowana, położona w Suwałkach przy ul. Jana Brzechwy, wchodząca w 
skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00050095/0. 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzin-
nej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława 
Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunika-
cyjną przewiduje się z projektowanej drogi publicznej, oznaczonej na pla-
nie 11KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga publiczna 11KD jest nie 
urządzona. Cena: 125 500 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysię-
cy pięćset złotych).

cena wywoławcza: 125 500 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć 
tysięcy pięćset złotych).

Wadium: 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
2. Oznaczona działką nr 33934/9 o powierzchni 0,0776 ha, niezabu-

dowana, położona w Suwałkach przy ul Jana Brzechwy, wchodząca w 
skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00050095/0. 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzin-
nej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława 
Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunika-
cyjną przewiduje się z projektowanej drogi publicznej, oznaczonej na 
planie 11KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga publiczna 11KD jest 
nie urządzona. Cena: 122 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dwa ty-
siące złotych).

cena wywoławcza: 122 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dwa 
tysiące złotych).

Wadium: 12 200 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z 

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

przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 9.00 
w siedzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 
w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 27 września 2021 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzo-
nego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją 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.

226/2021
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prezydent miasta Suwałk ogłasza trzeci 
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność 
Miasta Suwałk, oznaczonych działkami: nr 32941/9 o powierzchni 0,0754 
ha, 32943/3 o powierzchni 0,1101 ha, 32945/11 o powierzchni 0,0233 ha, 
32944/5 o powierzchni 0,2644 ha, 32941/10 o powierzchni 0,0102 ha – 
posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6, działką nr 
32943/4 o powierzchni 0,1355 ha– posiadająca urządzoną księgę wieczy-
stą nr SU1S/00041272/9 oraz działką nr 32944/7 o powierzchni 0,0668 ha 
– posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00032910/8, położone 
w Suwałkach przy ul. Utrata. Nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6857 
ha przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele zabudowy usługowo – handlowej. Szczegółowe warun-
ki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego 
w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/240/2020 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 26.02.2020 roku. 

cena wywoławcza: 500 000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Wadium: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z 

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

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 25 maja 2021 roku i 
zakończył się wynikiem negatywnym. 

Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu 26 sierpnia 2021 roku 
i zakończył się wynikiem negatywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku o godz. 
11.00 w siedzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 
1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 25 października 2021 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargo-
wa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją 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.

229/2021

prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg 
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 22056/5 o powierzchni 0,2552 ha 
położonej przy ul. Mikołaja Reja w Suwałkach, wchodzącej w skład nie-
ruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00037872/4. Działka 
zabudowana jest budynkiem usługowym o powierzchni zabudowy 29 
m2. Działka nr 22056/5 oddana jest w dzierżawę do dnia 31 grudnia 
2021 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wy-
nikających z zawartej umowy. Na działce zlokalizowana jest sieć ener-
getyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia 
sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypad-
ku jej awarii bądź konserwacji. Na działce zlokalizowana jest również 
sieć kanalizacji deszczowej. Nabywca będzie zobowiązany do usta-
nowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na 
rzecz właściciela sieci kanalizacyjnej – Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu ist-
nienia posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych w 
postaci sieci kanalizacji deszczowej oraz na prawie do korzystania z 
nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania 
konserwacji, remontów, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz 
z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pra-
cowników PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. W przypadku kolidowania sie-
ci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek  
i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość przeznaczona jest 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabu-
dowy usługowej lub handlowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawar-
te są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w rejonie GPZ „Reja” w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą  
Nr XXXVII/401/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.05.2013 r.

cena wywoławcza: 442 000 zł brutto (słownie: czterysta czterdzie-
ści dwa tysiące złotych).

Wadium: 44 200 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście zło-
tych).

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

przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 13.00 
w siedzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 
w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub prze-

lewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 27 wrze-
śnia 2021 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku 
Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wnie-
sienie wadium przez uczestników przetargu;

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

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją 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.

228/2021

inFormacja
Zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieod-

płatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej Prezydent Miasta Suwałk informuje, że Lista Jednostek 
Nieodpłatnego Poradnictwa w 2021 r. jest dostępna pod poniżej zamiesz-
czonymi adresami: 

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Nieodplatna_pomoc_
prawna_2015123/

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/dla-mieszkanca,57/bezplatna-po-
moc-prawna,125670/  231/2021
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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 zmia-
ny tytułów. 

Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydaw-
ca nie ponosi odpowiedzialności.

>>

„inFormacja zWrotna” 
jakUB ŻUlczyk

Marcin Kania, alkoholik. Ex-
basista, twórca piosenki „Kocham 
cię jak Rosję”. Jest rentierem, żyje  
z tantiem oraz wynajmu ku-
pionych za bezcen mieszkań. 
Największą jego miłością jest każ-
dy palący gardło łyk alkoholu. Nie 
dostrzega jak bardzo przez swój 
nałóg krzywdzi swoją rodzinę,  
a także osoby z otoczenia. Czuje 
się ofiarą, kompletnie nie dostrze-
gając, że jest okrutnym oprawcą. 
Jak zachowa się Kania, gdy jego 
syn zaginie?

Informacja zwrotna to poję-
cie z psychoterapii grupowej. Jej 
celem jest pomoc drugiej osobie 
poprzez obiektywny komunikat 
jak odczuwasz i postrzegasz jej działanie. Stosowana w terapii uzależnień.

„Informacja zwrotna” Jakuba Żulczyka to powieść o alkoholizmie. Jak 
autor powiedział – „O tym, jak alkohol odczłowiecza, jak wybija cię z ludz-
kiej tkanki i sprawia, że stajesz się bezgranicznie samotny”. 

Arcymistrzowskie studium przypadku. Książka naprawdę mocna, 
bezkompromisowa. Powinna być lekturą obowiązkową trzeźwiejących 
alkoholików oraz osób współuzależnionych. Ja polecam każdemu, ni-
gdy nie wiesz czy niewinna z pozoru skłonność stanie się całkowitym 
zniewoleniem. 

Kamila Sośnicka

BiBliotekarz 
Poleca

Sklepy firmowe 

Romac
oferują bogate 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
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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

konSuLtacje 
geriatryczne

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że suwalski Szpital Wojewódzki 
im. dr. L. Rydygiera  na zlecenie Miasta Suwałki udziela konsultacji geria-
trycznych suwalczanom  powyżej 70 roku życia posiadających Suwalską 
Kartę Mieszkańca. Rejestracja osób uprawnionych odbywa się we wtorki 
i czwartki w godzinach od 12 do 14 pod numerem telefonu 87 562 94 45.  
Indywidualne porady geriatryczne odbywają się w środy w godzinach od 
14 do 18 w gab. nr 11 na pierwszym piętrze w budynku Szpitala. Program 
trwa do 30 listopada tego roku.

Ponadto uległa zmianie data zaplanowanego otwartego wykładu 
dla seniorów z zakresu profilaktyki zdrowia osób starszych, który odbę-
dzie się 23 września 2021 r. w godz. 16-18 w sali konferencyjnej suwal-
skiego Aquaparku.
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jak zapoBiegaĆ choroBom UkładU krąŻenia?
kampania „Bądź BeZpiecZny”

Pomimo postępu jaki dokonał się w medycynie, choroby sercowo-na-
czyniowe, takie jak zawał, udar mózgu czy niewydolność serca, pozosta-
ją najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Na szczęście stosowanie się do 
prostych zasad zdrowego stylu życia i zaleceń lekarskich w zdecydowanej 
większości przypadków może pozwolić na uchronienie się przed zachoro-
waniem i długie życie w zdrowiu.

Podstawą zapobiegania chorobom układu krążenia jest zdrowa dieta  
– taka, która bogata jest w warzywa (przynajmniej 2-3 porcje dziennie), 
„dobre” tłuszcze (nienasycone trans) czyli te zawarte w rybach, orzechach 
i oliwach roślinnych czy produkty zbożowe pełnoziarniste.

Unikać należy słodyczy i słodzonych napojów, wysoko przetworzonej 
żywności oraz tłustych mięs. Zaleca się ograniczenie ilości soli w diecie do 
maksymalnie 5 g dziennie (1 mała łyżeczka do herbaty). 

Niestety, nie istnieje „zdrowa” ilość wypijanego alkoholu – każda ilość 
zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, najniższe jest ono u abs-
tynentów. Za względnie bezpieczną uważa się ilość: u mężczyzn do mak-
symalnie 20–30 g czystego alkoholu dziennie, ale nie więcej niż 140 g na 
tydzień (np. 2 kieliszki wina 5 razy w tygodniu), a u kobiet – do maksymal-
nie 10–20 g czystego alkoholu dzienne, ale nie więcej niż 80 g na tydzień 
(np. 1 kieliszek wina 5 razy w tygodniu).

W przypadku osób z nadwagą i otyłych kluczowa dla zachowania zdro-
wia jest redukcja masy ciała do prawidłowych wartości (BMI w przedzia-
le 20-25).

Z pewnością dla większości pacjentów jest to truizm, ale przy każdej 
okazji warto przypominać: palenie papierosów jest śmiertelnym nało-
giem. U osoby palącej prawdopodobieństwo zgonu z powodu palenia wy-
nosi 50% i przeciętnie traci ona 10 lat życia. Rzucenie nałogu jest bardzo 
trudne, ale wg. europejskich statystyk ponad połowie uzależnionych uda-
je się przestać palić i znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowania na choro-
by układu krążenia.

Na podstawie Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
opracowała lek. Anna Pyłko

-------------------------------------------------------------------------------
Artykuł współfinansowano ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach projektu pn. „Odpowiedź na implikacje COViD-19 

ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia”

rekordoWe 
ogórki

Każdy ma po 55 cm długości i 2,5 kilo-
grama wagi. Takie dorodne ogórki poka-
zał nam suwalczanin Ireneusz Jankowski.

– Posiadam działkę na Osowej. To tam 
w szklarni hoduję warzywa. W zeszłym ro-
ku wyhodowałem ogórki o 1,5 kilogramo-
wej wadze. Te osiągnięcia to praca zespo-
łowa, w hodowli pomaga mi wnuk Tomasz, 
któr y ukończył Technikum Rolnicze  
w Suwałkach – dodał I. Jankowski.

W ten sposób połączenie wiedzy i do-
świadczenia pomogły osiągnąć tak obfity plon.

>> >>

209/2021

ogród jak maLinka
W pierwszy wrześniowy weekend na Ogrodowych Dniach Działkowca 

spotkali się działkowcy z ROD „Malinka”, prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz oraz przedstawiciele ROD „Jaćwing”. Najmłodsi wzięli udział 
w zabawach, grach i konkursach. Wszyscy otrzymali upominki i nagro-
dy. A do tańca przygrywał zespół Keys. Posumowano sezon na działkach.

– Mamy najpiękniejszy ogród działkowy, jest się czym chwalić. Mamy 
bardzo dobry dojazd do ogródków, pętlę autobusową, a wszystko to 
dzięki Państwu, którzy głosowali na nasz projekt w Suwalskim Budżecie 
Obywatelskim – powiedział Jan Wiszniewski, prezes ROD „Malinka”.

Dyplomy i drobne upominki za „Najpiękniejszą Działkę Roku 2021” 
otrzymali: Grażyna i Jan Żynda, Wanda Miszczuk oraz Lucyna Rucińska.

W konkursie przeciągania liny rywalizowały całe pokolenia działkowców

237/2021



książki na Ukrainę
Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej przekazała kilka-

dziesiąt polskich książek do ukraińskiego Tarnopola. Są to przede wszyst-
kim książki autorów współczesnych, w tym pochodzących z Suwałk. Do 
Tarnopola trafiły m.in. powieści suwalczanina Artura Urbanowicza. W ra-
mach akcji „Książka, która zmieniła moje życie” w suwalskiej bibliotece 
rozpoczyna się tworzenie księgozbioru ukraińskojęzycznego (z pomocą 
biblioteki z Tarnopola). Co ważne, staramy się, by były to książki autorów 
współczesnych. To działanie jest możliwe dzięki projektowi realizowane-
mu przez biblioteki z Suwałk i Tarnopola.

Projekt „Poznajmy się – Ukraińcy  
w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu” jest 
dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

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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