
wu ygodnik suwalskiDwuD

zdrowych  
Świąt 
i  lepszego  
nowego  roku

zdrowych  
Świąt 
i  lepszego 
nowego  roku

ISSN 2300-4207   22.12.2020 r.      nr 26/202 rok XXX  Nakład 5 000 egzemplarzy



22.12.2020

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

2

Ciepłych, radosnych,
a przede wszystkim zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego 
w Nowym 2021 Roku
wszystkim mieszkańcom Suwałk

życzy
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

w Suwałkach Sp. z o.o.

Wspaniałych i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia, 

a w Nowym Roku
pasma sukcesu 
oraz spełnienia 

marzeń i planów 
wszystkim 

Klientom i Kontrahentom
życzy 

Lilianna Sadowska z pracownikami

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji 

życzy
mieszkańcom Suwałk 
Świąt wypełnionych
spokojem i miłością 

oraz
Nowego Roku 

pełnego optymizmu 
i szczęścia

Wszystkim naszym Klientom, 
życzymy 

zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
Szczęśliwego Nowego Roku

Właściciel i Pracownicy
piekarni-cukierni

Cymes

w Święta Bożego narodzenia
i nowy 2021 rok
naszym drogim klientom
życzymy 
wszystkiego najlepszego,
przede wszystkim dużo zdrowia

w Święta Bożego narodzenia
i nowy 2021 rok
naszym drogim klientom
życzymy 
wszystkiego najlepszego,
przede wszystkim dużo zdrowia

Firma szulc trading

Pełnych ciepła i radości 
Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w rodzinnym gronie,
oraz samych sukcesów w Nowym 2021 Roku

i wszelkiej pomyślności

życzy
Walmar-Drażba

WALMAR-DRAŻBA Sp.j., ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 70 73, 87 563 17 80, -81, fax 87 563 17 82,

e-mail: suwalki@walmar.com.pl    www.walmar.com.pl

281/2020

297/2020

296/2020282/2020

292/2020

295/2020

285/2020



22.12.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

3

DwuTygoDnik SuwalSki

Ciepłych, zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwgo 2021 Roku
życzą Dyrektor oraz Pracownicy

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Bolesław Leśmian

ŚNIEG
Pamiętam ów ruchliwie rozbłyskany szron
I śniegu ociężałe w gałęziach nawiesie,
I jego nieustanny z drzew na ziemię zron,
I uczucie, że w słońcu razem z śniegiem skrzę się.

A on ciągle narastał tu w kopiec, tam – w stos,
I drzewom białych czupryn coraz to dokładał,
Ślepił oczy i łechtał podbródek i nos,
I fruwał – i tkwił w próżni – i bujał i padał.

I pamiętam ów niski, wpół zapadły dom
I za szybami włóczek różnobarwne wzory.
Kto tam mieszkał? Pytanie – czy człowiek, czy gnom?
Byłem dzieckiem. Śnieg bielą zasnuwał przestwory.
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Święta Bożego Narodzenia objawiają Miłość Boga. Są czasem ob-
darowania. Dziś Bóg daje nam w darze swego Jedynego Syna. Składa 
Go w zimnym, kamienistym żłobie, w półmroku stajni betlejemskiej. 
Dziś spełnia się prorocka obietnica: „Dziecię się nam narodziło, Syn 
został nam dany” (Iz 9,5).

W ten Święty Czas przyjścia Syna Bożego na świat adorujemy 
żłóbek Pana, który przyniósł ludziom nowe życie, przywrócił nam 
utraconą godność dzieci Bożych. Jednocześnie myśl nasza biegnie 
do innego, ważnego gestu Bożego obdarowania – do Wieczernika 
i Eucharystii. Ona również objawia Miłość Bożą. W Niej Chrystus 
składa siebie w darze każdemu człowiekowi, stając się „Chlebem ży-
wym, który z nieba zstąpił” (J 6,51). Eucharystia jest objawieniem 
Miłości bezgranicznej, ofiarnej i czystej. Jest też szkołą miłości, w któ-
rej uczymy się kochać Boga i bliźnich w codzienności naszego życia.

Mimo przeżywanych trudności związanych z pandemią korona-
wirusa, trudnych problemów do rozwiązania, gwałtownych zmagań 
dobra ze złem w przestrzeni publicznej, nie traćmy ducha! Jak powie-
działby papież Franciszek: „nie pozwólmy okraść się z nadziei”! Niech 
te dni radości bożonarodzeniowej odnowią w nas miłość i nadzieję. 

Życzę Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia w gro-
nie rodzinnym, wielu łask Bożych, radości i pokoju serca. Niech 

Eucharystia będzie dla Was pokarmem i źródłem mocy. Obyście spo-
tykając się w czasie Eucharystii z Chrystusem i doświadczając Jego 
miłości, pomnażali ją wszędzie tam, gdzie jesteście, wśród których 
żyjecie i do których Pan Was posyła.

Na czas radości, nadziei i pokoju Bożego Narodzenia z serca 
Wam błogosławię.

Bp Jerzy Mazur SVD

Życzenia proboszcza parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał ży-
cie wieczne.  J 3,16

Drodzy Suwalczanie, 
kończy się adwent, na wieńcach za-

paliliśmy już wszystkie cztery świece. 
Jeszcze tylko wigilijny wieczór i Święta 
Bożego Narodzenia. Może tegoroczne 
nie będą wyglądały tak, jak zazwyczaj, 
ale nic nie odbierze nam radości z litur-
gicznego przeżywania pamiątki pierw-
szego przyjścia Zbawiciela. 

Zatem, kiedy w ten świąteczny czas 
będziemy dla siebie wyjątkowo życzliwi 
i serdeczni,  obdarowując się podarun-
kami, miejmy w pamięci istotę wyjątkowego obchodzenia właśnie 
tych narodzin. Wyczekiwany przez pokolenia wierzących, zapowia-
dany przez proroków Chrystus  – Mesjasz, przyszedł na świat i dia-
metralnie odmienił losy ludzkości, nasze losy. Najpiękniejszy, choć  
i najdroższy dar od Boga dla nas. 

Zacytowane słowa z Ewangelii św. Jana przekazują nam radosną 
nowinę, że każdy, kto w swoim życiu zaufa Jezusowi i podąży Jego 

Życzenia Biskupa Ełckiego na Boże Narodzenie 2020

śladami, będzie mieć życie wieczne. Istota chrześcijańskiego prze-
słania zamknięta w jednym zdaniu. Skoro tyle otrzymaliśmy, może 
warto na ten dar odpowiedzieć całym naszym życiem. Chciejmy ob-
darzać siebie wzajemnie życzliwością, szacunkiem i pomagać sobie 
nie tylko „od święta”, ale codziennie. Codziennie starajmy się cele-
brować darowane nam życie, ciesząc się każdą jego chwilą, każdym 
dniem spędzonym tu wspólnie na ziemi. 

Życząc wiary, nadziei i miłości
ks. por. Dawid Banach
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Nowy Zastępca 
14 grudnia prezydent Suwałk 

Czesław Renkiewicz ogłosił, że od  
1 stycznia 2021 r. stanowisko jego 
zastępcy obejmie 47 letni suwal-
czanin Roman Rynkowski.

– Zapowiadałem już wielokrot-
nie, że będę chciał uzupełnić za-
trudnienie na stanowisku drugie-
go zastępcy, po tym jak odeszła  
z Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
Ewa Sidorek. Myślę, że doświadcze-
nie pana Romana Rynkowskiego 
oraz wykształcenie pozwoli na do-
brą realizację zadań, które będzie 
nadzorował – powiedział prezy-
dent Cz. Renkiewicz.

– Postaram się zrobić wszystko by nie zawieźć zaufania jakim ob-
darzył mnie Prezydent Suwałk. Będę chciał również zasłużyć na za-
ufanie mieszkańców miasta realizując swoje obowiązki najlepiej jak 
potrafię – powiedział R. Rynkowski.

R. Rynkowski ma żonę i córkę. Jest absolwentem Uniwersytetu 
Gdańskiego, a tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na 
Uniwersytecie Warszawskim. Skończył również studia podyplomo-
we, m.in. dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz informatykę  
i technologię informacyjną. Przez ostatnie 12 lat był sekretarzem:  
najpierw gminy Bakałarzewo (7 lat), a obecnie gminy Szypliszki  
(5 lat). W przeszłości pracował również jako nauczyciel, a także dyrek-
tor szkoły w Bakałarzewie. Uczestniczył w realizacji wielu projektów 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest autorem różnych 
publikacji i referatów o tematyce społecznej i oświatowej.

>> Ostatnia sesja w 2020 r.
Ostatnia w tym roku sesja suwalskiej Rady Miejskiej rozpocznie się 23 grud-

nia o godz.10. Po raz czwarty radni obradować będą w sposób zdalny. Zajmą 
się m.in. projektem budżetu miejskiego na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozą 
Finansową Miasta Suwałki na lata 2021-2040. Określą też wydatki, które nie 
wygasną z upływem tego roku oraz rozpatrzą zmiany w tegorocznym budże-
cie miejskim. Ustalą też plan kontroli Komisji Rewizyjnej i dyżurów radnych 
na 2021 r. W porządku obrad znalazło się także Stanowisko Rady Miejskiej  
w sprawie nocnych dyżurów aptek, uchwała w sprawie ustanowienia roku 
2021 na terenie Suwałk – Rokiem Andrzeja Wajdy oraz informacja dyrekto-
ra szpitala o sytuacji epidemicznej i stanowisko w sprawie poparcia budowy 
drogi łączącej Via Carpatia i Via Baltica w Raczkach.

Przewiduje się też głosowanie nad przystąpieniem do sporządzenia  
5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu ograni-
czonego ulicami Stanisława Staszica, Szymona Konarskiego, Łanową, terenu 
u zbiegu ulic Sejneńskiej i 100-lecia Niepodległości, kwartału ograniczone-
go ulicami Sejneńską, 100-lecia Niepodległości, Sianożęć i terenem kolejo-
wym, terenu położonego pomiędzy ulicami Teofila Noniewicza, Gen. Józefa 
Dwernickiego, Utratą i Sejneńską, rejonu ulicy Raczkowskiej oraz jednego 
przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terenów rekre-
acyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy.

W porządku obrad znalazły się również m.in. projekty uchwał dotyczą-
cych statutów Ośrodka Sportu i Rekreacji i Centrum Usług Wspólnych, uchwa-
ła w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 
oraz uchwała dotycząca zwolnienia od podatku od nieruchomości budyn-
ków lub ich części, w których wykonano remont elewacji. A na zakończenie 
sesji radni w sposób zdalny połączą się z jednym z suwalskich duchownych, 
by wysłuchać czytania Pisma św. oraz złożą życzenia. Także zdalnie przyjmą 
Betlejemskie Światło Pokoju.

>>

39. rocZNica
W południe 13 grudnia, w 39. rocznicę wprowadzenia w Polsce 

stanu wojennego suwalscy samorządowcy złożyli kwiaty i za-
palili znicze pod obeliskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz pod 
Dąbkiem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.  
W skromnej uroczystości wzięli udział m.in.: prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec, z wiceprzewodniczącym Jackiem Niedźwiedzkim oraz 
radną Krystyną Gwiazdowską.

Po południu obchody zorganizował suwalski Oddział NSZZ 
„Solidarność”. Uczestniczyli w nich m.in. działacze opozycyjni  
z okresu stanu wojennego oraz suwalski starosta Witold Kowalewski i 
radni miejscy: Bogdan Bezdziecki, Jacek Juszkiewicz, Mariola Karpińska 
i Jarosław Schabieński. Odprawiona została msza św. w Konkatedrze  
św. Aleksandra w intencji ofiar stanu wojennego. Następnie uczest-
nicy uroczystości zapalili znicze i złożyli kwiaty pod obeliskiem  
bł. ks. J. Popiełuszki, pomnikiem Jana Pawła II oraz Dąbkiem Wolności.

>>
>> Zmiany w wydZiale 

KomuNiKacji
Wydział Komunikacji su-

walskiego Urzędu Miejskiego 
uruchomił stanowisko ds. reje-
stracji pojazdów dla przedsię-
biorców prowadzących działal-
ność gospodarczą. Spowoduje 
to zmniejszenie okresu ocze-
kiwania na obsługę przed-
siębiorcom, jak i  osobom 
fizycznym na pozostałych sta-
nowiskach. Kryterium obsługi 
na nowym stanowisku jest re-
alizowanie spraw dotyczących 
pojazdów (rejestracja, wyreje-
strowanie, zgłoszenie zbycia/
nabycia, zmiana danych, wpi-
sy adnotacji) w ramach prowa-
dzonej działalności (zapisy na 
fakturach, umowach, protoko-
ły przekazania pojazdów itp.), 
oraz posiadanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Stanowisko ds. rejestracji pojazdów dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą jest obsługiwane przez system kolejkowy i bileto-
mat w budynku Wydziału Komunikacji oraz rejestrację internetową do syste-
mu kolejkowego na stronie: bezkolejki.eu/umsuwalki po wybraniu „Rejestracji 
pojazdów dla podmiotów gospodarczych”. Warto podkreślić, że pierwszeń-
stwo w systemie kolejkowym mają podmioty uprzednio zarejestrowane po-
przez rejestrację internetową.
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Wydarzyło sIę poZNajmy NasZych radNych

Najważniejsze decyzje często wpływające na życie suwalskiej wspólnoty lokalnej podejmują 
suwalscy radni. W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. Warto poznać ich 
bliżej, skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. Zadaliśmy suwalskim radnym kilkanaście pytań 
z tzw. kwestionariusza Prousta, które nieco ich przybliżą. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy w ten 
sposób lepiej poznają suwalskich radnych. Każdy radny otrzymał takie same pytania. Odpowiedzi 
prezentujemy w kolejności alfabetycznej. Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy rad-
nego Kamila Lauryna.

 
1. Moja dewiza: Być dobrym człowiekiem, mieć czyste sumienie i jak coś ro-
bić to na 100%.
2. Główna cecha mojego charakteru: Nieustępliwość w dążeniu do celu.
3. Cechy, których szukam u mężczyzny: Nigdy nie doszukiwałem się cech u męż-
czyzny. Facet, to facet. Musi mieć charakter. 
4. Cechy, których szukam u kobiety: Już nie szukam ha ha – znalazłem. Są nimi 
inteligencja, charyzma, przebojowość, oraz opiekuńczość połączone ze zdro-
wym rozsądkiem.

5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: Zacytuję tekst pewnej piosenki „Kardynała Richelieu sekret 
Wam dziś zdradzę. Od przyjaciół Boże strzeż, z wrogami sobie poradzę”. Niestety w tych czasach 
trudno o prawdziwą przyjaźń, ale jeśli taka już jest to szczerość i bezinteresowność. 

6. Moje ulubione zajęcie: Spędzanie czasu z rodziną, oraz wszystko związane z piłką nożną. 
7. Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem: Rzecz w tym, że jestem tym, kim 

chciałbym być – człowiekiem, który ma słabości, popełnia błędy, umie się do tych błędów przy-
znać i potrafi cieszyć się z małych rzeczy. 

8. Słowa, których nadużywam: To zależy od sytuacji. 
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: Literaccy? Zapytajcie o ulubionego sportowca. (Śmiech)
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: Żona Małgorzata, oraz synowie Tomasz i Krzysztof.
11. Błędy które najczęściej wybaczam: Ludzkie. Nie ma ludzi doskonałych i nieomylnych.

Kolejnym naszym rozmówcą będzie radny Jacek Niedźwiedzki.

uwaga miesZKańcy 
n Ważna informacja dla mieszkańców Suwałk. 24 grudnia Urząd Miejski w Suwałkach będzie 

nieczynny. W związku z drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia przypadającym na dzień wolny 
od pracy (sobota) i koniecznością odbioru dnia wolnego przez pracowników urzędu w okresie roz-
liczeniowym (tj. do końca br.) podjęto decyzję, że 24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy w UM  
w Suwałkach.

n Także w Wigilię będzie nieczynny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

n Również Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że 24 grud-
nia (Wigilia) i 2 stycznia 2021 r. (sobota) biblioteka i jej filie będą nieczynne.

n Następne wydanie „Dwutygodnika Suwalskiego” ukaże się wyjątkowo w czwartek  
– 12 stycznia 2021 roku!

>>

n Suwalscy policjanci zatrzymali 25-latka 
podejrzanego o kradzieże czekolady i kawy 
z suwalskich sklepów. Mężczyzna próbował 
wyjść ze sklepu w centrum miasta nie pła-
cąc za dwie czekolady, które wziął z regału. 
Ujął go personel sklepu. Policjanci ustalili, że 
zatrzymany kilka dni wcześniej także ukradł 
kilkanaście czekolad w tym samym sklepie,  
a w innym– cztery kawy. Zatrzymany usłyszał 
już zarzut kradzieży w warunkach recydywy. 

n Suwalscy kryminalni ujawnili „złotą” 
bombkę z zawartością białej substancji 
oraz reklamówkę z suszem roślinnym, które  
w samochodzie przewozili 29-latka i 21-la-
tek. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli 
w północnej części miasta. Ponadto w miesz-
kaniu kobiety, mundurowi ujawnili torebkę 
foliową z zawartością suszu roślinnego, któ-
ry znajdował się w chlebaku. W sumie zna-
leźli ponad 100 gramów marihuany i ponad 
26 gramów amfetaminy. 

n Kierujący suwalskim Muzeum Ok- 
ręgowym od 22 lat Jerzy Brzozowski, na-
dal będzie dyrektorem tej placówki do koń-
ca 2027 roku. Prezydent Miasta Suwałk 
za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powołał J. Brzozowskiego  
z pominięciem procedury konkursowej na 
kolejne 7 lat. 

n Policjanci zatrzymali 25-letniego suwal-
czanina podejrzanego o podpalenie konte-
nerów w wiacie śmietnikowej przy ul. gen. 
W. Andersa. Mężczyzna wpadł w ręce mun-
durowych tuż po tym, jak podpalił kolejny 
pojemnik ze śmieciami. 25-latek trafił do 
policyjnego aresztu. Za zniszczenie mienia 
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności,  
a w związku z występkiem o charakterze 
chuligańskim może być dodatkowo zwięk-
szona o połowę.

n Kapitan Sławomir Rafalski, starszy wy-
chowawca Aresztu Śledczego w Suwałkach 
został laureatem nagrody Złoty BohaterON 
w kategorii nauczyciel. Nagrodę tę otrzymu-
ją osoby, które w szczególny sposób promo-
wały wiedzę o historii Polski XX wieku.

n Ordynariusz diecezji ełckiej bp Jerzy 
Mazur zadecydował, że ze względu na za-
grożenie epidemiczne, wizyta duszpaster-
ska (tzw. kolęda) nie może odbyć się w okre-
sie świąteczno-noworocznym. Ordynariusz 
postanowił, że we wszystkich parafiach die-
cezji ełckiej wizyta duszpasterska zostaje 
przełożona na czas późniejszy, gdy możliwe 
będzie w sposób bezpieczny odwiedzanie 
wiernych w domach. 

n Ta historia przywraca wiarę w ludz-
ką uczciwość. 42-letni suwalczanin znalazł 
portfel na jednym z przysklepowych par-
kingów centrum Suwałk i przekazał go po-
licjantom. Portfel ze znaczną sumą pienię-
dzy i dokumentami trafił już do właściciela 
z gminy Dubeninki. 
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Wioletta
Sadłowska,
Dyrektor WGN
Suwałki, pośrednik
w obrocie
nieruchomościami,
doradca rynku
nieruchomości,
nr licencji zawodowej 
20442

Centrum Obsługi Nieruchomości

ul. 1 Maja 1 tel.  87 566 64 14 
www.wgn.pl

ryNeK  Nieruchomości  w  cZasie  paNdemii

Dziękujemy Naszym Klientom 
za dotychczasową współpracę 

i zapraszamy do dalszej w nadchodzącym 2021 Roku.
Życzymy zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia
Zespół WGN Nieruchomości Suwałki

Czas pandemii to czas nowych wyzwań dla 
wszystkich sektorów gospodarki. Również ry-
nek nieruchomości musiał przygotować się od-
powiednio do tego ciężkiego okresu. Po oży-
wieniu popytu w okresie letnim, przyszedł czas 
na kolejne rygorystyczne ograniczenia, które 
utrudniły działalność biur nieruchomości oraz 
bezpośrednio wpłynęły na liczbę zawieranych 
na rynku transakcji.

Zauważalny jest wyraźny spadek zaintere-
sowania zakupem nieruchomości. Poszukujący, 
którzy nie mają potrzeby pilnego zakupu 
mieszkania czy domu, odkładają decyzję do 
ustabilizowania się obecnej sytuacji.  

Jednym z największych trendów stało się 
poszukiwanie przez mieszkańców Suwałk  
i regionu domów z ogrodami i bliskim dostę-
pem do terenów zielonych. Spadła natomiast 
ilość kupowanych mieszkań, szczególnie tych 

na wynajem. Wielu kupujących mieszkania na 
własne potrzeby, również wstrzymuje się z de-
cyzjami dotyczącymi nowego lokum, z racji na 
niepewność jutra.

Obecna sytuacja na rynku wtórnym, może 
więc zasiać w kupujących odrobinę optymizmu. 
W ostatnim czasie sprzedający mieszkania uży-

wane, musieli zweryfikować swoje oczekiwania. 
Mniejszy popyt wywołał presję na obniżkę cen. 
Wielu sprzedających do zbycia mieszkania mo-
że zmuszać też sytuacja ekonomiczna. Z najnow-
szych obserwacji rynku wynika, że ceny miesz-
kań używanych zaczęły nieznacznie spadać. Czy 
spadek cen się utrzyma, wciąż zależy od tego jak 
długo potrwa pandemia i jakie będą jej skutki 
gospodarczo-społeczne.

>>

280/2020

Będą ZmiaNy 
w fuNKcjoNowaNiu sKm

Z Suwalskiej Karty Mieszkańca korzysta już blisko 30 tys. suwalczan. 
Przy takiej liczbie użytkowników programu, jego funkcjonowanie musi 
być usprawnione. Dlatego też zostanie wprowadzony nowy plastikowy 
dokument z chipem, ale też jego elektroniczna wersja np. w smartfonie. 
Urzędnicy z ratusza przygotowują się do przetargu, by nowa wersja SKM 
zaczęła funkcjonować już w przyszłym roku. 

Karty nie będą już w czterech kolorach, które określały rodzaj karty: 
zwykła, rodziny wielodzietnej, seniora i osoby niepełnosprawnej. W no-
wych dokumentach ten podział zostanie zachowany poprzez oznacze-
nie kodem literowym.

Warstwa elektroniczna pozwoli na rozbudowanie funkcji karty. 
Będziemy mogli ją wykorzystać m.in. w komunikacji miejskiej i przy pro-
jekcie roweru miejskiego. Nowe karty pozwolą na automatyczne prze-
dłużanie ich ważność bez konieczności wydawania nowego dokumentu. 
To spowoduje ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu. Wniosek  
o wydanie karty będzie można złożyć elektronicznie przez specjalną stro-
nę internetową, bądź też osobiście w Urzędzie Miejskim, gdzie urzędnik 
pomoże wypełnić formularz. Na miejscu specjalne urządzenie umożliwi 
wykonanie zdjęcia osoby, która chce wyrobić nową kartę.

Obecnie Suwalska Karta Mieszkańca pozwala m.in. na korzystanie ze 
zniżek w placówkach kultury lub obiektach sportowych. To komplekso-

wy program zmierzający do polepszenia warunków życiowych miesz-
kańców Suwałk. Jedną z największych korzyści płynących z posiadania 
SKM-ki jest nieodpłatna komunikacja miejska dla osób niepełnospraw-
nych, dzieci i młodzieży oraz darmowe przedszkola. 

Program Suwalskiej Karty Mieszkańca został wprowadzony 1 wrze-
śnia 2018 roku i odniósł duży sukces. Do tej pory kartę wyrobiło 29 869 
suwalczan (dane na 14 grudnia).

Tak dotąd wyglądały Suwalskie Karty Mieszkańca
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Urodziny Biblioteki miały odbyć się hucznie 
i z udziałem wielu gości, ale w związku z trud-
nościami wynikającymi z dzisiejszej rzeczywi-
stości, większość działań została przeniesiona 
do internetu. W symbolicznym stacjonarnym 
spotkaniu kończącym jubileuszowy rok uczest-
niczyli: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech 
Pająk oraz suwalscy bibliotekarze. 

– W tym jubileuszowym roku udało się nam 
wyremontować większość pomieszczeń bi-
blioteki, dzięki czemu placówka stała się bar-
dziej dostępną i przyjazną  dla czytelników 
oraz co ważne, poprawił się komfort pracy bi-
bliotekarzy – mówiła podczas spotkania Maria 
Kołodziejska dyrektor Biblioteki Publicznej  
im. Marii Konopnickiej (na zdjęciu obok).

Po remoncie Biblioteka jest bardziej nowo-
czesną, otwartą i przystępną. Przede wszyst-
kim po 23 latach zmodernizowano najważ-
niejszą część placówki, czyli wypożyczalnię 
książek. Pilnego remontu wymagała też win-
da, dzięki której czytelnicy łatwiej mogą do-
trzeć do wypożyczalni i czytelni. Gdyby nie 
było tego remontu winda wkrótce musiała-
by zostać wyłączona z użytkowania ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Konieczna też była mo-
dernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz po-
mieszczeń administracyjnych. Te wszystkie pra-
ce dostosowały Bibliotekę do standardów eu-
ropejskich, a jej pomieszczenia stały się jeszcze 
bardziej przyjazne. Remont kosztował  656 tys. 
zł, z czego 300 tys. zł pochodziło z budżetu mi-

nistra (była to najwyższa dotacja jaką otrzyma-
ła placówka kulturalna w podlaskiem), a 356 
tys. zł pochodziło z suwalskiego budżetu miej-
skiego. To drugi etap modernizacji pomiesz-
czeń Biblioteki przy ul. E. Plater 33A. Przed dwo-
ma laty za pieniądze z kasy miejskiej i Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzo-
no nową Czytelnię oraz Pracownię Digitalizacji  
i Historii Mówionej. 

– Doceniam pracę, aktywność  tej instytu-

BrylantOwa BiBliOteka

Zadania pod nazwą „Brylantowa biblioteka – modernizacja wypożyczalni 
książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki” do-
finansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzą-

cych z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych mono-
polem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Biblioteka Publiczna im. Marii  Ko - 
nopnickiej w Suwałkach ma 4 placówki 
oraz Midicentrum. Pełni funkcję bibliote-
ki powiatowej. Pracują w niej 42 osoby. Na 
koniec 2019 roku księgozbiór biblioteczny 
liczył 178 826 woluminów oraz 2 271 wolu-
minów prasy oprawnej, 14 973 jednostek 
zbiorów specjalnych oraz 86 tytułów prasy 
bieżącej. W 2019 roku suwalską bibliotekę 
odwiedziło 111 186 osób, którzy wypoży-
czyli 198 254 książek, co oznacza że śred-
nio jeden suwalczanin wypożyczył 3 książ-
ki w 2019 r. W 2020 r. remont i ograniczenia 
związane z epidemią znacząco wpłynęły na 
działalność Biblioteki.

cji, skoncentrowanej nie tylko na książce, lecz 
na innych formach działania. Dziękuję za fajną 
postawę, za inicjatywy, dzięki którym to miej-
sce stało się lubianym, także przez naszych 
najmłodszych mieszkańców. Wasza placówka  
jest liderem wśród samorządowych instytucji 
kultury. Jest szansa, że przy nowym rozdaniu 
pieniędzy z UE wybudujemy w innym miejscu 
nową siedzibę tej instytucji, może pod nazwą 
„Medioteka” – powiedział Cz. Renkiewicz.

Duże zmiany w suwalskiej BiBliotece PuBlicznej im. marii konoPnickiej Po kilkumiesięcznym remoncie w Bu-
Dynku Przy ul. e. Plater 33a. jest to efekt realizacji zaDania PoD nazwą „Brylantowa BiBlioteka – moDer-
nizacja wyPożyczalni książek, zaPewnienie DostęPu niePełnosPrawnym i seniorom Do BiBlioteki” wsPół-
finansowanego Przez suwalski samorząD i ministra kultury i DzieDzictwa naroDowego. PrzyPomnijmy, że 
suwalska BiBlioteka oBchoDziła w tym roku juBileusz 75-lecia Działalności (oBszernie Pisaliśmy o tym  
w „Dts” nr 12 z 2020 r.). 

Prezydent Suwałk, Cz. Renkiewicz i Wojciech 
Pająk wiceprzewodniczący Rady Miejskiej skła-
dają gratulacje bibliotekarce Teresie Szot

W czasie spotkania podsumowującego jubileuszowy rok suwalskiej Biblioteki najbardziej doświadczone 
bibliotekarki z rąk prezydenta Suwałk Cz. Renkiewicza otrzymały nagrody. 
Trafiły one do: (od lewej) Anny Kaszuby, Małgorzaty Czeruckiej, Barbary Ulko, Teresy Szot i Małgo-
rzaty Masłowskiej
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81:1. opowieści...
Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Ko- 

nopnickiej na swoim facebooku zorganizowa-
ła spotkanie on-line z Maciejem Wasielewskim, 
autorem reportaży „Jutro przypłynie królowa”,  
„81:1. Opowieści z Wysp Owczych”.

M. Wasielewski jest nauczycielem akademic-
kim, autorem wielu książek oraz antologii re-
porterskich. Jego książki otrzymały nominacje 
m.in. do Nagrody im. R. Kapuścińskiego, Nagrody 
im. B. Pawlak, Mediatorów i Złotego Wawrzynu 
Literackiego. W 2019 roku Teatr Współczesny we Wrocławiu wystawił sztukę na 
podstawie książki „Jutro przypłynie królowa”.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji zadania „Literackie 300-lecie Suwałk” 
dofinansowanego ze środków Miasta Suwałki.

>>

juBileusZowy KoNcert
Muzyczną interpretację poezji Bolesława Leśmiana w wykonaniu suwalskiego 

zespołu SUSZ można wciąż wysłuchać na kanale suwalskiej Biblioteki na YouTube: 
https://tiny.pl/76czr. Premiera koncertu odbyła sie 15 grudnia na facebooku 
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. A wszystko to z okazji ju-
bileuszu 75-lecia suwalskiej książnicy. Pierwotnie koncert miał odbyć się  „na żywo”, 
ale ze względu na koronawirusowe ograniczenia został przeniesiony do internetu.

Zespół wykonał m.in. utwory: „We śnie”,  „Piosenka” oraz najbardziej melodyjny 
„Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz…”. W zdalnym jubileuszowym koncer-
cie SUSZ zagrał w składzie: Monika Rudowicz – wokal, Jan Czerniecki – gitara, Piotr 
Skowroński – akordeon, Józef Stankiewicz – kontrabas, a na perkusji gościnnie za-
grał Marcin Karłowicz. Koncert zrealizowano w ramach zadania „75 x Biblioteka”. 
współfinansowanego ze środków Miasta Suwałk.

>>

>>

KoNcert oN-liNe
Specjalnie dla Cz y telników 

Biblioteka Publiczna im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach zespół 
Żywiołak wykonał m.in. muzycz-
ne interpretacje wierszy Bolesława 
Leśmiana w klimacie heavy folku 
nieestetycznego. Koncert zapre-
zentowano na kanale YouTube su-
walskiej Biblioteki.

Zespół Żywiołak powstawał od 2005 roku. Tworzą go: Robert Jaworski, Wiktoria 
Kwiatkowska, Kamil Strzyżewski i Patrycja Wojkowska. Ich twórczość to trudna do 
zaszufladkowania eksperymentalna muzyka oparta na cytatach ludowych, wątkach 
mitologicznych i historycznych wykonywana na takich instrumentach jak: lira kor-
bowa, fidel renesansowy, gęśla gdańska smyczkowa, lutnia romantyczna, akustycz-
na gitara basowa, flety, skrzypce pięciostrunne i barytonowe, bębny i perkusjonalia.

Zadanie „Łąka w bibliotece” dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Fot. strona internetowa zespołu

>>

Maciej Wasielewski i Maria 
Krześlak-Kandziora prowa-
dząca spotkanie

opłateK sportowej 
rOdZiny salOs

Coroczne przedświąteczne spotkanie członków i spor-
towców Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej „SALOS” w Suwałkach z zaprzyjaźnionymi instytu-
cjami było nietypowe. Z uwagi na ograniczenia sanitarne VII 
Opłatek Sportowej Rodziny odbył się 19 grudnia w prawnie 
dopuszczalnym składzie, zarówno co do udziału gospodarzy, 
jak i gości. Wszyscy uczestnicy zgromadzili się w największym 
suwalskim kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Wyposażeni 
byli w maseczki i zachowywali wymagalny dystans.

Aleksandra Bieryło przekazała Dariuszowi Ułanowiczowi ko-
szulkę mistrzyni Europy w siatkówce Doroty Świeniewicz, jako 
dar do powstającego muzeum sportu SALOS

Doroczne spotkania opłatkowe to dla Wspólnoty Sa- 
lezjańskiej dobry czas na podsumowanie roku, podziękowania 
dla sponsorów oraz przekazanie życzeń świąteczno-noworocz-
nych. W tym roku życzenia zdrowia padały częściej niż życze-
nia sportowych sukcesów. 

 Taki mamy czas. Musimy wyjątkowo dbać o nasze wspólne 
zdrowie. Chcemy i musimy umacniać tę naszą sportową rodzi-
nę, również w taki sposób jak dzisiaj. Razem współpracujemy 
przez 12 miesięcy, a spotkanie opłatkowe jest zwieńczeniem 
całorocznych działań – sukcesów i porażek. Integracja i modli-
twa są tak samo ważne jak przygotowanie fizyczne. W ostat-
nich miesiącach bardzo często mieliśmy trening duchowy, któ-
ry nas buduje i wzmacnia. Wszystkim dobrodziejom, którzy nas 
wspierali w tym roku bardzo serdecznie dziękuję – powiedział 
Dariusz Ułanowicz, prezes Salos-u 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, MKS 
Ślepsk Malow Suwałki, Akademii 2012, Przedszkola Zielony 
Zakątek, samorządu miejskiego. Obecni byli także księża sale-
zjanie, z ks. Markiem Grynem, proboszczem Parafii Matki Bożej 
Miłosierdzia na czele.

W programie uroczystości znalazło się czytanie fragmen-
tów pisma świętego, śpiewanie kolęd, symboliczne i du-
chowe łamanie się opłatkiem, wizyta św. Mikołaja, przed-
stawienie bieżącej informacji dotyczącej funkcjonowania 
Stowarzyszenia w tym roku. Nie zabrakło też życzeń jak naj-
lepszych wyników oraz deklaracji dalszej współpracy. W imie-
niu suwalskiego samorządu życzenia dalszego rozwoju oraz 
deklarację kontynuacji współpracy, w imieniu Prezydenta 
Miasta Suwałk oraz Rady Miejskiej złożył Zdzisław Przełomiec, 
przewodniczący Rady. 

Podczas spotkania wręczono puchar przechodni 
„Najbardziej wartościowej osoby minionego roku w SALOS-
ie”, który otrzymała Ewa Sidorek, pełniąca przez wiele lat obo-
wiązki zastępcy prezydenta Suwałk, i która współpracowała 
ze Stowarzyszeniem.
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n Na polskich stołach wigilij-
nych króluje karp, ale w jeziorach 
Suwalszczyzny więcej jest ryb kar-
piowatych (liny, leszcze, wzdręgi, 
płocie i brzanki)

n Czystość wody w Wigrach 
poprawiła się, o czym świadczy to, 
że ostatnie śnięcie sielawy zanoto-
waliśmy w 2004 roku

n Ryb w suwalskich jezio-
rach nie zabraknie. Zarybiają 
je przede wszystkim: Wigierski 
Park Narodowy i Polski Związek 
Wędkarski w Suwałkach

Dziś wigilia kojarzy nam się 
głównie z karpiem. Choć jest zna-
ny i spożywany w Polsce już od śre-
dniowiecza, gościł też na magnac-
kich wieczerzach, to na naszych 
wigilijnych stołach „króluje” od nie-
dawna. W czasach PRL, spopula-
ryzowano hasło „Karp na każdym 
wigilijnym, polskim stole”. Karp ja-
ko ryba łatwo dostępna, ostatecz-
nie znalazł się na liście polskich tra-
dycji wigilijnych. Obecnie na nasze 
stoły trafiają też szczupaki, pstrą-
gi, liny, sandacze, węgorze, czy też 
nasze regionalne ryby – wigierskie 
sielawy i sieje.

zdroWE ryBy
Dietetycy nieustannie podkre-

ślają – jemy stanowczo za mało ryb! 
Powinniśmy wprowadzić je do na-
szych jadłospisów na stałe, a nie 
tylko od święta. Dzięki sporej ilości 
kwasów OMEGA-3, pomagają we 
wzmacnianiu naszej odporności, 
łagodzą procesy zapalne i popra-
wiają samopoczucie. Zapobiegają 
miażdżycy, nadciśnieniu i choro-

bom układu krążenia. Zawarty  
w nich fosfor sprzyja prawidłowe-
mu funkcjonowaniu nerek. Dlatego 
jedzmy ryby, nieważnie jakie, byle-
by były świeże.

KarpIoWatE 
z suWaLszczyzNy

O to, by takich ryb nie zabrak- 
ło na naszych stołach dba Gospo- 
darstwo Rybackie Polskiego Związ- 
ku Wędkarskiego w Suwałkach. 
Zarządza ono 4 tysiącami hektarów 
jezior i rzek powiatów: suwalskie-
go, sejneńskiego i augustowskie-
go. Na części jezior prowadzone są 
odłowy gospodarcze: leszcza, pło-
ci, szczupaka, węgorza, sielawy. 
Ryby sprzedawane są w Ośrodku 
Zarybieniowym PZW w Gawrych 
Rudzie. Poza tym prowadzi on  
w ograniczonym stopniu tucz pstrą-
ga tęczowego i jesiotra w celach ty-
powo konsumpcyjnych. W ryby za-
opatrują się tutaj osoby prywatne, 
sklepy, restauracje, hotele. Ośro- 
dek Zarybieniowy prowadzi roz-
ród tarlaków ryb dzikich – pstrąga 
potokowego, troci jeziorowej i siei.

– By nie za-
brakło ryb w na- 
szych jeziorach 
i rzekach, ba-
d a my z a  p o -
mocą odłowów 
k o n t r o l n y c h 
s t a n  i c h t i o -
fauny. Jest bardzo ważne, by za-
chować równowagę pomiędzy 
r ybami drapieżnymi (okonie, 
szczupaki), a karpiowatymi (liny, 
leszcze, wzdręgi, płocie i brzan-
ki). Drapieżniki eliminują osobniki 

chore, słabe i regulują populację 
innych ryb. I niestety są prefero-
wane przez wędkarzy. Dlatego 
rokrocznie nasze wody zarybiamy 
10 milionami sztuk wylęgu szczu-
paka – mówi Robert Stabiński, dy-
rektor Gospodarstwa Rybackiego 
PZW w Suwałkach.

WpN zaryBIa
O swoje wody dba też Wigierski 

Park Narodowy. A ma ich sporo, 
bo 42 jeziora i rzeki o powierzch-
ni 2 900 hektarów. Zarybiane są 
przede wszystkim Wigry z jeziora-
mi satelickimi.

– Dopiero w zeszłym tygodniu 
zakończyliśmy pozyskiwanie tarla-
ków sielawy. Nastąpiło przesunię-
cie tarła tych ryb o dwa tygodnie 
w stosunku do lat 90-tych ubiegłe-
go wieku. Ich populacja jest od kil-
kunastu lat w miarę stała. Czystość 
wody w Wigach poprawiła się,  
o czym świadczy to, że ostatnie 
śnięcie sielawy zanotowaliśmy  
w 2004 roku. Ochrona siei i sielawy 
w jeziorach wigierskich polega na 
zasilaniu jezior narybkiem sztucz-

>> Król Karp i iNNi

Na przełomie XIX/XX wieku w wyniku rabunkowej eksploatacji jezior 
wigierskich, sieja i sielawa prawie wyginęły. W celu odbudowy pogłowia 
tych ryb, wybudowano wylęgarnię ryb w Tartaku. Rozpoczęła ona dzia-
łalność w 1928 roku. Zainstalowane tu urządzenia oraz istniejące wypo-
sażenie sprawiały, że wylęgarnia była pod wieloma względami samowy-
starczalna. W elektryczność zaopatrywał ją generator napędzany turbiną 
wodną. Ta napędzała również pompy, które tłoczyły do wylęgarni bar-
dzo czystą i zimną, idealną dla sielawy i siei wodę z przepływającej obok 
rzeczki Piertówki. Był tu warsztat, w którym wykonywano wszelkie po-
trzebne naprawy. Było tu więc wszystko, co potrzebne, by hodować na-
rybek sielawy i siei, prowadzić badania oraz szkolić kadry.  Źródło: WPN

zgoDnie z Polską traDycją, Potrawy wigilijne Powinny skłaDać się ze wszystkich roDzajów PłoDów, 
jakich Dostarczają: lasy (grzyBy), saDy (orzechy, suszone owoce), Pola (Potrawy mączne), ogroDy 
(mak, groch, kaPusta) i woDy (ryBy). ale zwyczaj PrzyrząDzania 12 Potraw wigilijnych (jak 12 aPostołów, 
czy 12 miesięcy w roku) ukształtował się DoPiero na Przełomie XiX i XX wieku. Dawniej liczBa Potraw Była 
nieParzysta. Przeważały ryBy słoDkowoDne, ale PoPularne Były też gatunki Bałtyckie, zwłaszcza śleDzie.

nie hodowanym w parkowej wy-
lęgarni ryb w Tartaku. W tym roku 
było to 30-40 milionów sztuk sie-
lawy, kilkaset tysięcy siei i 3 milio-
ny sztuk szczupaka. Zakupiliśmy 
też narybek troci jeziorowej, lina, 
pstrąga potokowego, węgorza  
i suma, który także trafił do na-
szych jezior – mówi Michał Osewski  
z Wigierskiego Parku Narodowego.

Pracownicy WPN-u wynoszą narybek z wylęgarni ryb w Tartaku

W Ośrodku Zarybieniowym PZW w Gawrych Rudzie hoduje się do 20 ton 
pstrąga rocznie 

M. Osewski podczas wiosennego za-
rybiania Jeziora Wigry

Fot. J. Borejszo

Fot. J. Borejszo
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– Nie zauważamy zwiększonego ruchu  
w okresie przedświątecznym. To zawsze sty-
czeń był okresem martwym w handlu. Ludzie 
odpoczywali po świątecznym szale zakupo-
wym. W tegorocznym „mało gorącym” cza-
sie zakupów prezentów świątecznych czujemy 
się jak w styczniu. Nie mamy komu sprzeda-
wać, odczuwamy brak klientów – opowiada 
Wanda Kachnowska z suwalskiego bazaru przy 
ul. Sejneńskiej (na zdjęciu obok).

– W dniu w którym rozmawiamy, odczuwal-
ny jest bark znaczącego zainteresowania. Brak jest nawet klientów prze-
chadzających się, a oferowane promocje nawet nie zaciekawiają....  – uzu-
pełnia Barbara Biernatowicz z Domu Handlowego Arkadia.

Wiosenna fala pandemii koronawirusa i wielotygodniowy lockdown 
wywołały spustoszenie w branży handlowo-usługowej. Wielu przedsię-
biorców wciąż walczy o przetrwanie. Mały ruch klientów na stoiskach, to 
także niewielki obrót w sklepach.

– W mojej branży, w tym roku sprzedawane są głównie kominy i gol-
fy, które także zastępują maseczki ochronne. To chyba taki znak czasu. 
W latach poprzednich dominowały koszule, swetry i czapki – wylicza 
W. Kachnowska.

– Niestety, Dom Handlowy Arkadia świe-
ci pustkami, i kupujący nabywają tak ma-
ło towarów, że nawet trudno powiedzieć, 
czy są jakieś dominujące artykuły – dodaje  
B. Biernatowicz (na zdjęciu obok).

W czasie pandemii rozwinął się interne-
towy handel. Mówi się też, że nastała no-
wa rzeczywistość, do której chcąc nie chcąc 
musimy się dostosować. Niestety oznacza to ograniczenie tradycyj-
nego handlu i bezpośredniego kontaktu handlowca z kupującym.

– Część potencjalnych klientów z pewnością przeniosła się do więk-
szych sklepów i internetu. Na to często nie będziemy mieli wpływu. 
Niektórzy z naszych klientów pewnie pozostali nam wierni, ale tu prze-
szkodą są lęki przed zakażeniem. Wierzymy, że ci klienci do nas wrócą. 
Dla nich kupno towaru, porada, czy konsultacja to bardzo ważne spra-
wy. W wielu przypadkach zaopatrujemy już drugie pokolenie kupują-
cych, czyli dzieci naszych klientów. Jest nam przykro z powodu ogra-
niczeń w handlu, bo jest on naszą pasją i lubimy bezpośredni kontakt 
z klientem – wyjaśnia W. Kachnowska.

– Z siecią handlową i internetem nie jesteśmy w stanie konku-
rować i nawet nie próbujemy tego robić. Nasi klienci bardzo często 
ograniczają wyjścia na zakupy. Oni mogą zaczekać, my to rozumie-
my. Jednak my sprzedawcy, czekać nie jesteśmy w stanie. Musimy po-
nosić koszty funkcjonowania naszego biznesu i z czegoś żyć. Dlatego  
w chwili obecnej oferuję ceny wyprzedażowe i rozpoczęłam proce-
durę likwidacji działalności, po 23 latach jej prowadzenia – zapowia-
da B. Biernatowicz.

Nieco bardziej optymistyczne informacje ma 
prezes ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. Jarosław 
Lebiediew.

– Stan pandemii nie spowodował zmniejszenia 
ilości najemców w wynajmowanych lokalach użyt-
kowych zarządzanych przez ZBM w Suwałkach TBS 
sp z o.o. W tym okresie przeprowadzonych zosta-
ło 9 postępowań przetargowych na wynajem 12 lokali użytkowych 
i wszystkie postępowania zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Informacje handlowców potwierdza Dariusz 
Przybysz, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej, który zarządza suwalskimi targowiskami.

– Liczba stanowisk na bazarze przy ul. Sejneńskiej 
zmniejszyła się w ciągu roku o 3-4. Pamiętać jed-
nak należy, że przez część roku niektórzy handlow-
cy mieli zawieszoną działalność. Niestety kolejnych 
10 handlowców wypowiedziało umowy najmu/

dzierżawy ze skutkiem na koniec roku. Tak więc 2021 r. rozpoczniemy  
w gronie mniejszym o kilkunastu handlowców. Sprzedawcy odnoto-
wują istotne zmniejszenie przychodów. W najmniejszym stopniu do-
tyczy to branży spożywczej i chemii gospodarczej. W najgorszym okre-
sie (14 marca a 31 maja 2020 r.) nasza spółka, jako zarządca targowisk, 
wsparła handlowców w postaci zwolnień lub obniżki czynszu. Pomimo 
tego, część podmiotów handlowych nie przetrwała jednak tego roku. 
W okresie przedświątecznym ilość osób kupujących na suwalskim ba-
zarze zmniejszyła się. Czynnikiem dotkliwie wpływającym na sytuację 
handlowców jest brak klientów z Litwy, ich powrót zasadniczo popra-
wiłby sytuację. Klienci lokalni nabywają produkty na poziomie niemal 
porównywalnym do lat poprzednich.

haNdel podcZas paNdemii
na okres PrzeDświąteczny zawsze wyczekiwali hanDlowcy. Były DoDatkowe nieDziele hanDlowe i mnóstwo 
kuPujących. oBroty sklePów zazwyczaj rosły kilkakrotnie. w tym roku jest inaczej. 

>>

Hala targowa na bazarze przy ul. Sejneńskiej w szczycie tegorocznych zaku-
pów przedświątecznych świeciła pustkami

Tydzień przed świętami zawsze na stoiskach z zabawkami w DH Arkadia 
nie brakowało kupujących. W tym roku już tak nie było
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rZądowe pieNiądZe Nie dla suwałK>>

parKiNgi i ZatoKi dla dZiałKowców

Czynne jest lodowisko miejskie przy Szkole Podstawowej nr 11, przy ul. Szpitalnej 66 na 
Osiedlu Północ. Wejścia codziennie o godzinach 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. 

22 i 23 grudnia wejścia na lodowisko o godz. 13, 14, 15, 16 i 17.  Natomiast 24 i 31 grudnia wej-
ścia na lodowisko o godzinach 9, 10, 11 i 12. Lodowisko będzie nieczynne w dniach 25 i 26 grud-
nia. Wstęp i wypożyczalnia łyżew są bezpłatne. W miarę możliwości obsługa lodowiska prosi  
o korzystanie z własnych łyżew. W celu utrzymania porządku oraz kontroli ilości korzystających 
na każdą z godzin obowiązują bezpłatne bilety wydawane w wypożyczalni łyżew przy lodowisku.

Środki bezpieczeństwa związane z zapobieganiem COVID-19:
– jednorazowo z lodowiska korzysta maksymalnie 40 osób,
– w namiocie lodowiska mogą przebywać jedynie osoby z biletami,
– maseczka lub przyłbica jest obowiązkowa (szalik nie wystarcza),
– na tafli obowiązują rękawiczki (mogą być jednorazowe),
– łyżwy mogą być wypożyczone po raz drugi po dezynfekcji,
– obowiązuje dystans społeczny,
– zabrania się korzystania z obiektu z objawami infekcji.

lodowisKo cZyNNe

>>

>>

Nasze miasto nie dostało dofinansowania na złożone wnioski do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Władze Suwałk wniosko-
wały o dofinansowanie 5 projektów na łączną kwotę ponad 100 mln zł. 
Rządowego wsparcia nie uzyskała m.in. przebudowa bloku sportowego  
i budowy boiska piłkarskiego z bieżnią przy SP nr 5, przebudowa zabyt-
kowego mieszkalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Sejneńskiej 22 
oraz przebudowa i budowa kilku suwalskich ulic. 10 grudnia ogłoszono 
kolejny nabór do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Liczę na to, że tym razem uda się otrzymać dofinansowanie na 
przygotowane przez nas projekty. Mamy konkretne zadania do realiza-
cji, na które czeka wielu Suwalczan. Mam nadzieję, że dzięki środkom  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uda się wykonać przynaj-
mniej niektóre z nich – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Poniżej prezentujemy listę inwestycji, które zgłosiło Miasto Suwałki 
do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a które nie otrzymały 
dofinansowania:

– rozbudowa ul. Raczkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną 
do obwodnicy Suwałk. Szacowana wartość: 22 429 084 zł. Wnioskowane 
dofinansowanie: 19 064 721,40 zł;

– przebudowa zabytkowego budynku wielorodzinnego przy  
ul. Sejneńskiej 22. Szacowana wartość: 8 500 000 zł. Wnioskowane do-

finansowanie: 7 225 000 zł;
– przebudowa ul. Wojska Polskiego II. Szacowana wartość: 11 774 540 zł.  

Wnioskowane dofinansowanie: 10 008 359 zł;
– budowa ulicy na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej 

wraz z budową estakady nad torami kolejowymi. Szacowana wartość:  
42 815 914 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 36 393 526 zł;

– przebudowa i remont bloku sportowego i budowy boiska pił-
karskiego z bieżnią przy SP nr 5. Szacowana wartość: 14 924 513,56 zł. 
Wnioskowane dofinansowanie: 12 685 836,53 zł.

Pożyteczny i niezwykle potrzebny prezent „pod choinkę” otrzyma-
li suwalscy działkowcy. Powstały nowe parkingi, zatoka autobusowa 
MPK oraz uporządkowano teren w centrum ogródków działkowych na 
Osiedlu Północ. To ostatnia inwestycja zrealizowana w ramach tegorocz-

nego Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. A że była to wyczekiwana 
inwestycja, najlepiej świadczy fakt, że w głosowaniu przeprowadzonym 
jesienią 2019 r. projekt ten uzyskał ponad 2 tys. głosów, co było jednym  
z najwyższych wyników w ośmiu edycjach SBO.

Inwestycja pozwoli na skomunikowanie tej części miasta z jego cen-
trum oraz osiedlami. Na trzech położonych obok siebie Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych: im. Jaćwingów, Malince i Borówce znajduje się 
ponad tysiąc ogródków. W sezonie, od wczesnej wiosny do późnej jesie-
ni ruch na ul. kard. S. Wyszyńskiego, od ul. F. Chopina i gen. K. Pułaskiego, 
jest duży. Przebudowany ciąg komunikacyjny, zamontowanie lamp 
oświetleniowych wraz z budową pętli autobusowej, ułatwią bezpieczne 
dotarcie do każdego z ogrodów, zarówno samochodem, rowerem, jak i 
pieszo. Teraz działkowcy marzą o uruchomieniu autobusu miejskiego, po-
zwalającego dojechać tam w sezonie z różnych części miasta.

W skromny w spotkaniu kończącym inwestycję uczestniczyli prezesi 
sąsiadujących z przebudowanym obszarem ogrodów: Mirosław Hartung 
i Paweł Podleśny, miejskie władze samorządowe oraz główny wyko-
nawca robót – firma Budownictwo Przyrodnicze Danbud Aleksander 
Daniłowicz.
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zmIENNy ŚLEpsK maLoW
Zwycięstwo i porażka – takimi wynikami zakończyły się ostatnie 

mecze rozegrane w Suwałkach w Plus Lidze przez siatkarzy Ślepska 
Malow. Najpierw po dobrej grze wygrali oni 3:1 (25:12, 25:21, 21:25, 25:23)  
z Asseco Resovią Rzeszów. A w pierwszym secie zagrali wręcz koncer-
towo. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Bartłomieja Bołądzia, 
który zdobył 22 pkt.

W całkowicie odmiennych nastrojach siat-
karze zakończyli mecz z niezwykle skutecznym 
Aluron CMC Wartą Zawiercie. Ślepsk Malow zde-
cydowanie przegrał 0:3 (24:26, 22:25, 17:25). Była 
to szybka wygrana zespołu z Zawiercia, bo czy-
sta gra w tym meczu trwała nieco ponad 80 mi-
nut. Z dorobkiem 23 pkt Ślepsk Malow zajmu-
je siódmą lokatę w tabeli Plus Ligi. Przed Bożym 
Narodzeniem suwalski zespół rozegra jeszcze je-
den ważny i bardzo trudny mecz w Suwałkach 
z Cuprum Lubin. To spotkanie może mieć decy-
dujące znaczenie w walce o czołową ósemkę 
Plus Ligi. Mecz rozpocznie się 22 grudnia (wto-
rek) o godz. 20:30.

WIGry czWartE
Tegoroczny sezon piłkarze Wigier zakończyli remisem 1:1 z Olimpią 

Grudziądz, ostatnią drużyną w tabeli II ligi. W meczu rozegranym  
w Suwałkach gola dla Wigier strzelił Kacper Wełniak w 87 min., a dla ry-
wali Jose Emabalo w 80 min. z rzutu karnego. Przed meczem taki wynik 
należałoby uznać za duży sukces Olimpii, ale po spotkaniu trzeba stwier-
dzić, że to Wigry uratowały jeden punkt w końcówce meczu. 

Po rozegraniu 16 meczów Wigry mają 33 pkt i zajmują czwartą lokatę 
w tabeli II ligi. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 
zdecydowała, że zaległy mecz 16 kolejki pomiędzy Wigrami i liderem 
Górnikiem Polkowice zostanie rozegrany w Suwałkach w przyszłym roku.

płyWacKIE czEmpIoNaty
Na Zimowych Mistrzostw Polski juniorów 16-let-

nich w Gliwicach brązowy medal wywalczyła Julia 
Gwaj (na zdjęciu obok), pływaczka suwalskiego MUKS 
Olimpijczyk. Zajęła ona trzecie miejsce na 100 m st. 
motylkowym. Ponadto wywalczyła czwarte miejsce 
na 50 m st. mot. oraz siódme na 100 m st. zmiennym. 
Zawodniczka pływała jeszcze w finałach B na 200 m 
st. mot. i zm. 

Z mniejszym powodzeniem rywalizowali suwal-
scy 15-latkowie w Łodzi. Nie udało się im awansować 
do finału B, a najwyższa lokata to 23 miejsce Gabrieli 
Biszewskiej na 400 m st. dow. Ponadto startowali tam jeszcze: Mateusz 
Pietkiewicz i Hubert Miller. Warto zauważyć, że uzyskali wyniki lepsze lub 
niewiele gorsze od tych z jakimi jechali na mistrzostwa.

Pł ywaczka MUKS Olimpijczyk Aleksandra 
Chmielewska (na zdjęciu obok) z powodzeniem 
startowała na Zimowych Mistrzostwach Polski do 
lat 14 rozgrywanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
W rywalizacji na 200 m i 800 m st. dowolnym zaję-
ła szóste lokaty. 

W zawodach „Od młodzika do olimpijczyka” ro-
zegranych w Warszawie dobrze zaprezentowała się 
Julia Domoradzka, która zajęła szóste lokaty na 100 m  
st. dow. i grzb. oraz siódmą na 200 m st. zm.

udaNE mIstrzostWa
Bardzo dobrze zaprezentowali się na rozegranych w Białymstoku 

Klubowych Mistrzostwach Polski Drużyn Mieszanych  badmintoniści SKB.  
W kategorii młodzieżowców drużyna w składzie: Anastasija Chomicz, 
Karolina Szubert, Michał Sobolewski, Michał Aleksandrowicz, Mateusz 

Hołub, Jan Filipowicz, wywalczyła złoty medal. Trzecie miejsce wywal-
czyli suwalscy badmintoniści w kategorii młodzicy w składzie: Wiktoria 
Banaszewska, Veronika Stankiewicz, Aleksandra Wilczewska, Aleksandra 
Wasilewska, Jan Szeszko, Dominik Ułanowicz, Mikołaj Bobowicz, Mateusz 
Derda. Czwarte miejsce zajęła drużyna w kategorii junior, a w kategorii 
junior młodszy drużyna SKB  zajęła dziesiątą lokatę.

udaNy dEBIut
Suwalscy młodzi badminto-

niści debiutując w rozgrywkach 
II ligi badmintona pokonali MLKS 
Solec Kujawski. W suwalskiej ha-
li OSiR wygrali 6:1. Swoje gry 
wygrali: Oliwia Niedźwiedzka, 
Weronika Stankiewicz / Vik- 
toria Pletsiukowska, Maksim 
Owczinnikow, Michał Alek- 
sandrowicz/Mateusz Hołub, 
M a r iu s z  B uj a k ,  S e b as t i a n 
Lenczewski/Jan Filipowicz.

W tej grupie grają jeszcze 
drużyny z Giżycka, Gdańska,  
z którymi suwalczanie wal-
czyć będą o mistrzostwo gru-
py. Gratulujemy udanego debiutu.    Drugoligowa drużyna SKB  Fot. SKB

turNIEJ squash
Karol Szymański 

z Suwałk wygrał tur-
niej Squash Suwałki 
PZSQ C, który wy-
przedził Sebastiana 
Kulikowskiego i Ma- 
riusza Perkowskiego 
z Białegostoku. To 
był pierwszy w hi-
storii turniej pod pa-
tronatem Polskiego 
Związku Squasha 
r oz e g r a ny w Su - 
w a ł k a c h .  W z i ę ł o  

w nim udział 13 zawodników z Suwałk, Olecka i Białegostoku.

mEdaLE modELarzy
Doskonale zaprezentowali się zawodnicy Sekcji Modelarstwa 

Lotniczego suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas Mistrzostw 
Polski Modeli Halowych w klasie F1N (modele szybowców wyrzucane  
z ręki). W zawodach, które odbyły się w Jedliczu k/Krosna w kategorii ju-
niorów młodszych pierwsze miejsce zdobył Grzegorz Truchan, który wy-
przedził Radosława Szymanowskiego. W kategorii juniorów tytuł mistrza 
Polski zdobył Filip Rudziński, a w kategorii seniorów wygrał Sławomir 
Truchan. Wśród młodzików piąte miejsce zajął Paweł Knebel. 

W kategorii ju-
niorów młod-
szych drużyna  
w składzie: Oli-
wia Daniele-
wicz, Grzegorz 
Truchan i Ra-
dosław Szy-
manowski (na 
najwyższym 
stopniu podium) 
zdobyła tytuł 
drużynowego 
Mistrza Polski

WydarzENIa sportoWE

Fot. MUKS 
Olimpijczyk

Fo
t. 

M
U
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zy

k

Duży wpływ na wyni-
ki Ślepska Malow ma 
rozgrywający Joshua 
Tuaniga

Zwycięzcy turnieju squash. W środku Karol Szy-
mański
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Wyrazy szczerego  współczucia

panu płk 
Jarosławowi Kowalewskiemu

Szefowi Wojskowej Komendy Uzupełnień

z powodu śmierci

taty
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
291/2020

Wyrazy szczerego  współczucia

panu 
zbigniewowi sztukowskiemu

z powodu śmierci

taty
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski 
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego

oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach

293/20202

Wyrazy szczerego  współczucia

panu 
Grzegorzowi szermerowi

z powodu śmierci

taty
składają Komendant i Strażnicy

Straży Miejskiej w Suwałkach

panu andrzejowi herman
wyrazy głębokiego  współczucia

z powodu śmierci

matKI
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
302/2020

panu 
Grzegorzowi szermerowi
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

oJca
składają 

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

304/2020

Uwaga na fajerwerki
Członkowie su-

walskiej Komisji 
Bezpiec zeńst wa  
i Porządku apelują  
do wszystkich han-
dlowców, zajmują-
cych się sprzedażą 
środków pirotech-
nicznych, aby nie 
narażali w sposób 
świadomy dzie -
ci na utratę zdro-
wia. Przypominają, 
że sprzedaż fajer-
werków osobom 
nieletnim jest zabroniona. Zwracają się również z prośbą do rodzi-
ców, aby w tym czasie zwrócili szczególną uwagę na swoje pociechy. 
Odpalanie środków pirotechnicznych w sposób niekontrolowany i bez 
nadzoru dorosłych, może być przyczyną wielu nieszczęśliwych wy-
padków. Przypominają też o zwierzętach, które wyjątkowo źle zno-
szą odgłos wystrzeliwanych petard. Pamiętajmy również o obowiązu-
jących obostrzeniach wynikających z nakazów i zakazów w związku  
z występującym stanem epidemii.

>>

300/2020
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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;

auGustÓW:
n „Nie ma mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

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

FILIpÓW:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

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

LIpsK:
n „odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 182/2020

prezydent miasta suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczo-

nej działkami nr 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, nr 32803/17 o powierzchni 
2,8654 ha – położone w Suwałkach przy ul. Dubowo I, posiadające urządzoną 
księgę wieczystą nr SU1S/00025924/7 oraz oznaczonej działką nr 32800/2 o po-
wierzchni 1,2423 ha – położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, posiadająca 
urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00039282/5. Działki nr 32799/9, 32803/17 
i 32800/2 oddane są w dzierżawę na cele rolnicze do dnia 30 września 2021 ro-
ku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z za-
wartych umów. Działki o numerach geodezyjnych 32799/9 i 32800/2, położo-
ne w Suwałkach, zawierają się w granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 61p – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyj-
nej, składów i magazynów oraz symbolem 62zN – teren projektowanej zieleni 
izolacyjnej, położony pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami lub zabudowy zagrodowej, a terenami zabudowy produk-
cyjnej, składów i magazynów, zaś działka o numerze geodezyjnym 32803/17 
położona w Suwałkach, zawiera się w granicach terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 61p – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy pro-
dukcyjnej, składów i magazynów. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2016 roku. 

Cena wywoławcza: 5 885 000 zł brutto (słownie: pięć milionów osiemset 
osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 590 000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 roku o godz. 11.00  
w siedzibie urzędu miejskiego w suwałkach przy ul. a. mickiewicza 1  
w sali nr 146.

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

na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 10 lutego 2021 
roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wa-
dium przez uczestników przetargu;

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

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przed-
łożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpi-
sem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, 
a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są 
złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeń-
skim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do 
przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży 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.  299/2020

prezydent miasta suwałk informuje, że Lista Jednostek Nieodpłatnego 
Poradnictwa w 2020 r. jest dostępna pod poniżej zamieszczonymi adresami: 
http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Nieodplatna_pomoc_praw-
na_2015123/
https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/dla-mieszkanca,57/bezplatna-pomoc
-prawna,125670    303/2020

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

prezydent miasta suwałk działający jako starosta wykonujący zada-
nia z zakresu administracji rządowej gospodarujący nieruchomościami 
Skarbu Państwa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) po-
daje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2020 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wy-
wieszone zostały na okres 21 dni (od 08 grudnia 2020 r. do 29 grudnia 2020 
r.) Zarządzenia Nr 463/2020 i 464/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 08 
grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości gruntowych sta-
nowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele 
rolnicze na okres do 3 lat. Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych 
w Suwałkach przy ul. Sianożęć.  289/2020

sprZedam
n Sprzedam mieszkanie 51 m.kw., 4 piętro, garaż w piwnicy,  

tel. 504 244 558    287/2020

rEzydENt mIasta suWałK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1190) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2020 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 10.12.2020 r. do 
31.12.2020 r.) wykazy w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 467/2020, 468/2020 i 469/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku).

294/2020
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Kup Bilety i wesprZyj
Suwalskie kino jest za-

mknięte, ale wciąż aktywne! 
Obecna sytuacja jest trud-

na dla wszystkich, ale trzeba mieć nadzieję, że lepsze dni na-
dejdą już niedługo. Wypatrując lepszej przyszłości, Cinema 
Lumiere stara się do niej dotrwać. Dlatego też bierze udział  
w akcji #WspieramyKinaPolskie.

JaK to dzIała?
n Wejdź na www.wspieramy-kina.pl, wybierz kino Cinema 

Lumiere i kup dowolną liczbę bezterminowych e-biletów.
n Bilety wykorzystasz, kiedy chcesz, na dowolny seans 2D,  

a Twoja płatność trafi do suwalskiego kina już teraz i pomoże 
przetrwać najtrudniejszy okres. Wygrywają wszyscy!

n Urodziny, święta? Bilety to idealny pomysł na prezent! Podaruj 
bliskiemu wspólny wypad do kina. Niby drobiazg, a cieszy :)

>>film na jUBileUsZ
Na ogólnodostępnym kanale suwalskiej Biblioteki Publicznej im. Marii 

Konopnickiej na platformie internetowej YouTube przez kilka dni można 
było obejrzeć film „Strumiłło. Powroty do domu” w reżyserii Waldemara 
Czechowskiego. Film poświęcony zmarłemu w tym roku Honorowemu 
Obywatelowi Suwałk, zaprezentowano z okazji 75-lecia suwalskiej książ-
nicy.

A. Strumiłło – malarz, poeta, filozof, wędrowiec był wielokrotnie gościem 
Biblioteki, wspierał działania poetyckie, uczestniczył w wielu spotkaniach i wy-
stawach. W bi-
bliotecznych 
zbiorach znaj-
duje się kilka-
n a ś c i e  j e g o 
książek – to-
miki poezji, al-
bumy, a także 
książki przez 
niego ilustro-
wane. „My ni-
gdy nie wra-
c a m y  w  t o 
samo miejsce. 
Musimy sobie 
uprz y tomnić, 
że przecież ten nasz świat, który tu pozostawiamy, udając się w podróż, nie stoi 
w miejscu”. W filmie Honorowy Obywatel Suwałk opowiadał o swoich podró-
żach i doświadczeniach powrotów do domu w Maćkowej Rudzie nad Czarną 
Hańczą. Zwierzał się ze swojego stosunku do życia i rzeczy ostatecznych.

Strumiłło „Powroty do domu”

>>
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n Tak jak przed rokiem 
wyjątkowym wydarzeniem 
w suwalskim sporcie by-
ły występy siatkarzy w Plus 
Lidze. W pierwszym sezonie 
występów w najwyższej li-
dze siatkarskiej suwalski ze-
spół zajął dziewiątą loka-
tę w tabeli. Ze względu na 
epidemię koronawirusa roz-
grywki zakończyły się po  
24 kolejce rundy zasadniczej. 
Ostatecznie Ślepsk Malow 
po wygraniu 11 spotkań  
z dorobkiem 31 pkt. zajął 
dziewiątą lokatę w tabeli Plus 
Ligi. Jeszcze lepiej suwalska 
drużyna rozpoczęła nowy 
sezon. Zajmowała nawet 

trzecią lokatę w tabeli. Największy wpływ na wyniki Ślepska Malow mają: 
Joshua Tuaniga, Bartłomiej Bołądź, Kevin Klinkenberg, Andreas Takvam, 
Cezary Sapiński, Paweł Filipowicz, Marcin Waliński, Tomas Rousseaux  
i Mateusz Czunkiewicz.

n Bardzo udany był to rok dla oszczep-
niczki LUKS Hańcza Suwałki Marii Andrejczyk, 
która wydaje się odzyskiwać olimpijską dys-
pozycję sprzed 4 lat. M. Andrejczyk wywal-
czyła trzeci tytuł mistrzyni Polski w rzucie 
oszczepem oraz osiągnęła swój drugi najdal-
szy rzut w karierze. W Chorzowie na Memoriale 
Kamili Skolimowskiej osiągnęła 65 m 70 cm. 
Dalej rzuciła tylko na Igrzyskach Olimpijskich  
w Rio de Janeiro. W 2020 r. M. Andrejczyk wy-
nikiem 62 m 48 cm ustanowiła także rekord 
suwalskiego stadionu lekkoatletycznego podczas mityngu „Z oszczepem 
nad Czarną Hańczą”. A przed kilkunastoma dniami zajęła trzecie miejsce 
wśród lekkoatletek w najbardziej prestiżowym rankingu w polskiej lekko-
atletyce, czyli w rankingu „Złote Kolce”. M. Andrejczyk zajmuje też czwar-
te miejsce w światowym rankingu oszczepniczek.

n SKB Litpol Malow 
Suwałki po raz osiemna-
sty został drużynowym mi-
strzem Polski w badmin-
tonie. Suwalska drużyna 
bez porażki wygrała run-
dę zasadniczą badminto-
nowej ekstraklasy, po której 
ze względu na koronawiru-
sa zakończono tegoroczne 
rozgrywki. Suwalski zespół 
bardzo dobrze rozpoczął 

też rozgrywki ekstraligi w sezonie 2020/21. Po rozegraniu dwóch turnie-
jów prowadzi z kompletem zwycięstw. To nie jedyne sukcesy badminto-
nistów z suwalskiego klubu. Złoty, srebrny i brązowy medal wywalczy-
li badmintoniści SKB Suwałki w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 
Elity rozegranych w Białymstoku. W grze podwójnej mężczyzn Michał 
Łogosz grający z Przemysławem Wachą zostali mistrzami Polski. Tytuł 
wicemistrzowski wywalczył Mateusz Świerczyński w grze pojedynczej 
mężczyzn, a brązowy medal w singlu kobiet zdobyła Anastasija Chomicz.

***   sport   ***   sport   ***                                    ***                  ***   sport   ***    sport   ***

tradycyjnie na koniec roku „dwutygodnik suwalski” prezentuje swój ranking wydarzeń ostatnich 12 miesięcy. chociaż był 
to rok pełen ograniczeń związanych z epidemią koronowirusa, to nie brakowało wielu ciekawych imprez sportowych i kultu-
ralnych w suwałkach. 

n Ze zmiennym powodzeniem w 2020 roku rywalizowali piłkarze 
suwalskich Wigier. Najpierw po bardzo nieudanej rundzie wiosennej,  
w której zdobyli tylko 7 punktów, spadli z I ligi. W całym sezonie 2019/20 
w rozgrywkach I ligi Wigry wygrały 7 meczów i poniosły aż 22 porażki. 
Z dużo większym powodzeniem suwalska drużyna rywalizowała w roz-
grywkach II ligi. Po serii zwycięstw zajmowała nawet pierwsze miejsce 
w tabeli. Potem przytrafiło się kilka mniej udanych meczów, ale Wigry 

wciąż utrzymują się w czołówce II ligi. Bardzo dobrze w zespole odnaleźli 
się piłkarze, którzy powrócili do Wigier: Kamil Adamek i Adrian Piekarski. 
Dobrze prezentują się też pozostali piłkarze. Widać efekty pracy Dawida 
Szulczka, młodego trenera suwalskiej drużyny. 

n Był to niezwykle udany sezon dla lekkoatletów suwalskiej 
Hańczy. O sukcesach M. Andrejczyk już pisaliśmy. Bardzo dobrze na 
Mistrzostwach Polski seniorów zaprezentowali się oszczepnicy LUKS 
Hańczy Suwałki: Hubert Chmielak wywalczył brązowy medal, a Piotr 
Lebioda zajął piąte miejsce. Z dużym 
powodzeniem suwalscy lekkoatle-
ci rywalizowali też na Mistrzostwach 
Polski do lat 18 (finał Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży), gdzie Gabriela 
Butkiewicz wygrała rzut oszczepem,  
a Kornel Rybacki (na zdjęciu) był naj-
szybszy na 110 m ppł. Udało się też zor-
ganizować na suwalskim stadionie lek-
koatletycznym bardzo udany mityng 
„Z oszczepem nad Czarną Hańczą”. 

n Pomimo obowiązujących dużych ograniczeń związanych z epide-
mią odbył się IV Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej w sza-
chach. Do Suwałk przyjechało 141 szachistów z różnych części Polski oraz 
z: Hiszpanii, Holandii, Estonii, Ukrainy, Szwecji i Austrii. To był największy 

turniej szachowy  
w naszym regionie. 
Szymon Gumularz 
z Polonii Wrocław 
w ygrał grupę A ,  
a  M ichal ina Ru - 
dzińska z KSz Hań- 
c z a  Su w a ł k i  (n a 
zdjęciu) zajęła dzie-
wiątą lokatę. W gru-
pie B najlepszy oka-
zał się Tomasz Rak 
z Olsz t yna,  k tó -

ry wyprzedził Michała Wierzbickiego z KSz Hańcza Suwałki i Adama 
Ryszkiewicza z UMKSz Jaćwież Suwałki. W kategorii C wygrał Dorian 
Sawicki z KSz Hańcza Suwałki, a trzecią lokatę zajął Szymon Wawrukiewicz 
z UMKSz Jaćwież. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie im. Ireny 
Warakomskiej.
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Po raz czwarty Ślepsk Malow wygrał 3:1  
z Asseco Resovią Rzeszów

M. Andrejczyk z trene-
rem Karolem Sikorskim

Drużynowy Mistrz Polski SKB Litpol Ma-
low Suwałki

Sierpniowa wygrana Wigier 2:1 z Olimpią Elblag
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ul. Chłodnej wysłuchało ponad 3,5 tys. słuchaczy. Wystąpiło 73 mi-
strzów, u boku których zaprezentowało się 80 uczniów.

¿ Koncert Ani Brody, 
promocja najnowszej 
k s iążk i  Tomas z a Na -
ruszewicza poświęconej 
dziejom Suwałk i regio-
nu, spotkanie z malarzem 
– a m ato r e m J e r z y m 
Szulińskim, finał konkur-
sów „Żywa okładka książ-
ki”, „Galeria zwierzaków 
domowych” oraz plebi-
scytu na Suwalczanina 
300-lecia i duchy biblio-
teczne obejrzeć można było podczas wirtualnej Nocy Bibliotek 2020 pod 
hasłem „Biblioteka z duchem”. W tym roku ze względu na epidemię koro-
nawirusa doroczna akcja odbyła się na kanale YouTube. Wciąż jest ona do 
obejrzenia pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=qGLi5wif9hs

Również tegoroczną Noc Muzeów suwalskie Muzeum Okręgowe przy-
gotowało w wersji wirtualnej. Do obejrzenia pod adresem: https://www.
youtube.com/watch?v=duIMtqVtRBE&t=4s 

¿W Galerii Sztuki Współ- 
czesnej Chłodna 20, ul. T. No- 
niewicza 71 zaprezentowa-
no wystawę podsumowującą 
czterdzieści lat pracy artystycz-
nej Jerzego Malinowskiego. 
Autor jest rodowitym suwal-
czaninem, długoletnim pra-

cownikiem suwalskich instytucji kultury. Ekspozycja zawierała ponad 
70 prac reprezentatywnych dla bogatej i różnorodnej twórczości arty-
sty. J. Malinowski jest twórcą wszechstronnym, uprawia malarstwo, ry-
sunek, grafikę. Zajmuje się także projektowaniem i konserwacją dzieł 
sztuki. Bierze udział w licznych przeglądach i plenerach, jest również 
uczestnikiem i organizatorem wystaw. Jest wychowawcą pokoleń mło-
dzieży wrażliwej na piękno i twórcą wielu prac znajdujących się w zbio-
rach instytucjonalnych i kolekcjach prywatnych oraz autorem scenogra-
fii i znaków firmowych.

¿ Dwoje suwalczan wydało w tym 
roku interesujące książki. W kwietniu 
ukazała się pierwsza powieść suwal-
czanki Eweliny Domańskiej „itakjuz-
niezyjesz.com” (i tak już nie żyjesz). Jej 
pierwsze publikacje pojawiły się na 
portalu Wattpad pod nickiem: yannis-
sonne. Książka opowiada o zagroże-
niach pojawiających się w internecie. 

Swoją kolejną powieść wydał 
Artur Urbanowicz, suwalski pisarz,  

autor poczytnych i nagra-
dzanych książek grozy.  
W tym roku ukazała się książ-
ka „Paradoks”. Jest w niej fan-
tastyka, mroczna historia, 
połączona z dość subtelną 
grozą oraz szczyptą humoru. 
Pomimo panujących ogra-
niczeń suwalska Biblioteka 
Publiczna im. M. Konopnic- 
kiej zorganizowała spotka-
nia autorskie z E. Domańską 
i A. Urbanowiczem.

¿ W 2020 roku otwarto dwie nowe przestrzenie do prowadzenia dzia-
łalności kulturalnej w Suwałkach. W połowie lutego oddano do użytku po 
remoncie budynek przy ul. T. Noniewicza 71 Suwalskiego Ośrodka Kultury. 
Na początek w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 odbył się wernisaż 
IV Suwalskiego Salonu Sztuki. Zaprezentowano wszystko co najlepsze w 
suwalskiej plastyce. Nie zabrakło też kameralnych koncertów suwalskich 
zespołów. W lipcu otwarto Galerię Sztuki Współczesnej „Stara Łaźnia” pro-
wadzoną przez SOK, a zlokalizowaną na suwalskich bulwarach nad Czarną 
Hańczą. Na inaugurację działalności galerii zaprezentowano wystawę rzeźb 
i instalacji artystów związanych z Suwalszczyzną i pograniczem polsko- 
litewskim. Adaptacja łaźni oraz rewitalizacja (a właściwie budowa)  
bulwarów pochłonęły ok. 16,5 mln zł, z czego 6,2 mln zł pochodziło  
z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa. 

¿ W suwalskiej Biblio- 
tece Publicznej im. M. Ko- 
nopnickiej przy ul. E. Pla- 
ter 33A zaprezentowano 
fotografie z suwalskich ślu-
bów i wesel. Najstarsze po-
chodziły sprzed 95 lat, ale 
najwięcej było tych z lat 
70-tych i 80-tych. Były to 
portrety ślubne, monidła, 

zdjęcia z wesel mieszkańców Suwałk i regionu, zdjęcia z zakładów foto-
graficznych oraz wykonane przez fotografów prywatnych, wspomnie-
nia, wspomnienia… Na otwarciu wystawy „Fotografowanie szczęścia. 
Suwalskie dawne śluby i wesela” zaśpiewał zespół „Suwalskie Starszaki”. 
Była to jedna z imprez przygotowanych w 75-lecie suwalskiej Biblioteki. 
Z okazji tego jubileuszu placówka przeszła gruntowny remont, sfi-
nansowany z budżetu miejskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

¿ Na suwalskich bulwarach nad Czarną Hańczą Fundacja ART-SOS 
Alicji Roszkowskiej zorganizowała cykl koncertów muzyki klasycznej 
„Obiady czwartkowe”, na który złożyło się pięć spotkań, z czego dwa 
odbyły się w przestrzeni otwartej przy Starej Łaźni, dwa w jej wnętrzach,  
a piąte zorganizowano on-line. W czasie tych koncertów suwalcza-
nie mogli posłuchać m.in. utworów Chopina, Lehara czy Bizeta oraz 
Koncertu Niepodległościowego „Mistrz i uczeń”. Od 8 lat Fundacja 
promuje młodych i zdolnych artystów z regionu. Przygotowała po-
nad 60 koncertów muzyki klasycznej, które w Salonie Muzycznym przy  
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aUtO myjnia
cENtrum KosmEtyKI samochodoWEJ

pranie tapicerki samochodowej
czyszczenie tapicerki skórzanej
renowacja plastików
woskowanie ręczne
odnawianie lakieru
polerowanie lamp
mycie felg
całoroczne pranie dywanów

Zdrowych Świąt
Bożego Narodzenia

286/2020

Marek Jeromin 
Przewodniczący Rady Gminy Suwałki

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy oraz przyjaciele
Gminy Suwałki, z okazji zbliżających się 

świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku 
życzymy Państwu tego co najlepsze – zdrowia, radości, 

wewnętrznego spokoju 
oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 

Niech ten wyjątkowy czas upłynie Państwu 
w życzliwej i świątecznej atmosferze, 

a nadchodzący Nowy 2021 Rok 
będzie dobrym czasem, pełnym optymizmu, 

nadziei i spełnionych marzeń.
Zbigniew Mackiewicz 

Wójt Gminy Suwałki


