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Jubileusz 30-lecia 
III LO wywołał wiele 
pozytywnych emocji 
w społeczności szkolnej

1 czer wca w II I  Liceum Ogólnok ształcącym z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach odbyła się uro-
czysta gala jubileuszu 30-lecia szkoły. Dopisali goście, przybyli: po-
seł Jarosław Zieliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Cezary Ćieślukowki i Romuald Łanczkowski, prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz ze swoim zastępcą Romanem Rynkowskim, 
przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec z radnymi. Były 
przemówienia, gratulacje, kwiaty i prezenty. Gości przywitała Alicja 
Węsierska-Kwiecień, która kończy w tym roku najdłuższą, bo 15-letnią 
kadencję dyrektora szkoły. 

Następnym punktem programu była część artystyczna, w której wy-
stąpili uczniowie szkoły oraz zaprzyjaźnieni młodzi artyści z innych suwal-
skich placówek oświatowych. Na zakończenie uroczystości wszyscy mogli 
spróbować jubileuszowego tortu ufundowanego przez Radę Rodziców.

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, w ramach którego powstało III Liceum 
Ogólnokształcące, rozpoczął swoją działalność 1 września 1991 roku. Przez 

30 lat funkcjonowania III LO ukończyło ponad 3 200 absolwentów. Szkoła 
zmieniała się, rozszerzała swoją ofertę edukacyjną, uwzględniając potrze-
by społeczne i nową rzeczywistość edukacyjną. Obrazuje to choćby ewo-
lucja nazwy szkoły. Przyjęcie w 2011 roku za patrona szkoły hydrologa  
prof. Alfreda Lityńskiego ukierunkowało szkołę na przedmioty przyrodni-
cze, a zmiana nazwy w roku 2015 na III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, 
wskazuje na wzmocnienie edukacji lingwistycznej. Młodzież suwalskie-
go III LO w roku jubileuszowym 2021/2022, podczas zorganizowanej ogól-
noszkolnej debaty wyłoniła swoich 9 aktualnych podstawowych warto-
ści kojarzących się z symbolem szkoły – „Dębem prześwietlonym tęczą”.

Wśród suwalskich radnych nie brak absolwentów III LO (od lewej): Karol 
Korneluk, Wojciech Pająk (absolwent), Zbigniew De-Mezer, Anna Ruszewska 
(absolwentka) i przewodniczący Zdzisław Przełomiec

W czasie gali odsłonięto fresk do projektu „Nasze Warto-
ści” na ścianie głównej holu szkoły, który zaprojektowała  
i wykonała artysta plastyk Olga Wielogórska, absolwentka 
III LO. U dołu fresku znalazło się 9 aktualnych podsta-
wowych wartości kojarzących się z symbolem szkoły  
– „Dębem prześwietlonym tęczą”: WOLNOŚĆ, HONOR,  
SZACUNEK, SZCZĘŚCIE, MIŁOŚĆ, ODWAGA, 
SZCZEROŚĆ, MĄDROŚĆ, ROZWÓJ. Na zdjęciu  
wieloletnia dyrektorka szkoły Alicja Węsierska-Kwiecień

Ponad pół tysiąca dzieci bawiło się w Suwalskim Ośrodku Kultury na 
imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi uczestniczyli 
w zajęciach zorganizowanych w 11 strefach tematycznych: nauki, zaba-
wy, teatru i pacynki, strefie sztuki, starych gier, wyobraźni, plastycznej, 

>>
strefie Dr. CLOWNA, malucha oraz survivalu. Swoje prezentacje przygo-
towali też żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji oraz Straży 
Miejskiej. W czasie kilkugodzinnej zabawy wszędzie można było usłyszeć 
śmiech dzieci i radosny gwar.

W przeciąganiu liny suwalskie dzieci bezapelacyjnie pokonały prezydenta  
Suwałk Czesława Renkiewicza i jego zastępcę Romana Rynkowskiego

30-lecie  iii  liceum  OgólnOkSztałcącegO
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Od prawej:  
dyrektor SP 10 Ha-
lina Walendzewicz, 

zastępca dyrektora 
SP 7 Patryk  
Witkowski, 

dyrektor SP 5 Adam Kowalski i dyrektor SP 2 Ewa Brzozowska

Wraz z początkiem czerwca w Su- 
wałkach rusza seria wielkich wydarzeń. 
Każdy z mieszkańców na pewno znajdzie 
coś dla siebie. Nie zabraknie imprez spor-
towych, kulturalnych, a nawet takich, które 
określiłbym mianem „odlotowych”.

W najbliższy czwartek rozpoczyna się  
święto królowej sportów. 98 PZLA Mistrzos- 
twa Polski w lekkiej atletyce. Na Stadionie 
Lekkoatletycznym im. Jadwigi Olbryś  
w Suwałkach w trakcie trzech dni sportowej 
rywalizacji zaprezentują się najlepsi polscy 
lekkoatleci, zaliczani do światowej czołówki. To olbrzymiej rangi wydarze-
nie. W naszym mieście jeszcze nigdy nie odbywała się sportowa impreza 
z takim rozmachem i o takiej skali. Serdecznie Państwa zapraszam na sta-
dion. Bilety do kupienia dostępne są pod adresem: https://kup.biletyarena.pl

Bardzo dziękuję pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, 
którzy są ogromnie zaangażowani w organizację tych Mistrzostw. Mam 
nadzieję, że nasz stadion spełni oczekiwania znakomitych polskich spor-
towców, którzy być może osiągną tu swoje rekordy życiowe.

To nie jedyne mistrzostwa, które odbędą się w czerwcu w naszym mie-
ście. Od 21 do 25 czerwca nasze lotnisko będzie areną Mistrzostw Polski 
w Akrobacji Samolotowej i Szybowcowej.

Przed nami niesamowite widowisko łączące w sobie podniebne akro-
bacje, pokazy pirotechniczne i muzykę. 

Oprócz zapierających dech pokazów na suwalskim niebie, będzie moż-
na podziwiać na płycie Lotniska Suwałki wystawę statyczną samolotów, śmi-
głowców i innych jednostek latających. Pojawią się jednostki kolekcjonerskie 
i historyczne, wykorzystywane tylko na paradach i specjalnych pokazach.

Atrakcje dodatkowe to loty zapoznawcze śmigłowcem lub samolotem 
nad Suwałkami, strefa gastronomiczna, strefa zabawy dla dzieci, a na za-
kończenie wieczoru – koncert na powitanie lata w Suwałkach. Suwałki 
będą w tych dniach „odlotowe”!

W lipcu RESO Suwałki Półmaraton oraz Suwałki Blues Festival. 
Zapraszam Państwa do śledzenia stron internetowych, mediów społecz-
nościowych i do udziału w wydarzeniach.
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zdaniem Prezydenta >> PułkOwe świętO
3 czerwca z udziałem dowództwa, żołnierzy i pracowników  

14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbyły się uroczystości Święta Pułku. Uczestniczyli w nich 
również: zastępca szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis, poseł Jarosław 
Zieliński oraz  prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący 
Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, starosta suwalski Witold Kowalewski 
oraz starostowie z Augustowa i Sejn, a także dyrektorzy instytucji i firm  
z miasta i regionu oraz duchowieństwo. Przybyli również przedstawiciele 
różnych formacji wojskowych z regionu oraz służby mundurowe.

Dowódca suwalskiego pułku płk Ireneusz Król podziękował żołnierzom 
oraz pracownikom cywilnym za zaangażowanie i sumienną pracę oraz ży-
czył całemu stanowi osobowemu poczucia dumy i odpowiedzialności.  
Płk A. Kupis nawiązał do trudnej sytuacji w Europie i potrzebie wzmocnienia 
formacji wojskowych w obszarze tzw. przesmyku suwalskiego. Zapowiedział, 
że do 2026 r. siła 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego wzrośnie 4-krotnie.

Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych żołnierze zostali mia-
nowani na wyższe stopnie wojskowe oraz nagrodzeni odznaczeniami 
państwowymi i odznakami honorowymi, a także listami gratulacyjnymi, 
nagrodami rzeczowymi i urlopami. Wyróżnienia otrzymali również pra-
cownicy cywilni, a honorowe odznaki także przedstawiciele samorządów. 
Wszystkim zebranym zaprezentowano ponadto sprzęt i wyposażenie woj-
skowe będące na stanie jednostki. Kolejne uroczystości z udziałem żołnierzy  
i pracowników suwalskiego pułku oraz mieszkańców miasta odbędą się 
15 sierpnia – w Święto Wojska Polskiego.

>>
RuSzają SzkOlne 
inweStycje

Lada dzień w czterech suwalskich szkołach podstawowych rozpocz-
ną się prace budowlane związane z modernizacją bądź budową od pod-
staw obiektów sportowych. 3 czerwca umowy z wykonawcami podpisał 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. W spotkaniu udział wzięli również 
dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 2, 5, 7 i 10. Pięć podpisanych umów 
opiewa na łączną kwotę prawie 40 mln zł. Niemal 30 mln zł to dofinan-
sowanie z pierwszej edycji „Polskiego Ładu”. Za te pieniądze w SP nr 2  
i nr 7 wyremontowane zostaną istniejące boiska sportowe. W przypad-
ku SP nr 5 wykonana zostanie przebudowa i remont bloku sportowego 
oraz powstanie przyszkolny stadion. W SP nr 10 wyremontowany będzie 
basen z zapleczem. Więcej o tych inwestycjach pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

>>
POlSki łaD
w Suwałkach

Są pieniądze na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. K. Ha- 
merszmita oraz remont i modernizację ul. Franciszkańskiej. Suwalski sa-
morząd otrzymał dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład na te dwie inwestycje. Na prace w SP 4 z rzą-
dowej dotacji trafi 21 250 000 zł.

– Wykonana dwa lata temu rozbudowa SP nr 4 wciąż nie spełnia zapo-
trzebowania na miejsce w tej placówce. Duża liczba nowo budowanych 
osiedli w południowej części Suwałk powoduje, że mieszka tam coraz wię-
cej dzieci. Dlatego też pracujemy już nad koncepcją rozbudowy tej pla-
cówki nie tylko o nowe powierzchnie edukacyjne, ale także i halę sporto-
wą – poinformował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

W ramach rozbudowy planuje się wybudowanie: nowego pawilonu 
na 12 oddziałów szkolnych, nowego budynku sali gimnastycznej oraz za-
gospodarowanie terenu. 

W przypadku ul. Franciszkańskiej remont jest konieczny z uwagi 
na to, że teraz znajdują się tam kameralne osiedla składające się z kil-
ku budynków o nowoczesnej zabudowie, a w planach są kolejne bu-
dynki. Dodatkowo przy ul. Szpitalnej niedawno oddano do użytku dwa 
budynki mieszkalne, a kolejne cztery o łącznej liczbie mieszkań 247 są  
w trakcie realizacji. Ponadto Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS planu-
je budowę przy ul. Franciszkańskiej sześciu budynków wielorodzinnych,  
w których powstanie ponad 300 mieszkań. Przewidywana wartość inwe-
stycji to prawie 5 mln zł. Z Polskiego Ładu na ten cel uzyskano 4 750 000 zł.
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Wyrazy głębokiego współczucia 

marzannie matys
z powodu śmierci 

ojca 
składają Zarząd oraz Pracownicy

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Spółka z o.o.

143/2022

Panu
wiesławowi  steLmachowi

Skarbnikowi Miasta Suwałki

z powodu śmierci 

ojca 
płynące z głębi serca wyrazy współczucia 

składają
Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Suwałkach wraz z Radnymi
144/2022

Panu
wiesławowi  steLmachowi

Skarbnikowi Miasta Suwałki

wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci 

ojca 
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego

145/2022

Panu
wiesławowi  steLmachowi

Skarbnikowi Miasta Suwałki

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

ojca
składają Dyrektor i Pracownicy

Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
146/2022

Panu
wiesławowi  steLmachowi

Skarbnikowi Miasta Suwałki

z powodu śmierci 

ojca 
szczere wyrazy współczucia

składają
Dyrektor i Pracownicy Biblioteki Publicznej 

im. M. Konopnickiej w Suwałkach
147/2022

Wyrazy głębokiego współczucia 

annie kapuścińskiej
byłej pracownicy suwalskiej Biblioteki

z powodu śmierci 

matki 
składają

Dyrektor i Pracownicy Biblioteki Publicznej 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach

148/2022

Prezydent miasta suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 815, 1899) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 03.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 03 czerw-
ca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.) wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Miasta Suwałki przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 241/2022 
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 01 czerwca 2022 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowej 
położonej w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja.   

 151/2022

dyŻury radnych
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego 

można spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwa-
gi i pomysły.

We wtorek 7 czerwca zapraszają Adam Ołowniuk i Wojciech Pająk 
z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 14 czerwca na suwal-
czan czekają Anna Ruszewska oraz Andrzej Turowski z klubu radnych 
„Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 21 czerwca zapraszają 
Jarosław Schabieński i Jarosław Kowalewski z Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczo-
ny przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.
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Długa inweStycja
Są spore szanse na zakończenie jednej z najdłużej trwających inwestycji w Suwałkach. Samorząd 

uzyskał ostateczny ZRID na dokończenie remontu ulicy Krzywólka. Po wielu odwołaniach, budowa 
będzie mogła być kontynuowana. Z uwagi na trwające postępowania może się jednak wydłużyć 
termin wykonania inwestycji, która ma zakończyć się do 30 listopada tego roku. Firma Ekodrom  
z Augustowa za swoją pracę otrzyma blisko 5,5 mln zł. Zamówienie obejmuje rozbudowę drogi na 
odcinku blisko 935 metrów, od posesji nr 36 do mostu na Czarnej Hańczy i budowę m.in. jezdni, 
zjazdów, chodników, drogi dla rowerów, oświetlenia ulicznego.

– Wszystkie odwołania, które zostały złożone zostały rozpatrzone i oddalone. Mamy już prawo-
mocną decyzję ZRID i na dziś mogę stwierdzić, że ta droga na pewno powstanie. Przed nami jesz-
cze kwestia przejęcia gruntów od prywatnych właścicieli, które są potrzebne pod budowę drogi  
– poinformował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Ta inwestycja mogła zakończyć się już kilka lat temu. Samorząd miał wyłonioną firmę, która zo-
bowiązała się wykonać całą drogę. Niestety, jeden z mieszkańców oprotestował inwestycję, co skut-
kowało zerwaniem kontraktu oraz podzieleniem jej na dwa zadania. W efekcie mieszkańcy dłużej 
musieli czekać na wykonanie prac, a samorząd musiał z pieniędzy wszystkich suwalczan wydać 
kilka milionów złotych więcej, niż przy pierwszym kontrakcie.
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>> wydarzyło się
w suwałkach

n Zakończył się nabór kandydatów do za-
mieszkania w nowym bloku przy ul. Fran- 
ciszkańskiej, który wybuduje miejska spółka 
ZBM TBS. Zainteresowanie przerosło oczekiwa-
nia. Zgłosiło się ponad 150 osób, a w budynku są 
53 mieszkania. Budowa bloku trwa już od 3 tygo-
dni. Pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu DTS.

n Suwałki znalazły się w prestiżowym 
gronie miast wyróżnionych w Konkursie 
Innowacyjny Samorząd organizowanym 
przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji 
Prasowej. Suwalski samorząd zgłosił projekt  
pt. „Urządzenia XR (rozszerzonej rzeczywistości)  
w suwalskich przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych szkół podstawowych”.

n Obok jednego z marketów na Osiedlu 
Północ policjanci zatrzymali 37-latka podej-
rzanego o kradzież tuszu do rzęs. Wielbiciel cu-
dzych kosmetyków usłyszał już zarzut kradzie-
ży w warunkach recydywy. 

n Suwalski przedsiębiorca Dariusz M. pozo-
stanie w areszcie przez kolejne pół roku – tak zde-
cydował białostocki Sąd Apelacyjny. Śledztwo 

w jego sprawie trwa od grudnia 2020 r. 
n Jubileusz 5-lecia obchodziło Studio Tańca 

„Radość” prowadzone w Suwalskim Ośrodku 
Kultury przez Irinę Popową. W czasie ponad 
godzinnego jubileuszowego koncertu w sa-
li im. A. Wajdy w SOK ponad 100 tancerzy za-
prezentowało fragmenty spektakli taneczno- 
teatralnych „Zuzia i przyjaciele”, „Doktorek 
Honorek”, „Alicja z Krainy Czarów”, „Opowieści 
ze Śnieżnej Krainy”, a także nieprezentowane 
wcześniej programy oraz cztery premierowe 
układy, przygotowane z myślą o jubileuszu 5-le-
cia istnienia „Radości”.

n Mieszkaniec powiatu suwalskiego wpadł 
w Łodzi w ręce suwalskich i białostockich kry-
minalnych chwilę po tym, jak wrócił z zagrani-
cy. Przez 5 lat 38-latek ukrywał się przed wymia-
rem sprawiedliwości. Suwalski sąd poszukiwał 
go listem gończym za znieważenie i zniszcze-
nie mienia. Teraz 8 miesięcy spędzi w areszcie. 

n 31 maja suwalscy policjanci uratowali 
50-latka, który na Osiedlu Północ pod szlaba-
nem prawdopodobnie targnął się na swoje ży-
cie. Mundurowi reanimowali suwalczanina, aż 
do przyjazdu załogi karetki pogotowia. Pomoc 
przyszła na czas i mężczyzna już z funkcjami ży-
ciowymi trafił pod opiekę lekarzy. Uratowanie 
mężczyzny nie byłoby możliwe, gdyby nie 
szybka i godna naśladowania postawa kobiety, 
która pierwsza zareagowała. Zdjęła pasek z szyi 
50-latka i wezwała na miejsce pomoc.

niecO więcej POciągów 
DO Suwałk

Po długiej przerwie, od 1 lipca wznowione będzie połączenie kolejowe Białystok-Suwałki-
Kowno uruchamiane przez POLREGIO przy współpracy z litewskim przewoźnikiem. Tym samym 
zwiększy się z pięciu do siedmiu liczba pociągów wyjeżdżających z Suwałk.

Połączenie jest zamrożone praktycznie od początku wybuchu pandemii. Na szczęście trwa już 
sprzedaż biletów na odnowionej trasie. Odjazdy pociągów z Białegostoku o godz. 14:58 w piąt-
ki i soboty, a przyjazdy do Suwałk o godz. 17:08. Z Kowna pociągi wyruszą w soboty i niedzie-
le o 9:10, do Suwałk dotrą  
o 10:49, a następnie wy-
ruszą do Białegostoku. 
W pociągach będzie 140 
miejsc siedzących. Osoby 
c h c ą c e  d o j e c h a ć  d o 
Warszawy pociągiem bę-
dą mogły to zrobić prze-
siadając się do innego po-
ciągu w Białymstoku. 

Wciąż nie wiadomo co 
z połączeniem kolejowym 
Warszawa-Suwałki-Wilno. 
W 2020 roku przedstawi-
ciele Polski i Litwy podpi-
sali list intencyjny o uru-
chomieniu nowego pociągu łączącego Warszawę i Wilno nowym połączeniem kolejowym. Decyzji 
w tej sprawie wciąż nie ma.

>>
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Radni podczas majowej sesji zapoznali się z informacją o bezro-
bociu w Suwałkach oraz zadali ponad dwadzieścia pytań. Przyjęli 
też m.in. uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie. Radni jednomyśl-
nie pozytywnie rozpatrzyli petycję mieszkańców budynku przy 
ul. Raczkowskiej 185, sprzeciwiających się budowie stacji benzy-
nowej w sąsiedztwie ich bloku. Sesja odbyła się 25 maja w sposób 
hybrydowy: część radnych znajdowała się w sali obrad, pozostali 
łączyli się za pośrednictwem internetu.

wsPółPraca z Pozarządowymi
Radni przyjęli też sprawozdanie z realizacji Programu współ-

pracy Miasta Suwałk w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi. 
Miasto zawarło 122 umowy z tymi organizacjami i wsparło ich dzia-
łalność kwotą 3 626 672,50 zł. Najwięcej pieniędzy z kasy miejskiej 
przeznaczono na wsparcie organizacji prowadzących działalność 
sportową i upowszechniających kulturę fizyczną oraz przeciw-
działające uzależnieniom, patologiom społecznym i wspierają-
cym rodziny oraz system pieczy zastępczej.

informacje o bezrobociu
Na wniosek radnych na sesję za-

proszono Kamila Czarniawskiego, dy-
rektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Suwałkach, by przedstawił najnow-
sze dane o bezrobociu z uwzględnie-
niem osób z Ukrainy. Według podanych 
informacji bezrobotnych zarejestro-
wanych na dzień 23.05.2022 r. jest  
1 900 ogółem, w tym 1 381 z miasta i 519  
z powiatu. I jest to najniższy poziom 
bezrobocia od 2019 roku. Rząd wpro-
wadził tzw. specustawę ukraińską, któ-

rej celem jest wsparcie obywateli Ukrainy, m.in. w kwestii zale-
galizowania ich pobytu oraz rozpoczęcia przez nich pracy. Do 23 
maja zarejestrowano w PUP 70 obywateli Ukrainy jako osoby bez-
robotne, w tym w Suwałkach 54 osoby, z których 29 podjęło pra-
cę. Przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców w Polsce, 
muszą złożyć w PUP stosowne oświadczenie o zamiarze powierze-
nia pracy cudzoziemcowi. Do 23 maja takich oświadczeń złożono  
1 212 . Najwięcej oświadczeń zarejestrowano dla obywateli Białorusi 
(612), Ukrainy (478), Mołdawii (29), Gruzji (71), Rosji (22), Armenii (0). 
Całkowita liczba złożonych oświadczeń w 2022 r. wyniosła: 1 229.

nie będzie stacji benzynowej
Radni jednomyślnie pozytywnie rozpatrzyli petycję miesz-

kańców budynku przy ul. Raczkowskiej 185, sprzeciwiających się 
budowie stacji benzynowej w sąsiedztwie ich bloku. Na począt-
ku tego roku do suwalskiego Urzędu Miejskiego wpłynęła pe-
tycja mieszkańców bloku przy ul. Raczkowskiej 185, pod którą 
podpisało się 123 osób. Budynek znajduje na wyjeździe z Suwałk  
w kierunku Raczek i dojeździe do obwodnicy miasta i sąsiaduje  
z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. W okolicy miały po-
wstać dwie stacje benzynowe: jedna w odległości 300 metrów 
od granic ich działki w stronę centrum Suwałk oraz druga odda-
lona ok. 1 km od bloku, na terenie Gminy Suwałki. Przypomnijmy 
że trzecia jest już zbudowana, i jest oddalona ok. 1 km od blo-
ku, w stronę Raczek. Dlatego mieszkańcy w petycji przesłanej 
do suwalskiego ratusza prosili o cofnięcie pozwolenia na budo-
wę stacji benzynowej oraz wprowadzenie zapisu „o działalno-
ści nieuciążliwej” w „Planie zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Suwałk” na wszystkich działkach graniczących z budyn-
kiem przy ul. Raczkowskiej 185. Po przeanalizowaniu dokumentów 
radni postanowili uwzględnić petycję w zakresie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie 
ograniczenia co do możliwości prowadzenia działalności uciążliwej dla 
mieszkańców budynku przy ul. Raczkowskiej 185.

Pytania radnych 
Dziesięcioro radnych zadało pytania w czasie sesji. 

Wojciech Pająk przypomniał o sukcesie suwalskiej wy-
chowanki klubu szachowego, Michaliny Rudzińskiej, 
która niedawno wywalczyła Mistrzostwo Polski  
w szachach. Radny zapytał, czy miasto może wes-
przeć zawodniczkę i kluby szachowe. Zastępca pre-
zydenta Suwałk Roman Rynkowski stwierdził, że mi-
strzyni obecnie jest zawodniczką klubu szachowego 
w Strzelcach Opolskich. W 2021 r. dwa suwalskie klu-
by szachowe otrzymały 112 tys. zł dotacji, a zawodni-
cy i trenerzy klubów otrzymują stypendia. 

Kamil Lauryn przedstawił historię mieszkań-
ca, który może stracić mieszkanie. Zrezygnował 
on z lokalu komunalnego, w którym mieszkał i za-
mieszkał w lokalu komunalnym chorego brata, by 
się nim opiekować. Niestety brat zmarł. Zgodnie  
z polskim prawem bracia i siostry zmarłego najem-
cy są wykluczeni z przeniesienia praw najmu lokalu 
komunalnego. Zastępca prezydenta Miasta Suwałk 
Łukasz Kurzyna, powiedział, że to sąd rozpatrzy spra-
wę przeniesienia prawa własności, zaś ZBM będzie 
działać nieśpiesznie. 

Anna Gawlińska zapytała  
o działania w sprawie zwiększe-
nia dochodów miasta, zaś Jacek 
Niedźwiedzki o wzrost kosztów 
kredytu zaciągniętego przez 
Miasto z powodu podwyżki stóp 
procentowych. Zbiorczej odpo-
wiedzi udzielił skarbnik Wiesław 
Stelmach. Tegoroczne docho-
dy suwalskiego budzetu zosta-

ły przez radnych przyjęte, choć niejednomyślnie. Stawek podatkowych i opłat 
lokalnych nie można podnosić w ciągu roku budżetowego. Można zaś zmie-
niać stawki opłat, które nie funkcjonują na podstawie ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych. Skarbnik przypomniał, że radni podjęli uchwałę o zwięk-
szeniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego od 21 kwietnia. Także wzrost 
opłat za pobyt dziecka w żłobku od 1 kwietnia, jak również podniesienia cen bi-
letów komunikacji miejskiej od 1 stycznia. Na podstawie uchwalonego wielolet-
niego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym podjęto decyzję  
o podniesienie stawek czynszu o 6% od 1 sierpnia. Podobne działania podejmu-
ją jednostki miejskie. Dyrektor OSiR-u podjął decyzję o podniesieniu opłat od  
1 stycznia za wstęp do Aquaparku. Na zwiększenie dochodów budżetowych mo-
że wpłynąć też poprawa efektywności w ściąganiu podatków i opłat lokalnych. 
Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest u nas wzo-

SeSja  Pełna  Pytań
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rowa 98%. Pobór opłaty wymaga dużego nakładu pracy ze strony osób któ-
re się tym zajmują. Natomiast aparat skarbowy nie pomaga samorządowi  
w sposób znaczący – wiele postępowań egzekucyjnych jest długotrwałych, 
a po drugie kończy się umorzeniem postępowania z tytułu nie posiadania 
przez dłużnika majątku, który może być obciążony egzekucją. Trzeba dzia-
łać rozważnie i spokojnie. Działania powinny być skierowane na oszczęd-
ności w wydatkach, a nie kreowanie nowych dochodów. Na zwiększenie 
wydatków budżetowych ma wpływ inflacja (wzrost cen nośników energii, 
materiałów i usług) oraz wzrost stóp procentowych. Wyliczenia wskazują, że 
koszt odsetek od udzielonych kredytów zaplanowanych na ten rok wzrośnie  
o 7 mln 400 tys. zł. W ubiegłym roku spłata odsetek wyniosła 2 mln 950 tys. zł.  
Według szacunkowych wyliczeń, koszt obsługi miejskiego długu w tym ro-
ku wyniesie 12 mln zł czyli wzrośnie o 9,5 mln zł. 

Karol Korneluk zapytał o planowane utworze-
nie klubu seniora przy ul. Zastawie 38. Odpowiedzi 
udzielili obaj zastępcy prezydenta Suwałk. 
Ponieważ umowa na wynajem pomieszczeń  
z funkcjonującym tam przedszkolem kończy się 
1 września, przetarg na remont parteru pod po-
trzeby klubu zostanie ogłoszony w październiku, 
a przedszkole przeniesie się na piętro. Miasto po-
zyskało pieniądze na remont i wyposażenie po-
mieszczeń. Na prowadzenie klubu miasto będzie 
pozyskiwać środki finansowe z programu „Senior+”. Według założeń klub 
ma funkcjonować 12 miesięcy w roku i minimum 20 godzin tygodniowo.  
K. Korneluk zainteresował się losem budynku przy ul. T. Kościuszki 45  
po wyprowadzeniu się pracowni planistycznej do budynku przy  
ul. T. Noniewicza 71. Ł. Kurzyna odpowiedział, że poszukiwany jest najemca 
długoterminowy, bo nie ma chętnych na kupno tego budynku.

Zbigniew De-Mezer oraz K. Korneluk pyta-
li o inwestycje w ramach „Polskiego Ładu” oraz  
w oparciu o budżet miejski. Ł. Kurzyna poin-
formował, że udało się wyłonić wszystkich wy-
konawców na zadania inwestycyjne w ramach 
pierwszej edycji „Polskiego Ładu”. Po wysta-
wieniu promesy przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego zostaną podpisane umowy z wyko-
nawcami. Planowane wykonanie inwestycji: 

– basen przy SP 10 do 24 marca 2024 r.,
– boisko i sala gimnastyczna przy SP 5 do 28 lutego 2023 r.,
– boiska sportowe przy SP 2 i SP 7 do końca październik tego roku. 
W ramach II naboru do „Polskiego Ładu” Suwałki złożyły 5 wniosków: 
– trzy jako podstawowe – rozbudowa ul. Franciszkańskiej (od 

Szpitalnej do I. Daszyńskiego), rozbudowa SP 4 (trwa opracowanie pro-
jektu) oraz najbardziej kosztowna – przedłużenie ul. 1000-lecia Litwy do 
ul. I Krasickiego;

– dwa dodatkowe wnioski, jako gmina popegeerowska, samorząd 
miejski Suwałk złożył na przebudowę ronda przy ul. E. Plater oraz drogi 
od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego. 

Trwają usilnie poszukiwania wykonawcy na remont elewacji  
I LO i ratusza. Ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie boiska w ra-
mach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego przy kościele salezjanów. 
Dobra wiadomość to zapowiedź sfinansowania planowanej budowy 
MEDIOTEKI. Ujęta jest ona w Funduszu Europejskiego Podlasia w nowym 
RPO w przyszłej perspektywie unijnej, jak i w Kontrakcie Programowym 
Województwa Podlaskiego, który podpisał minister funduszy i polityki 
regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek województwa Artur Kosicki.  
W tym ostatnim programie przeznaczono środki finansowe 2,5 mln złotych 
na poprawę bezpieczeństwa na suwalskim lotnisku. Radni pytają, kiedy wy-
konamy remont ul. Wojska Polskiego II. Planowaliśmy to zrobić pieniędzmi 
z budżetu. Jednak po ostatnich rozmowach z przedstawicielami PKP doszli-
śmy do porozumienia, że to oni w ramach realizacji Rail Baltica sfinansują 
przebudowę dróg przy planowanej stacji towarowej Papiernia. Powstanie 
wiadukt nad torami na wylocie z Suwałk do Augustowa. Droga wzdłuż to-
rów, którą dojeżdżają pracownicy do SSSE zostanie przesunięta o dwieście 
metrów śladem drogi leśnej. Będzie ona wykorzystywana przez firmy ko-

rzystające ze stacji towarowej. Dlatego warto jeszcze poczekać i nie ro-
bić prezentu PKP realizując samodzielnie tę inwestycję. 

Bogdan Bezdziecki zwrócił uwagę na wyłą-
czanie części Aquaparku, oraz na postepowanie 
po śmiertelnym wypadku na pływalni. Zastępca 
prezydenta R. Rynkowski powiedział, że toczy 
się postępowanie prokuratorskie w tej spra-
wie. Ratownik, który był obecny przy wypadku, 
został odsunięty od wykonywania zawodu na  
3 miesiące. To spowodowało utrudnienia w dzia-
łalności Aqaparku. 1 czerwca sytuacja ulegnie 
poprawie, zostanie zamknięta pływalnia przy  
ul. Wojska Polskiego, a ratownicy zostaną przesunięci do pracy w Aquaparku.  
B. Bezdziecki zapytał też o przywracanie niektórych kursów komunikacji 
miejskiej, zasugerował, by była ona bezpłatna dla wszystkich. Do tej pro-
pozycji przyłączył się K. Lauryn. Ł. Kurzyna odpowiedział, że najprawdo-
podobniej z powodu wysokiej ceny paliw, mimo droższych od 1 stycznia 
biletów, zwiększyła się ilość osób korzystających z miejskiej komunikacji. 
Wysoka cena paliwa spowodowała, że koszty spółki mocno wzrosły (do za-
planowanych 11 mln zł trzeba dołożyć do końca roku 4 mln zł). Analizowane 
są działania dotyczące zawieszania część kursów. Natomiast decyzja wpro-
wadzenia darmowej komunikacji miejskiej zależy od Rady Miejskiej i ozna-
cza zwiększenie wydatków z budżetu miejskiego o 2,5 mln zł.

Mariola Karpińska m.in. zainteresowała się li-
czebnością grup w przedszkolach samorządo-
wych oraz czy wszystkie dzieci zostały przyjęte 
do przedszkoli. R. Rynkowski odpowiedział, że 
wszystkie dzieci, które uczestniczyły w procesie 
rekrutacji zostały przyjęte i jeszcze zostały wol-
ne 30 miejsc. Dlatego zostanie ogłoszony dru-
gi nabór. Standardy w przedszkolach natomiast 
są następujące: liczebność w grupie przedszkol-
nej to 25 dzieci, jeżeli są dzieci z Ukrainy to liczba 

dzieci zwiększa się o 3 do 28 osób. Natomiast opiekę nad grupą przed-
szkolną sprawują dwie nauczycielki, a w grupie trzylatków także woźna. 

Natomiast Marek Zborowski-Weychman za-
pytał m.in. o miejsca dla uczniów z Ukrainy koń-
czących okres przygotowawczy. R. Rynkowski 
poinformował, że w suwalskich placówkach 
oświatowych jest 316 uczniów z Ukrainy, w tym 76 
w przedszkolach, 206 w szkołach podstawowych 
i 34 w ponadpodstawowych. Do polskiej matu-
ry nie zgłosił się żaden Ukrainiec, natomiast 10 
uczniów zmagało się z egzaminami klas ósmych. 
Do 30 czerwca rodzice bądź opiekunowie przed-
szkolaków z Ukrainy muszą złożyć oświadczenia o kontynuacji nauki  
w przedszkolach. Co do pozostałych szkół przepisów jeszcze nie ma.  

Jacek Roszkowski zwrócił się z apelem do miesz-
kańców Suwałk o większą pomoc dla ukraińskich 
uchodźców przebywających w naszym mieście, 
między innymi przy nauce języka polskiego.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć  
on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapo-
znać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami 
z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl, a także uzy-
skać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze 
Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje  
i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są 
na stronie: bip.um.suwalki.pl
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Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach informuje:
Uczniowie tegorocznych trzecich klas branżowej szkoły I stopnia oraz 

absolwenci z lat ubiegłych mają możliwość kontunuowania nauki w no-
wym typie szkoły – w branżowej szkole II stopnia, która umożliwia uzyska-
nie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie techni-
ka, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie 
kontynuację nauki na studiach.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy 
ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedza-
jących rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej bran-
żowej szkoły II stopnia oraz:

– posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
– posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szko-

le I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodręb-
nionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której 
ubiegają się o przyjęcie;

– posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.
Na rok szkolny 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej bran-

żowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących ab-
solwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy roz-
poczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013. 

Na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzone zostanie w Zespole Szkół nr 6 
im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach postępowanie rekrutacyjne do 
klas pierwszych dwuletniej branżowej szkoły II stopnia (nauka w syste-
mie dziennym) w zawodach:

– technik technologii drewna (dla absolwentów w zawodzie stolarz),
– technik pojazdów samochodowych (dla absolwentów w zawodach 

mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów sa-
mochodowych),

– technik transportu drogowego (dla absolwentów w zawodzie kie-
rowca mechanik).

Warunkiem utworzenia branżowej szkoły II stopnia i rozpoczęcia na-
uki od 1 września 2022 roku jest zrekrutowanie do oddziału w każdym 
zawodzie po min. 20 słuchaczy, w tym po 10 absolwentów szkoły pod-
stawowej i 10 absolwentów gimnazjum. Nauka przedmiotów ogólno-
kształcących odbywać się będzie oddzielnie dla absolwentów szkoły 
podstawowej i absolwentów gimnazjum. Kształcenie branżowe realizo-
wane będzie na zasadach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

terminy rekrutacji:
Wnioski o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia kandydaci składają  

w sekretariacie ZS 6 w terminie od 20 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wia-

domości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifiko-
wanych 21 lipca 2022 r. o godz. 10.

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoły (lub kandy-
dat pełnoletni) są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły  
w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia 
oraz zaświadczenia o zgodności kwalifikacji, o ile nie zostały one złożone  
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły pro-
wadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawie-
rającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu w terminie od 21 lipca do 29 lipca do godz. 15.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandyda-
tów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 1 sierpnia o godz. 10.

Zasady i kryteria rekrutacji do klas pierwszych branżowej szkoły II stop-
nia na rok szkolny 2022/2023 zamieszczono na stronie www.um.suwalki.pl

nabóR DO bRanżOwej SzkOły ii StOPnia

Hydrolat z rozmarynu, peeling z kory sosny czy tonik z igieł świer-
ku. Takie eko-kosmetyki stworzyły studentki kosmetologii Państwowej 
Uczelni Zawodowej w Suwałkach. W ramach zajęć z fitokosmetologii 
najpierw badały skład surowców roślinnych i możliwości wykorzysta-
nia ich w kosmetykach naturalnych, a potem… te kosmetyki stworzyły. 
Po ponad dwóch miesiącach badań, prób i warsztatów w laboratoriach 
Centrum Transferu Technologii powstały wyjątkowe produkty – najlep-
sze z możliwych efektów zajęć praktycznych. Studenci wspólnie z dr hab. 
Ewą Kleszczewską, ze swoich prac i wniosków opracowują teraz publika-
cję, która pomoże też przyszłym studentom kosmetologii.

A co stworzyły studentki kosmetologii?
– tonik z igieł świerku pospolitego: działanie przeciwzapalne, prze-

ciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwtrądzikowe;
– hydrolat z liści czarnej porzeczki: działanie łagodzące, przeciw-

starzeniowe, antyoksydacyjne, wzmacnia naczynka krwionośne, regu-
luje działanie sebum;

– serum forsycji: działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, uszczel-
nia naczynka krwionośne, wzmacnia tkankę łączną i włókna kolageno-
we, rewitalizuje skórę;

– hydrolat z tui żywotnika: odświeża, tonizuje skórę, łagodzi objawy 
zmęczenia, łagodzi obrzęki;

– krem z tui zwykłej: odświeża, nawilża, łagodzi objawy zmęczenia, 
łagodzi obrzęki;

– krem z kory sosny zwyczajnej: działanie antyoksydacyjne, przeciw-
starzeniowe, zapobiega utracie wody i zwiększa napięcie skóry;

– peeling z kory sosny zwyczajnej: działanie złuszczające, antybakte-

ryjne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe, zapobie-
ga utracie wody i zwiększa napięcie skóry;

– żel do mycia twarzy z szałwii: działanie oczyszczające, tonizujące, 
ściągające, antyseptyczne, przeciwzapalne;

– hydrolat z rozmarynu: działanie tonizujące, antyseptyczne, przeci-
wutleniające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne;

– mleczko z tymianku: działanie oczyszczające, przeciwzapalne, an-
tyseptyczne, przeciwtrądzikowe;

– tonik z kory brzozy: działanie tonizujące, antyoksydacyjne, przeciw-
starzeniowe, przeciwtrądzikowe, pobudza syntezę kolagenu;

– hydrolat z mchu: działanie nawilżające, zmiękczające, oczyszczają-
ce, regenerujące, wygładzające i ujędrniające skórę;

– tonik z igieł sosny zwyczajnej: działanie odkażające, łagodzi podraż-
nienia i matuje cerę.

StwORzyły właSne kOSmetyki>>
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Podczas konferencji prasowej  na suwalskim lotnisku przybliżono pro-
gram Mistrzostw Polski w Akrobacji Samolotowej w klasach Intermediate, 
Advanced i Unlimited oraz Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej 
w klasach Unlimited i Advanced, które odbędą się w dniach 20-25 czerw-
ca. Wzięli w niej udział m.in.: prezes Aeroklubu Polskiego Jerzy Makula,  
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Sławomir Sarnowski z firmy 
Aeropartner oraz prezes Suwalskiej Szkoły Lotniczej Robert Szadkowski.

Mistrzostwom towarzyszyć będą również inne atrakcje. Do Suwałk 
przylecieć może nawet ponad 100 samolotów. Najciekawsze maszyny to 
odrzutowy MIG 15, Dromader, Orlik oraz zabytkowe maszyny. Będą też 
skoki skoczków z flagą Polski, zespół ANBO, EXTRA 300 i Bo105.

W programie znajdą się pokazy lotnicze, również z użyciem pirotech-
niki, atrakcje dla mieszkańców – loty widokowe śmigłowcem lub samo-
lotem nad Suwałkami; strefa zabawy – kula sferyczna, byk rodeo, euro 
bungee, a na zakończenie wieczoru – koncert na powitanie lata dla suwal-
skiej młodzieży. Wystąpią suwalskie zespoły hip hopowe Projekt Północ 
i Krychol oraz rockowy zespół The Boars.

akRObacje
SzybOwcOwe

Umowę o organizacji Mistrzostw Polski w Akrobacji Samolotowej i Szybowco-
wej pomiędzy Miastem Suwałki oraz Aeroklubem Polskim i Suwalską Szkołą 
Lotniczą podpisano na skrzydle samolotu

>>
Od kilku tygodni w naszym mieście spotykamy coraz więcej suwal-

czan jeżdżących hulajnogami. Dwie firmy Bolt i Blinkee.city udostępniły  
w Suwałkach 280 hulajnóg. Pojazdy wzbudzają coraz większe zainte-
resowanie, ale nierzadko także wywołują dyskusje co do bezpieczeń-
stwa i kultury jazdy. Wypożyczanie na zasadach sharingu cieszy się na-
prawdę ogromną popularnością. Korzystanie z hulajnóg jest krokiem  
w stronę ekologii, zmniejszenia emisji spalin w mieście, ale również pew-
ną formą oszczędności – pieniędzy i czasu (nie musimy stać w korkach). 
Przyczyniają się do lepszej jakości powietrza.

O szczegóły kulturalnej i bezpiecznej jazdy na hulajnodze zapytali-
śmy Magdalenę Gober z zespołu blinkee.city Suwałki

 
– jakie są podstawowe zasady poruszania się hulajnogami? 

– Poruszając się hulajnogami musimy stosować się do zasad ruchu 
drogowego i robić to bezpiecznie. Podstawowe zasady zachowania to: 
jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczegól-
nej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnia-
nie ruchu pieszemu. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem 
lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po 
której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h 
i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. 
Naładowana w pełni hulajnoga przejedzie maksymalnie 22-24 km.

– gdzie jest miejsce dla poruszających się hulajnóg? 
–  Faktycznie, do tej pory stan prawny w tym zakresie pozostawał nie-

uregulowany. Jednak na stronie Ministerstwa Transportu możemy już 
znaleźć nowe, aktualne i szczegółowe regulacje prawne, do których zo-
bowiązany jest stosować się zarówno właściciel swojej prywatnej hulaj-
nogi, jak i klient, który wypożycza hulajnogę. Kierujący hulajnogą elek-
tryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu 
dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza 
lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo 
jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwo-
lony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością 
dopuszczalną 20 km/h. 

– czy potrzebne są jakieś uprawnienia do kierowania hulajnogą?
– Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od  

10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co  
w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy ka-
tegorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie 
jest wymagany. Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej 
przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opie-
ką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulaj-
nogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

– co trzeba zrobić, aby wypożyczyć hulajnogę?
– Żeby wypożyczyć naszą hulajnogę należy zainstalować aplikację 

blinkee.city, na której będą widoczne wszystkie dostępne pojazdy w mie-
ście. Najlepiej wypożyczyć z miejsca, które nam najbardziej odpowiada  
i np. znajduje się najbliżej. Można również zarezerwować hulajnogę, któ-
rą chcemy wypożyczyć, ale musimy do niej np. dojść, a nie chcemy, żeby 

inna osoba nas uprzedziła. Wtedy dana hulajnoga stanie się niewidocz-
na dla innych użytkowników, a my mamy pewność, że gdy dojdziemy do 
pojazdu – będzie on na nas czekał. Warto zwrócić uwagę w aplikacji na 
miejsca oznaczone literką „P” (strefa parkowania). Za pozostawienie hu-
lajnogi w tym miejscu użytkownik zostaje nagrodzony kwotą 0,49 zł na 
konto przyszłych przejazdów.

– mieszkańcy miasta narzekają, że hulajnogi leżą w miejscach utrud-
niających poruszanie się np. osobom niedowidzącym, ale też po pro-
stu zajmują część przestrzeni miejskiej. dlaczego tak się dzieje? 

– Parkowanie tego typu pojazdów to bardzo ważna sprawa. Zwracamy 
się z ogromną prośbą do naszych  mieszkańców/użytkowników – aby się 
stosowali do tych zasad, ponieważ ułatwi to funkcjonowanie nam wszyst-
kim. Nasi serwisanci zbierają i odstawiają hulajnogi, które są nieodpo-
wiednio pozostawione. Jednak często nie są w stanie tego zrobić od ra-
zu, ponieważ hulajnóg jest sporo i są pozostawiane w całym mieście. 

Tutaj zacytuję: „Projekt ustawy wprowadza obowiązek pozostawienia 
m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miej-
scu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miej-
sca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jedno-
czesnym spełnieniu następujących warunków: hulajnoga elektryczna będzie 
ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalo-
nej od jezdni. Będzie ona ustawiona równolegle do krawędzi chodnika, a sze-
rokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni 
im ruchu i jest  nie mniejsza niż 1,5 m.”

– dziękujemy za rozmowę

mODa  na  hulajnOgi
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15.25 – bieg na 800 m mężczyzn

Patryk Dobek

15.40 – bieg na 800 m kobiet 

15.55 – bieg 110 m przez płotki

Damian Czykier

16.00 – rzut oszczepem 
              kobiet

Maria Andrejczyk

16.10 – pchnięcie kulą mężczyzn

Konrad Bukowiecki

16.30 – bieg na 5 000 m kobiet
16.55 – bieg na 5 000 m mężczyzn
17.20 – bieg na 100 m przez płotki kobiet 
18.00 – bieg 4x400 m mężczyzn
18.15 – bieg na 4x400 m kobiet

1010

czwartek – 9 czerwca

15.10 – trójskok mężczyzn 
15.25 – pchnięcie kulą kobiet
16.40 – ceremonia otwarcia 
                98 PzLa mistrzostw PoLski 
17.00 – skok o tyczce mężczyzn
17.00 – rzut dyskiem mężczyzn
17.05 – trójskok kobiet
18.20 – bieg kobiet na 1 500 m
18.30 – rzut młotem mężczyzn

19.00 – bieg na 1 500 m mężczyzn
19.10 – bieg na 100 m mężczyzn
19.20 – bieg na 3 000 m przez przeszkody 
               mężczyzn 
19.35 – bieg na 3 000 m przez przeszkody kobiet
19.50 – bieg na 100 m kobiet 

Piątek – 10 czerwca 

9.00 – chód na 10 km mężczyzn

Dawid Tomala

Fot. PZLA

10.00 – chód na 5 km kobiet
14.40 – skok o tyczce kobiet
16.10 – rzut dyskiem kobiet
16.45 – skok w dal mężczyzn
16.55 – bieg 4x100 m kobiet
17.10 – bieg 4x100 m mężczyzn
17.20 – skok wzwyż kobiet

18.05 – rzut 
 młotem 
 kobiet 

Malwina 
Kopron 

Fot. PZLA

18.35 – bieg na 400 m mężczyzn

Karol Zalewski

18.50 – bieg 400 m przez płotki kobiet 
19.05 – bieg na 400 m przez płotki mężczyzn

19.20 – bieg na 400 m kobiet

Natalia Kaczmarek

sobota – 11 czerwca 
 
14.00 – skok wzwyż mężczyzn

14.20 – rzut oszczepem mężczyzn

Piotr Lebioda, oszczepnik LUKS 
Hańcza Suwałki niedawno pokonał 

najlepszych polskich oszczepników

14.55 – bieg na 200 m kobiet 
15.00 – skok w dal kobiet
15.10 – bieg na 200 m mężczyzn 

największa imPreza w historii suwaLskiego sPortu

98 Pzla miStRzOStwa POlSki

Wojciech 
Nowicki 

9 czerwca na suwalskim Stadionie Lekkoatletycznym im. Jadwigi Olbryś rozpoczną się 98 PZLA Mistrzostwa Polski. W trakcie trzech dni sportowej 
rywalizacji zaprezentują się najlepsi polscy lekkoatleci, zaliczani do światowej czołówki. W każdej konkurencji, która znajduje się w programie mi-
strzostw, z pewnością nie zabraknie emocji.

Suwalskiej publiczności zaprezentuje się ok. 600 zawodników i zawodniczek, a wśród nich gwiazdy światowego formatu – medaliści olimpijscy  
i mistrzostw świata: Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki, Justyna Święty-Ersetic, Natalia Kaczmarek, Kajetan Duszyński, Karol Zalewski, Dawid Tomala, 
Malwina Kopron, Paweł Fajdek oraz Maria Andrejczyk – reprezentantka LUKS „Hańcza” Suwałki, sportowa ambasadorka naszego miasta. 

98 PZLA Mistrzostwa Polski to najważniejsza w tym roku impreza lekkoatletyczna w kraju i zdecydowanie najbardziej prestiżowa w historii su-
walskiego sportu. Jej przebieg będzie transmitowany w kanałach otwartych TVP i TVP Sport. Dodatkowo, relacje z zawodów będą publikowane na 
portalach internetowych. Warto zauważyć, że cały przekaz z zawodów będzie realizowany w formie streamingu internetowego w telewizji KP Sport.

Oficjalna strona mistrzostw, sprzedaż biletów, streaming wydarzenia: https://suwalki2022.pl/

aby ułatwić suwalskim kibicom lekkoatletyki oglądanie 98 PzLa mistrzostwa Polski  na suwalskim stadionie Lekkoatletycznym prezentu-
jemy godzinowy program finałów w poszczególnych konkurencjach z planowanym udziałem największych gwiazd światowej lekkoatletyki.

Paweł 
Fajdek

Na suwalskim stadionie lekkoatletycznym rywalizowali już najlepsi polscy wieloboiści, najlepsze sztafety 
oraz najlepsi polscy lekkoatleci do lat 23. Tym razem pojawią się tu największe gwiazdy polskiej i świato-
wej lekkoatletyki

Anita 
Włodarczyk

ZaprasZamy 9-11 cZerwca
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Piknik SeniORów
W Dąbrówce k. Suwałk odbył się Integracyjny Majowy Piknik zorganizowany 

przez suwalski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na plenerowej imprezie bawiło się po-
nad stu seniorów. W przyjacielskiej uniwersyteckiej gromadzie świętowali Dzień 
Matki oraz trzy piękne jubileusze artystycznych zespołów: 10-lecie Zespołu Wokalno-
Muzycznego Złota Jesień, 5-lecie Zespołu Tanecznego SZASE i 5-lecie Grupy Teatral- 
no-Kabaretowej Uniwersalni. Był kwiecisty bukiet życzeń, piosenek i tańców dla Matek 
i były też podziękowania i dyplomy uznania dla zespołów jubiletów. Na plenerowej sce-
nie Złota Jesień koncertowo zaśpiewała swoje największe biesiadne przeboje, Zespół 
Taneczny SZASE z wigorem zaprezentował współczesne tańce, a Uniwersalni – brawu-
rowo wystąpili w kabarecie „Lokomotywa dziejów – Starość to nie wyrok”. W świątecz-
nym nastroju zatańczył też pięknie dla Matek i Jubilatów – Zespół Srebrne Pierwiosnki. 

Po odegraniu fan-
far trzy pyszne ju-
bileuszowe torty 
były cudownym 
z w i e ń c z e n i e m 
majowego spo-
tkania.

Przyg. 
Bożenna 

Maskowicz, 
Wiceprezes UTW

1111

TEGOROCZNy SBF TO:
n czterodniowy festiwal muzyki bluesowej,
n 2 duże profesjonalne sceny: scena w parku konstytucji 3 maja  

i ponownie po roku przerwy scena przy ratuszu oraz trzecia scena 
plenerowa na pl. m. konopnickiej,

n mniejsze sceny w centrum miasta: m.in. na ul. chłodnej, a także 
po raz pierwszy mała scena plenerowa na bulwarach (przy galerii 
stara łaźnia),

n 30 koncertów muzyki bluesowej w wykonaniu muzyków polskich, 
norweskich i litewskich. m.in.: rita engedaLen band (no), knut 
reiersrud band (no), notodden bLues band (no), sPoonfuL 
of bLues (no), andy abro band (Lt), the bLues makers (Lt), 
the road band (Lt), arina & Veto band (Lt),

n Polish blues challenge,
n biletowany koncert suwałki bLues festiVaL eXtra – Ladies 

night, w którym wystąpi gwiazda muzyki bluesowej z usa shemekia 
copeland i 2 wykonawczynie supportujące z finlandii i Polski,

n warsztaty dla młodzieży z udziałem profesjonalnych muzyków  
z Polski i norwegii oraz wspólny koncert,

n dla najmłodszych festiwalowiczów – bluesowa Piaskownica, czyli 
strefa z animacjami i zabawami muzycznymi dla dzieci.

Cały program 15 edycji Suwałki Blues Festival można znaleźć na 
oficjalnej stronie festiwalu: http://suwalkiblues.com/pl/ W tym wyda-
niu „DwuTygodnika Suwalskiego” przybliżamy największą gwiazdę  
15 Suwałki Blues Festival.

w koncercie 10 lipca o godz. 18 
w sali widowiskowo-sportowej suwałki 

arena wystąpi shemekia coPeLand. 
bilety w cenie 100 zł 

(nie obowiązują zniżki 
suwalskiej karty mieszkańca). 

bilety dostępne w kasie sok
 i online na: https://bit.ly/3mow5xv

Fot. ze strony SBF 2022

Shemekia Copeland – to jedna z najwspanialszych współczesnych 
wokalistek bluesowych, laureatka wielu bluesowych nagród, cztero-
krotnie nominowana do nagród Grammy. W tym roku była nominowana  
w kategorii: najlepszy współczesny album bluesowy. W tej samej katego-
rii wśród nominowanych był też Joe Bonamassa, który na Suwałki Blues 
Festival wystąpił w 2009 roku. 

Shemekia Copeland karierę rozpoczęła w 1998 r. w wieku 18 lat. Jej 
nowy album Uncivil War stawia czoła problemom współczesnego życia  
w Ameryce. Komentując je, jednocześnie postuluje zmiany. Shemekia sztur-
mem zdobyła bluesowe sceny, zaraz po tym jak nakładem wytwórni Alligator 
ukazał się jej pierwszy album Turn The Heat Up. Od debiutu do wydania  
albumu The Soul Truth w 2005 r., Shemekia zdobyła osiem nagród Blues 
Music Awards, wiele nagród Living Blues Awards (w tym prestiżowy tytuł 
Blues Artist of the year 2010) oraz więcej wyróżnień od fanów, krytyków i ko-
legów muzyków. Płyta Wicked z 2000 r. zapewniła artystce jej pierwszą no-
minację do nagrody Grammy. W 2012 r., wraz z albumem 33 1/3 przyszła ko-
lejna. Równolegle z powrotem do Alligator Records w 2015 r. nominowanym 
do nagrody Grammy, nagrodzonym Blues Music Award, albumem Outskirts 
Of Love, Copeland kontynuowała poszerzanie swojej muzycznej wizji łącząc 
bluesa z innymi rdzennie amerykańskimi brzmieniami. Shemekia Copeland 
zagrała tysiące koncertów w klubach, festiwalach i salach koncertowych na 
całym świecie, pojawiła się w filmach, telewizji, radiu, magazynach i gazetach. 
Śpiewała z Erikiem Claptonem, Bonnie Raitt, Keithem Richardsem, Carlosem 
Santaną, Dr. Johnem, Jamesem Cottonem i wieloma innymi. Otwierała kon-
cert The Rolling Stones. W 2012 r. występowała z B.B. Kingiem, Mickiem 
Jaggerem, Buddy Guyem, Trombone Shorty, Garym Clarkiem Jr. i innymi  
w Białym Domu, dla prezydenta Obamy i pierwszej damy.

Suwałki blueS FeStival 2022
za miesiąc, 7 LiPca rozPocznie się 15 suwałki bLues festiVaL i Potrwa do 10 LiPca 

>>

Zespół Srebrne Pierwiosnki     Fot. Janusz Pudlis

żyjmy ekO
W Parku Kon- 

stytucji 3 Maja  
odbył się dwu- 
dniow y Ekolo - 
giczny Festiwal 
EKO WIZJA adre-
sowany do zwo-
lenników zdro-
wego żywienia 
i ekologicznego 
trybu życia. Były 
warsztaty, spo-
tkania edukacyj-
ne, wykłady i po-
kazy artystyczne 
oraz stoiska z lo-
kalnymi produk-
tami spożywczymi. Nie zabrakło też m.in. pokazów tradycyj-
nego wypieku ciasta, jazdy testowej hulajnogą elektryczną 
oraz konkursu z nagrodami. Zbierano pieniądze na stypendia 
sportowe dla wybitnie utalentowanych sportowców. Festiwal 
zorganizowała Fundacja Teraz Wschód. To jedyne takie wyda-
rzenie w regionie. 

>>
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Rok        MaRii       konopnickiej
rok 2022 został ogłoszony rokiem marii konopnickiej w Polsce. tak zdecydowali posłowie. również miejscy radni uchwa-

lili, że ten rok będzie rokiem marii konopnickiej w suwałkach. 23 maja 2022 r. minęło 180 lat od urodzin w suwałkach jed-
nej z najwybitniejszych pisarek i poetek w historii polskiej literatury. w plebiscycie „dwutygodnika suwalskiego” znalazła 
się w gronie 10 najwybitniejszych suwalczan w 300-letniej historii miasta. Śladów pamięci o niej w suwałkach nie brakuje. 
Przez cały rok marii konopnickiej w „dwutygodniku suwalskim” będziemy przypominać te suwalskie ślady po naszej słyn-
nej rodaczce. Pora na placówkę przypominającą życiorys i twórczość najsłynniejszej suwalczanki.

Fot. Jaćwież nr 24 z 2003 r.

jak Powstało muzeum 
im. marii konoPnickiej?

Idea utworzenia muzeum w domu, w którym przyszła na świat Maria 
Konopnicka pojawiła się po raz pierwszy w trakcie przygotowań do ob-
chodów 40. rocznicy śmierci poetki. Starania podjęte przez Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Suwałkach (mające na celu wywłaszcze-
nie posesji przy ul. T. Kościuszki 31) nie przyniosły jednak rezultatu. 
Dodatkowym utrudnieniem było to, że w domu urodzin poetki mieszka-
ło kilkanaście rodzin, dla których nie było innych mieszkań. 

Budynek muzeum, lata 70-te XX wieku 
Fot. ze zbiorów Muzeum im. M. Konopnickiej

O utworzenie Muzeum Marii Konopnickiej intensywnie zabiegał kie-
rownik Muzeum Ziemi Suwalskiej Zygmunt Filipowicz, Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne „Suwalszczyzna” i Towarzystwo im. Marii 
Konopnickiej w Warszawie. Wreszcie w 1973 r. udało się część lokatorów 
budynku przy ul. T. Kościuszki 31 przenieść do innych mieszkań. W ośmiu 
izbach przygotowano wystawę poświęconą M. Konopnickiej.

Pierwsza strona kroniki muzeum 
z wpisem z 23 sierpnia 1973 roku

Fot. ze zbiorów Muzeum 
im. M. Konopnickiej

Pierwszą ekspozycję biograficzno-li-
teracką „Maria Konopnicka 1842-1910” 
otwarto 23 sierpnia 1973 r. Jej scenariusz 
przygotował Z. Filipowicz, a plastycz-
nie opracowała ją Jadwiga Błaszczyk-
Jurkonis. Po kilku miesiącach udostęp-
niono ekspozycję saloniku z pierwszej 
połowy XIX wieku. Jak napisał Andrzej 
Matusiewicz w „Jaćwieży” nr 24 z 2003 r.: „Przez dziesięć miesięcy 1974 r.  
filię odwiedziło 9 780 osób, a budynek główny muzeum (przy ul. T. Koś- 
ciuszki 81) – 8 500. Placówka z powodu braku dozoru otwarta była pięć go-
dzin dziennie i prowadziła działalność do jesieni 1989 roku.” 

Zygmunt Filipowicz, 
twórca muzeum oprowadza

po pierwszej wystawie

Po utworzeniu w 1975 r. Muzeum 
Okręgowego w Suwałkach, Muzeum 
Marii Konopnickiej zostało prze-
kształcone w jego oddział. 22 wrze-
śnia 1978 r. Alina Julia Zienkiewicz  
i Stanisław Witold Lutyński sprzeda-
li swoją posesję (ok. 5,7 tys. m2) przy  
ul. T. Kościuszki 31 oraz znajdują-
ce się na niej zabudowania za mniej 
więcej jedną trzecią wartości. Po wy-
kupieniu budynku z rąk prywatnych 
i wykwaterowaniu ostatnich loka-
torów w grudniu 1989 r. rozpoczę-
to remont adaptacyjny. Trwał on aż 
do 1995 r.

– Zlikwidowano ogrzewanie piecowe, podłączono budynek do miej-
skiej sieci ciepłowniczej, wyremontowano elewację oraz dach. Oddano 
nową wystawę poświęconą naszej poetce – opowiadał dyrektor suwal-
skiego Muzeum Okręgowego Jerzy Brzozowski przed pięcioma laty  
w „DwuTygodniku Suwalskim”. 

Scenariusz wystawy stałej „Maria Konopnicka 1842-1910. Za zamknię-
tymi drzwiami czasu” opracowała Ewa Szadzińska z warszawskiego 
Muzeum Literatury, a oprawę plastyczną wykonał Krzysztof Burnatowicz.  
Ekspozycja zajmowała cały parter budynku głównego czyli ok. 350 m2. 
Ukazywała życie i twórczość M. Konopnickiej. 

Wystawę 
„Maria 

Konopnic-
ka 1842-
1910. Za 
zamknię-

tymi 
drzwia-

mi czasu” 
otwarto  

7 grudnia 
1995 r.

Na wysta-
wie pre-
zentowano również wyposażenie dawnego suwalskiego mieszkania

Od 1998 r. placówka nosi nazwę Muzeum im. Marii Konopnickiej.  
Wystawa z końca XX wieku przetrwała do 2017 r., kiedy rozpoczął się ko-
lejny remont budynku przy ul. T. Kościuszki 31 i jego otoczenia. Zakończył 
się on 8 października 2018 r., a wkrótce zostanie otwarta nowa stała mu-
zealna ekspozycja. 

Więcej o tym w kolejnych wydaniach „DwuTygodnika Suwalskiego”.
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laureata Grand Prix – Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk. Szczegółowy 
program na stronie: www.soksuwalki.eu

n wystawę „Rzeka Bug w malarstwie Stanisława Baja” – Galeria Sztuki 
Współczesnej Chłodna 20, wystawa czynna do 19.06;

n wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
n wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malar-

stwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;

muzeum okręgowe, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:
n na wystawę „Giewont w malarstwie polskim” z kolekcji Elżbiety  

i Andrzeja Kubasiewiczów. Wystawa czynna do 12 czerwca;
n do zwiedzania wystaw od wtorku do piątku w godz. 8-16, w sobotę  

i niedzielę w godz. 9-17; 
n Tajemnice „Cmentarzyska Jaćwingów” Europejskie Dni Archeologii 

– 18.06 w godz. 10 -16. Miejsce „Cmentarz ysko Jaćwingów”,  
ul. Studzieniczne za numerem 17. Możliwy dojazd i zaparkowanie samo-
chodu, niedaleko przystanek autobusów PGK Suwałki. Wstęp bezpłatny. 
Szczegółowe informacje tel. 87 566 57 50.

muzeum im. m. konoPnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
n spotkanie z cyklu „Działo się w Suwałkach” z Krzysztofem Skłodowskim 

„Historia w mundurze” – 8.06 godz. 17,
n spotkanie z cyklu „Znam Konopnicką” z Joanną Sztachelską „Maria 

Konopnicka – krytyczka literatury” – 14.06, godz. 17, w przypadku niepo-
gody spotkanie zostanie przeniesione do Muzeum Okręgowego. 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

restauracja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
n koncert zespołu Night Come 

– 10.06, godz. 19.30, bilety 20 zł. 
Podczas koncertu zagrają: Marek 
Brzeziński (voc. harm), Bogdan 
Topolski (gitara), Maciej Marschall 
(git. basowa) i Piotr Trypucki (per-

kusja). Po przerwie na scenie pojawią się muzycy z pierwotnego składu  
–  Zygmunt Zymek Szulc (perkusja) oraz muzycy, którzy grali i współ-
pracowali z zespołem podczas dwudziestoletniej działalności: Krzysztof 
Filipkowski (instr. klawiszowe) oraz Leszek Wiszniewski (perkusja). Jako 
support wystąpi zespół FILMIA (melodyjny, progresywny rock) w składzie: 
Natalia Góral (śpiew), Krzysiek Szymański (perkusja), Sławek Gałażewski 
(gitara).

„art-sos” fundacja aLicji roszkowskiej, ul. Chłodna 12, zaprasza na:
n cykl spotkań Obiady Czwartkowe z Konopnicką – 9.06, kolejne spo-

tkanie co tydzień, do końca sierpnia, godz. 18, ul. Chłodna 12. Happening 
poetycki przy muzyce – czytanie wierszy Marii Konopnickiej, oprawa mu-
zyczna Wojciech Pająk i Piotr Kuczek.

centrum handlowe Plaza suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301 
zaprasza na filmy:

 – do 9 czerwca – „Dogtanian. Psi muszkieterier” (animowany/przygodo-
wy), „Pan Wilk i spółka. Bad Guys” (komedia animowana), „Detektyw Bruno” 
(komedia/przygodowy/familijny), „Top Gun 
Mavcerick” (akcji), „Infinite Storm” (thriller/dra-
mat), „Men” (horror/s-f), X (horror);

– od 10 czerwca – „Jeżyk i przyjaciele” (ani-
mowany/przygodowy), „Foki kontra reki-
ny” (komedia animowana), „Jurassic World: 
Dominion” (przygodowy/s-f);

– 14 czerwca – „Ennio” (dokumentalny) film 
wyświetlany w cyklu KINO KONESERA;

– od 16 czerwca – „Buzz Astral” (animowa-
ny/przygodowy);

– od 17 czerwca – „Bez strachu” (thriller).

bibLioteka PubLiczna im. marii konoPnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n  do udziału w konkursie „Od Świtezi do 
Wigier” – konkurs na piosenkę do tekstów 
„Bal lad i  romansów ” Adama Mick iewic z a. 
Teksty do piosenek do wypożyczenia w biblio-
tece, a także dostępne w serwisie Polona.pl  
W komponowaniu będzie inspirować Mary Rumi, 
która 27 sierpnia specjalnie dla uczestników kon-
kursu poprowadzi warsztaty. Nagrania można nad-
syłać do 30 września. Szczegóły w regulaminie na 

stronie www.bpsuwalki.pl
Konkurs zorganizowano z ramach projektu „Od Świtezi 
do Wigier” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

n grupy przedszkolne oraz klasy I-III szkół podstawowych na zaję-
cia pn. „Ptasie radio”. Biblioteczne zasoby książkowe będą okazją do 
odkrywania, ile ptaków jest w codziennym użyciu językowym. Teksty 
poznamy m.in. przez wiersze polskich poetów. Zajęcia w czerwcu od-
bywać się będą w siedzibie biblioteki. Rezerwacji miejsc można doko-
nać w Wypożyczalni dla Dzieci bądź dzwoniąc pod nr tel. 87/ 565 62 46. 
Udział jest bezpłatny;

n wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj”  
– zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj 

książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj  
i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 
18 zł). Film objęty akcją: „Dogtanian. Psi muszkieterier”, „Pan Wilk i spół-
ka. Bad Guys”, „Czarny telefon”, „Jurassic World: Dominion”.

suwaLski oŚrodek kuLtury zaprasza na:
n otwarte warsztaty „Alfabet wyobraźni ze sztuką: Wakacje moich ma-

rzeń” – 8.06, w godz. 16-18, Patio SOK, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny;

n spotkanie „Podróże z pasją: Półwysep 
Iberyjski – Portugalia” – 9.06, godz. 17, 
Kawiarnia Artystyczna, 
ul. T. Noniewicza 71. Wstęp wolny; 

n wernisaż wystawy Grupy Plastycznej Sztalugi „Miniatury” – 10.06, 
godz. 18, SOK, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny. Prace będzie można 
oglądać do 30 września;

n spektakl „Kolacja dla głupca” – 11.06, godz. 16 i 19, Sala im. A. Wajdy, 
ul. Jana Pawła II 5, bilety 110 i 90 zł;

n Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – 12.06, w godz. 9-13, plac 
za SOK-iem. Wstęp wolny, bez opłat za stoisko;

n koncert na Bulwarach w wykonaniu SOK Band pod kierownictwem 
Krzysztofa Krzesickiego – 12.06, godz. 19, Galeria Sztuki Stara Łaźnia,  
ul. A. Wajdy 3, wstęp wolny. Koncert z udziałem solistów: Natalii Winnik 
(mezzosopran) i Michała Sowula (tenor). Usłyszymy klasyczne brzmie-
nia oraz przeboje zespołu The Beatles i muzykę filmową;

n XX edycję Międzynarodowego Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży WIGRASZEK 2022  
– 13-15.06, SOK, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny. 
W tym roku zobaczymy dziewiętnaście zespołów 
z Polski, Litwy, Słowacji i Łotwy oraz plenerowe, 
ekspresyjne widowisko Teatru Akt.

W programie m.in.: 13.06 – od godz. 10 przed-
stawienia w SOK, wstęp wolny; godz. 16.30 prezentacje zespołów kon-
kursowych – Plac Teatralny, plac przed SOK-iem; 17 – uroczysta inaugu-
racja Festiwalu, spektakl Mamma Mia, AJC Studio Teatralne Skrajokliai, 
Litwa; 14.06 – od godz. 9 spektakle w SOK, wstęp wolny; godz. 21  
– spektakl plenerowy – „Poza czasem”, Teatr Akt z Warszawy, plac przez 
SOK; 15.06 – od godz. 9 spektakle w SOK, wstęp wolny; godz. 17 – uro-
czyste zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród i prezentacja spektaklu 
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wydarzenia sPortowe
Przegrany baraŻ

Podobnie jak przed rokiem, piłkarze suwalskich Wigier przegrali 
pierwszy mecz barażowy w walce o awans do I ligi. 25 maja w Suwałkach 
wysoko 0:4 ulegli Motorowi Lublin. Gole strzelili: Tomasz Swędrowski  
w 9 min., Maciej Firlej w 26 min., Damian Sędzikowski w 57 min. i Paweł 
Moskwik w 72 min. Wynik nie oddaje przebiegu rozgrywanego w desz-
czu spotkania. Suwalski zespół nie zasłużył na tak wysoką porażkę, ale  
w piłce nożnej liczą się zdobyte gole. W następnym sezonie oba zespo-
ły ponownie zagrają w II lidze, gdyż w finale baraży Motor przegrał 0:4  
z Ruchem Chorzów, który w pełni zasłużenie wywalczył awans do I ligi.

Od lewej Mateusz Mazur 
oraz trener Grzegorz Mokry

Nieudany baraż zakoń-
czył całkiem niezły sezon 
suwalskich Wigier w II lidze. 
Wiosną suwalska drużyna 

wygrała 10 meczów, 2 zremisowała i 2 przegrała. W końcowej tabeli za-
jęła wysoką czwartą lokatę. Trzymamy kciuki, aby w następnym sezonie 
nie było gorzej. Już wiadomo, że drużynę nadal będzie prowadził tre-
ner Grzegorz Mokry, który przedłużył umowę do końca sezonu 2022/23.  
G. Mokry trafił do Suwałk na początku listopada 2021 r. 37-latek przejął 
zespół po odejściu Dawida Szulczka. Wraz z końcem kontraktu z biało-
niebieskimi pożegnał się dyrektor sportowy Mateusz Mazur, który pracę 
w Wigrach rozpoczął pod koniec 2021 r.

nowy-stary skład ŚLePska maLow
Trwa tworzenie składu drużyny Ślepska Malow Suwałk na nowy se-

zon PlusLigi. W poprzednim numerze DTS informowaliśmy o odejściu 
sześciu siatkarzy z ubiegłorocznego składu. Teraz pora na siatkarzy, któ-

rzy pozostają w składzie suwalskiej drużyny. W Ślepsku 
Malow nadal grać będą: Paweł Halaba (na zdjęciu po le-
wej) i Przemysław Smoliński (na zdjęciu poniżej). Nowy 
kontrakt z P. Halabą będzie obowiązywał do końca se-
zonu 2022/2023. W sezonie 2021/2022 27-letni przyj-
mujący był ważnym ogniwem zespołu prowadzone-
go przez trenera Dominika Kwapisiewicza. Rozegrał  
22 spotkania, w których zdobył 196 punktów (w tym  

21 asów serwisowych i 7 blokiem).
P. Smoliński wypełni swój kontrakt w Ślepsku 

Malow i pozostanie w klubie na sezon 2022/2023.  
W suwalskim zespole grał on już na pierwszoligowych 
parkietach w sezonie 2014/2015. Przed rokiem 30-let-
ni środkowy powrócił do Suwałk. W sezonie 2021/2022 
w 16 ligowych meczach zdobył 30 punktów (w tym  
21 atakiem, 5 blokiem i 4 bezpośrednio zagrywką).

Przypomnijmy, że przed kilkoma miesiącami prze-
dłużono umowę na następny sezon z libero Pawłem Filipowiczem, a do 
końca sezonu 2022/23 ważny kontrakt ze Ślepskiem Malow ma też nor-
weski środkowy Andreas Takvam. 

srebrni LekkoatLeci
Cztery srebrne medale wywalczyli lekkoatleci LUKS Hańcza Suwałki 

w Mistrzostwach Polski Krajowego Zrzeszenia LZS rozegranych  
w Białymstoku. Dwie drugie lokaty wywalczył Jakub Sobota 
(na zdjęciu obok). Był drugi na 110 m ppł (14,74 sek.) i na 400 
m ppł (57,15 sek.). Drugie miejsce w rzucie oszczepem za-
jął Bartosz Taraszkiewicz z wynikiem 54 m 76 cm. Również 
Piotr Konopko wywalczył srebrny medal w skoku wzwyż  
z wynikiem 195 cm. Ponadto punktowane miejsca wywal-

czyli: Natalia Kachnowska (czwarta w skoku wzwyż) oraz Paweł Ćwikowski 
na 400 m i Jakub Pigiel na 800 m, którzy zajęli ósme lokaty. W klasyfikacji 
punktowej LUKS Hańcza Suwałki zajął 24 miejsce z 35 pkt. W klasyfikacji 
medalowej suwalski klub uplasował się na 41 miejscu. 

sPortowe nagrody i styPendia
30 maja w suwalskim Aquaparku ponad 50 osób odebrało: stypen-

dia, nagrody, wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej na 
rzecz Miasta Suwałki w 2021 r. Wśród stypendystów najwięcej było bad-
mintonistów (9 zawodników), lekkoatletów (5), karateków i bokserów  
(po 2 zawodników) oraz po jednym zawodniku uprawiającym zapasy  
i pływanie. 14 zawodników, w tym Joanna Mendak, otrzymało nagrody. 
Maria Andrejczyk nagrodę odbierze w innym terminie. 

Wśród trenerów nagrody otrzymali (od lewej): Karol Sikorski (lekkoatletyka), 
Bartosz Jasiński (siatkówka), Artur Łabacz (siatkówka), Paweł Pasiak (boks), 
Edward Dec (pływanie), Stanisław Skibicki (modelarstwo lotnicze), Dariusz 
Gałkiewicz (szachy), Maciej Tyczkowski (bojery), Marek Krejpcio (karate), 
Jerzy Dołhan (badminton). Na zdjęciu brak nagrodzonych trenerów Jarosła-
wa Jutkiewicza (lekkoatletyka) i Andrzeja Koncewicza (zapasy, sumo)   Fot. UM

Ponadto 9 zawodników, trenerów i działaczy sportowych wyróżniono 
za działalność sportową na rzecz Suwałk. Wszystkie wręczone stypendia, 
nagrody i wyróżnienia opiewają na łączną kwotę 135 800 zł.

jerzy broc wciąŻ w formie 
Jerzy Broc zdobył srebro i tytuł wicemistrza Polski masters w trójbo-

ju sprinterskim (60, 100 i 200 m) w Toruniu. Wyprzedził go o 3 lata młod-
szy krakowianin. Suwalczanin startował w kategorii M75, ale w tym ro-
ku przejdzie już do kategorii M80. Najlepiej p. Jerzemu poszło na 60 m, 
przegrał jedynie o 0,06 sek., czyli o ok. 30 cm. J. Broc był redaktorem na-
czelnym „Tygodnika Suwalskiego”.

rywaLizacja o rowerową stoLicę PoLski
Do końca czerwca potrwa walka o tytuł najbardziej rowerowego 

miasta w Polsce. W IV edycji Rowerowej Stolicy Polski uczestniczy aż  
56 miast, w tym Suwałki. Aby wziąć udział w zabawie wystarczą 
dwa przedmioty: rower i smartfon. W tym drugim instalujemy dar-
mową aplikację Aktywne Miasta, w której dołączamy do rywaliza-
cji „Rowerowa Stolica Polski – czerwiec 2022”. Następnie wybieramy 
drużynę Suwałki, dla której będziemy zbierać przejechane kilome-
try. Ale rywalizacja to nie tylko Puchar do gabloty urzędów miast, 
to także szansa na nowe stacje naprawy rowerów – dla najlepszych 
trzech miast oraz wyróżnień indywidualnych: vouchery w wysoko-
ści 1, 1,5 i 2 tys. zł do centrumrowerowe.pl oraz zestawy kosmetyków. 
Organizatorem imprezy jest Miasto Bydgoszcz. Szczegóły na: https://
www.aktywne.miasta.pl

siLny straŻak z suwałk
Wojciech Barszczewski zdo-

był dwa złote medale w trójboju 
siłowym w Mistrzostwach Polski 
rozegranych w Siedlcach. Uzyskał  
657,5 kg w trójboju, na co złożyło 
się 240 kg w przysiadzie, 147,5 kg  
w wyciskaniu leżąc oraz 270 kg  
w martwym ciągu. Wygrał rywali-
zację w kategorii do 82,5 kg open 
i w zmaganiach służb munduro-
wych. Mł. ogn. W. Barszczewski 
jest funkcjonariuszem Komendy 
Miejskiej PSP w Suwałkach. 

Fot. PSP Suwałki
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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, godz. 18.00;
n „Opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania  
odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  
i święta, godz. 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. 
 100/2022

Prezydent miasta suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, ozna-

czonej działką nr 32651/9 o powierzchni 0,0674 ha, położonej przy ul. Majerskiego w Suwałkach, 
wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00035107/7. Na dział-
ce zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatne-
go znoszenia sieci telekomunikacyjnej oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt 
w przypadku jej awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwesty-
cją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. 
Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 35193, 
32651/11 i 35189 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy usługowo – produkcyjnej. Szczegółowe wa-
runki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego połu-
dniowej dzielnicy przemysłowej w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/538/2018 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.02.2018 roku. 

Cena wywoławcza: 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
Wadium: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie urzędu 
miejskiego w suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest:
– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 17 czerwca 2022 roku.
– 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 20 czerwca 2022 roku. W tym dniu kwota 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 zapoznaniu się z treścią 
ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypi-
su z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające 
w związku małżeńskim 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 podle-
ga 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.    128/2022

Prezydent miasta suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki. Działki 

oznaczone numerami geodezyjnymi 20446/1, 20446/2, 20448, 20447/2 o łącznej powierzchni 2,4130 ha, posiadające urządzo-
ną księgę wieczystą nr SU1S/00064509/7, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0001, sklasy-
fikowane jako grunty orne klasy VI o powierzchni 1,6961 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,4171 ha, pastwiska trwałe na 
gruntach klasy VI o powierzchni 0,1137 ha, oraz lasy na gruntach klasy V o powierzchni 0,1861 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 
lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza ko-
munalnego w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r., opubli-
kowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 2699 przedmiotowe działki zawierają 
się w konturze o symbolu 17R – tereny upraw rolnych, 20ZL – tereny zadrzewień i zalesień, 22ZL – tereny zadrzewień i zalesień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Czynsz dzier-
żawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych)
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 kwietnia i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie urzędu miejskiego w suwałkach 

przy ul. adama mickiewicza 1 w sali nr 146.
Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział oso-
by fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 

5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 maja 2022 r. Opis wadium musi zawie-
rać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód 
wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetar-
gu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych 
pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej 
jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wyno-
sić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierża-

wy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie-
zwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić 
od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.     133/222

Areszt Śledczy w Suwałkach zatrudni strażników 
działu ochrony oraz informatyków.

termin składania dokumentów
do 17 czerwca 2022 r.

Telefon – 87 565 25 06
150/2022

Prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
01 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 
21 dni (od 01.06.2022 r. do 22.06.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do 
sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 240/2022 z dnia 
01 czerwca 2022 roku).   142/2022

i n fo r m ac ja – P r e z e s z a r z ą d u b u d y n k ó w 
mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. działając na pod-
stawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieru-
chomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wia-
domości, że na okres 21 dni tj. od dnia 07.06.2022 r. do dnia 
27.06.2022 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej 
www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w dzienniku www.monitorurzedowy.pl Wykaz nr 16/2022 z 
dnia 02 czerwca 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do 
najmu i dzierżaw.    154/2022
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Prezydent miasta suwałk ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczo-

nych: 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 wieczystą nr SU1S/00041272/9 oraz działką nr 32944/7 
o powierzchni 0,0668 ha – posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00032910/8, poło-
żone w Suwałkach przy ul. Utrata. Nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6857 ha przeznaczo-
ne są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy usługowo 
– handlowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego 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: 480 000 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

Pierwszy przetarg w dniu 25 maja 2021 roku zakończył się wynikiem negatywnym. 
Drugi przetarg w dniu 26 sierpnia 2021 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg w dniu 28 października 2021 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg w dniu 11 stycznia 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Piąty przetarg w dniu 28 kwietnia 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 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 05 sierpnia 
2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypi-
su z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające 
w związku małżeńskim 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 podle-
ga 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.    131/2022

Prezydent miasta suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk ozna-

czonej działką nr 32767/3 o powierzchni 1,6887 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Dubowo 
I, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00066930/1. 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
na cele zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Działka nr 32767/3 oddana jest w dzier-
żawę na cele rolnicze do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw 
i obowiązków wynikających z zawartej umowy. 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: 1 250 000 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt ty-
sięcy złotych).

Wadium: 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 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 05 sierpnia 
2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypi-
su z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające 
w związku małżeńskim 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.    130/2022

Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w suwałkach spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, na podstawie badań wykonanych przez labo-
ratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 
18.05.2022 r) informuje, że jakość i skład wody dostarczanej odbiorcom przez 
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz.2294).

W załączeniu;
•  Ocena jakości wody    138/2022

Prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 24 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 24.05.2022 
r. do 14.06.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 228/2022 z 
dnia 24 maja 2022 roku).    136/2022

informacja o drugim terminie składania wniosków o dotacje na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w 2022 roku.

Informuję, że na podstawie ust. 18. Załącznika do Uchwały Nr XXXI//378/2017 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (tj. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 
20 grudnia 2019 r., poz. 6270) wyznaczam drugi termin składania wniosków o dotacje 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach do 
dnia 15 czerwca 2022 roku. 

Właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki 
mogą ubiegać się o dotacje po wypełnieniu i złożeniu do Kancelarii Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach wniosków we wskazanym terminie. 

Formularze wniosków są dostępnych na stronie: 
file:///C:/Users/azywiczynski/Downloads/wniosek_o_udzielenie_dotacji_na_kon-

serwacje_zabytku%20(5).pdf oraz w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach. 
Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji można znaleźć w Uchwale 

Nr XXXI//378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie za-
sad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki 
(t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 20 grudnia 2019 r., poz. 6270) dostępnej na stronie: ht-
tps://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/eli/POL_WPJ_PL/2019/6270/ogl/pol/pdf i w Biurze 
Konserwatora Zabytków w Suwałkach.    135/2022

informacja
Prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. działając na 
podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowią-
cymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie 
z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednoli-
ty Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od 
dnia 31.05.2022 r. do dnia 20.06.2022 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 
15/2022 z dnia 26 maja 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.    137/2022
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Prezydent miasta suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczo-

nej działką nr 22061/4 o powierzchni 0,3807 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, 
wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00041645/5. Na dział-
ce zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza, energetyczna i te-
lekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nie-
odpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Ponadto 
Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nie-
oznaczony na rzecz właściciela: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posado-
wionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci sieci wodociągowej i sieci kanaliza-
cji sanitarnej oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym 
do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanaliza-
cji sanitarnej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowni-
ków PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.; sieci ciepłowniczej – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 
Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie swobodne-
go dostępu – dojścia i dojazdu, tj. korzystania przez PEC w Suwałkach z nieruchomości wyżej 
opisanej, w celu naprawy, remontu, konserwacji i modernizacji oraz rozbudowy istniejących na 
nieruchomości urządzeń służących do przesyłu energii cieplnej. Zobowiązany będzie również 
do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych, w 
szczególności powstrzymywania się od dokonywania w odległości 1,5 m od sieci ciepłowniczej 
jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów głęboko korzeniących się oraz lokalizowania obiektów 
w sposób trwale związany z gruntem, jak również innych działań lub zaniechań, które mogłyby 
spowodować uszkodzenie urządzeń przesyłowych. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłow-
nicza preizolowana o średnicy DP2x114,3/315 mm i długości 80,00 mb, DP2x88,9/280 mm i dłu-
gości 48,40 mb, DP2x33,7/160 mm i długości 1,60 mb. W przypadku kolidowania sieci z nową in-
westycją, 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 zabudowy usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na południe od GPZ „Reja” w Suwałkach 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/537/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.02.2018 roku. 

Cena wywoławcza: 1 230 000 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysię-
cy złotych).

Wadium: 123 000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości.

Pierwszy przetarg w dniu 24 marca 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 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 05 sierpnia 
2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypi-
su z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu 
przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie peł-
nomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z ma-
jątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w 
związku małżeńskim 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 podle-
ga 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.    132/2022

Prezydent miasta suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, ozna-
czonej działką nr 21933 o powierzchni 0,0361 ha, położonej przy ul. Władysława Stanisława 
Reymonta w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr 
SU1S/00041402/0. Działka zabudowana jest dwoma budynkami niemieszkalnymi o powierzch-
ni zabudowy 21 m2 i 56 m2. Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna i 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli 
działek sąsiednich nr 21931, 21932, 21935, 21942/10 i 21942/7 w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między rzeką 
Czarną Hańczą, a ulicą Mikołaja Reja w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/541/2014 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.05.2014 roku.

Cena wywoławcza: 55 200 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).
Wadium: 5 600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie 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 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

Pierwszy przetarg w dniu 20 kwietnia 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie urzędu 

miejskiego w suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest:
– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 17 czerwca 2022 roku.
– 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 20 czerwca 2022 roku. W tym dniu kwota 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 zapoznaniu się z treścią 
ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypi-
su z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające 
w związku małżeńskim 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 podle-
ga 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.     129/2022

Prezydent miasta suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z prze-

znaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Miasta Suwałki.
Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 30109 o powierzchni 0,5125 ha, posiadają-

cej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00047764/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach 
przy ul. Krzywólka Obręb nr 0003, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o 
powierzchni 0,2768 ha oraz lasy na gruntach klasy IV o powierzchni 0,2357 ha.  Termin dzier-
żawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzysta-
nia z przedmiotu  dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie  z obowią-
zującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych 
Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 27 listopada 2013 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 
z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280),  przedmiotowa działka położona jest  w konturze o sym-
bolu 25cR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdzie-
siąt złotych) Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku.

Wadium w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 9:30 w siedzibie urzędu 

miejskiego w suwałkach przy ul. adama mickiewicza 1 w sali nr 146.
Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzier-

żawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, 
pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek Urzędu Miejskiego 

w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do 
dnia 22 czerwca 2022 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W 
tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium 
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypi-
su z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytyw-
ne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzier-
żawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od za-
warcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez 
podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 
38, telefon 87 562 81 73.     134/2022

Wydawca: biblioteka Publiczna im. marii konopnickiej w suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, 
www.dwutygodniksuwalski.pl znajdziesz nas również na Facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 

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

obwieszczenie Prezydenta miasta suwałk
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. 
zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 
§ 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.) 
zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte po-
stępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta 
Suwałk z dnia 19.05.2022 r., znak: I.7011.02.11.2022.RR, w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie 
i rozbudowie ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowie 
ul. Rodziny Rylskich w Suwałkach wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną w zakresie robót budowlanych obejmujących:

• budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej,
• budowę jezdni manewrowej,
• budowę zjazdów,
• budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
• budowę chodników,
• budowę ścieżek pieszo-rowerowych,
• budowę ścieżek rowerowych,
• budowę zatoki autobusowej,
• budowę zatok postojowych,
• wycinkę oraz przesadzenie kolidujących drzew i krzewów,
• rozbiórkę kolidujących ogrodzeń, elementów drogowych 

(krawężniki, obrzeża, nawierzchnie jezdni i zjazdów),
• rozbiórkę i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykana-

likami i wpustami ulicznymi,
• rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej wraz z hydrantami,
• budowę kanalizacji sanitarnej,
• rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej,
• rozbiórkę i budowę kablowych i napowietrznych sieci ener-

getycznych,
• budowę kanału technologicznego,
• rozbiórkę i budowę sieci telekomunikacyjnej,
• zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym oraz przebudo-
wywanymi i rozbudowywanymi pasami drogowymi w zakresie 
budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu (czasowe zajęcie terenu):

a) budowa lub przebudowa zjazdów:
1) wysokościowe dowiązanie przebudowywanych zjazdów na 

działki nr: 21073/2 (z podz. dz. 21073); 21076/7; 21075/13 (z podz. 
dz. 21075/4); 21078/29 (z podz. dz. 21078/1); 21078/32 (z podz. 
dz. 21078/2); 21074/2 (z podz. dz. 21074)

2) zagospodarowanie zielenią na działkach nr: 21075/9, 21076/7
b) budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

1) rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej na dział-
kach nr: 21163/7; 21163/8; 21167/9

2) rozbiórka sieci oświetleniowej na działkach nr: 21075/9, 
21156/1, 25630

3) budowa kablowych sieci energetycznych na działkach nr: 
21156/1; 25630

4) rozbiórka sieci elektroenergetycznej kablowej na dział-
ce nr: 21076/7

5) budowa sieci telekomunikacyjnej na działce nr: 21075/9
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej 

działkami nr: 20996/12; 21068; 21134; 21070; 21137; 21072; 21069/1; 
21071/1; 21146; 21141; 21150/1; 21155/4; 21150/2; 21155/2; 21158/2; 
21158/6; 21076/2; 21079/7; 21080/9; 21082/7; 21712/2; 21711/2; 
21713/5; 21711/1; 20996/10; 25688; 21173; 25710/1; 25692/1; 

21172/2; 21713/6, 21712/1, (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) (dział-
ki stanowią granice istniejącego pasa drogowego) oraz w części 
na działkach 21073; 21074; 21155/3; 20996/11; 21075/2; 21075/7; 
21075/4; 21075/5; 21077/2; 21078/1; 21078/2; 21078/10; 21078/15; 
21079/11; 25660; 25661; 25710/3; 21167/8; 21168/6; 21168/3; 
21169/1; 21171/1; 21172/1 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) 

Numery działek podlegających podziałowi: 21073; 21074; 
21155/3; 20996/11; 21075/2; 21075/7; 21075/4; 21075/5; 21077/2; 
21078/1; 21078/2; 21078/10; 21078/15; 21079/11; 25660; 25661; 
25710/3; 21167/8; 21168/6; 21168/3; 21169/1; 21171/1; 21172/1; (ob-
ręb 0002, Miasto Suwałki). 

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projekto-
wanego pasa drogowego oraz przebudowywanych i rozbudowy-
wanych dróg: 21073/1; 21074/1; 21155/5; 21155/6; 20996/14; 21075/17; 
21075/18; 21075/16; 21075/14; 21075/12; 21077/9; 21078/27; 21078/30; 
21078/28; 21078/31; 21078/25; 21078/23; 21079/22; 25660/2; 25661/1; 
25710/4; 20996/15; 21167/10; 21168/11; 21168/9; 21169/3; 21171/3; 
21172/3; (obręb 0002, Miasto Suwałki)

Numery działek po podziale leżące poza pasem drogowym: 
21073/2, 21074/2, 21155/7, 21075/10, 21075/11, 21075/13, 21075/15, 
21077/10, 21078/29, 21078/32, 21078/26, 21078/24, 21079/23, 
25660/1, 25661/2, 21167/11, 21168/12, 21168/10, 21169/4, 21171/4, 
21172/4, 25710/5 według załączonego projektu podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości 
zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 
20996/12; 21068; 21134; 21070; 21137; 21072; 21069/1; 21071/1; 
21146; 21141; 21150/1; 21155/4; 21150/2; 21155/2; 21158/2; 21158/6; 
21076/2; 21079/7; 21080/9; 21082/7; 21712/2; 21711/2; 21713/5; 
21711/1; 20996/10; 25688; 21173; 25710/1; 25692/1; 21172/2; 21713/6, 
21712/1, (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) (działki stanowią granice ist-
niejącego pasa drogowego) oraz na działkach nr: 21073/1; 21074/1; 
21155/5; 21155/6; 20996/14; 21075/17; 21075/18; 21075/16; 21075/14; 
21075/12; 21077/9; 21078/27; 21078/30; 21078/28; 21078/31; 21078/25; 
21078/23; 21079/22; 25660/2; 25661/1; 25710/4; 20996/15; 21167/10; 
21168/11; 21168/9; 21169/3; 21171/3; 21172/3 (obręb 0002, Miasto 
Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym oraz przebudo-
wywanymi i rozbudowywanymi pasami drogowymi w zakresie 
budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu (czasowe zajęcie terenu), na nierucho-
mości oznaczonej działkami nr: 

21073/2 (z podz. dz. 21073); 21076/7; 21075/13 (z podz. dz. 21075/4); 
21078/29 (z podz. dz. 21078/1); 21078/32 (z podz. dz. 21078/2); 21074/2 
(z podz. dz. 21074); 21163/7; 21163/8; 21167/9; 21156/1; 25630; 21075/9.

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy 
drogi gminnej: 

Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:
– 25710/3 o pow. 2,1350 ha dzielona na działki: 25710/4 o pow. 

0,0034 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 25710/5 o pow. 
2,1316 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21167/8 o pow. 0,1915 ha dzielona na działki: 21167/10 o pow. 
0,0017 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21167/11 o pow. 
0,1898 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21078/2 o pow. 0,8000 ha dzielona na działki: 21078/30 o pow. 
0,0107 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21078/31 o pow. 
0,0639 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/32 o 
pow. 0,7254 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21078/1 o pow. 0,7743 ha dzielona na działki: 21078/27 o pow. 
0,0075 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21078/28 o pow. 
0,0639 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/29 o 
pow. 0,7029 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21075/5 o pow. 0,5515 ha dzielona na działki: 21075/12 o pow. 
0,3841 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21075/11 o pow. 

0,0899 ha (w dotychczasowym władaniu) i 21075/10 o pow. 
0,0775 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21075/4 o pow. 0,2930 ha dzielona na działki: 21075/14 o pow. 
0,1489 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21075/13 o pow. 
0,1441 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21075/7 o pow. 0,0114 ha dzielona na działki: 21075/16 o pow. 
0,0006 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21075/15 o 
pow. 0,0108 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21075/2 o pow. 0,3498 ha dzielona na działki: 21075/17 o pow. 
0,0946 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21075/18 o 
pow. 0,2552 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 

– 21073 o pow. 1,0590 ha dzielona na działki: 21073/1 o pow. 
0,0360 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21073/2 o pow. 
1,0230 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21074 o pow. 1,1685 ha dzielona na działki: 21074/1 o pow. 
0,0442 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21074/2 o pow. 
1,1243 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21172/1 o pow. 0,0542 ha dzielona na działki: 21172/3 o pow. 
0,0092 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21172/4 o pow. 
0,0450 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21171/1 o pow. 0,0722 ha dzielona na działki: 21171/3 o pow. 
0,0017 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21171/4 o pow. 
0,0705 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21169/1 o pow. 0,1220 ha dzielona na działki: 21169/3 o pow. 
0,0023 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21169/4 o pow. 
0,1197 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21168/3 o pow. 0,0582 ha dzielona na działki: 21168/9 o pow. 
0,0008 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21168/10 o 
pow. 0,0574 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21168/6 o pow. 0,0316 ha dzielona na działki: 21168/11 o pow. 
0,0006 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21168/12 o 
pow. 0,0310 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21077/2 o pow. 0,2270 ha dzielona na działki: 21077/9 o pow. 
0,0124 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21077/10 o pow. 
0,2146 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21078/10 o pow. 0,0214 ha dzielona na działki: 21078/25 o pow. 
0,0111 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/26 o pow. 
0,0103 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21078/15 o pow. 0,0215 ha dzielona na działki: 21078/23 o pow. 
0,0112 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/24 o pow. 
0,0103 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21079/11 o pow. 0,0317 ha dzielona na działki: 21079/22 o pow. 
0,0080 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21079/23 o 
pow. 0,0237 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 25660 o pow. 0,0089 ha dzielona na działki: 25660/2 o pow. 
0,0042 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 25660/1 o pow. 
0,0047 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 25661 o pow. 0,0327 ha dzielona na działki: 25661/1 o pow. 
0,0141 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 25661/2 o pow. 
0,0186 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 21155/3 o pow. 0,0414 ha dzielona na działki: 21155/5 o pow. 
0,0025 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21155/6 o pow. 
0,0007 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21155/7 o pow. 
0,0382 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 20996/11 o pow. 0,3980 ha dzielona na działki: 20996/14 o pow. 
0,0580 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20996/15 o pow. 
0,3400 ha (przeznaczona pod drogę gminną).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materia-
łem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski do-
tyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty pu-
blikacji niniejszego obwieszczenia.     141/2022

„muzeum niewinnoŚci” orhan Pamuk
7 czerwca świętuje 70 urodziny laureat Nagrody Nobla z roku 2006 – Orhan Pamuk. Jego twórczość do tej 

pory została przetłumaczona na ponad 40 języków. Jego dzieła cieszą się wielką popularnością w Polsce oraz 
Europie. Z kolei tureckie ultraradykalne środowiska mają za złe autorowi liberalne podejście do religii i polityki.

Proponuję książkę „Muzeum niewinności” autorstwa Pamuka. W większości jego utworów tło stanowi 
Stambuł. Dzięki temu możemy podpatrywać społeczeństwo w kraju islamskim. W recenzowanej powieści 
zgłębiamy tureckie zwyczaje, polityczne, religijne oraz środowiskowe dysharmonie lat 70, a przy okazji na-
wyki światka filmowego tamtych lat. A w tym wszystkim opętańczą, szaloną miłość Kemala do Füsun. On 
bogaty, należący to stambulskiej socjety, ona młodziutka, daleka krewna, będąca ekspedientką w butiku. 
Dziewczyna znika z życia Kemala po jego zaręczynach z Sibel. Mężczyzna w garsonierze, w której spędzał 
wspaniałe chwile z kochanką, zbiera przedmioty z nią związane. Jak to wszystko się skończy?

Co ciekawe, pisarz naprawdę stworzył „Muzeum Niewinności” w Stambule. Większość z czytelników są-
dzi, że skoro zadał sobie tyle trudu, być może Kemal jest alter ego autora. 

Niedługo czas urlopowy, kochani Czytelnicy, zachęcam Was do lektury, a następnie do odwiedzenia Turcji, 
tak różnej od zachodniej części świata, a może nawet wstąpienia do tego osobliwego muzeum. Kto wie, mo-
że akurat będzie tam jego twórca?     Kamila Sośnicka
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RajD SuwalSki
Zmienne warunki atmosferyczne towarzyszył y ponad trzy-

dziestu załogom uczestniczącym w samochodowym U.T. Jurewicz 
Rajdzie Suwalskim. Kierowcy mieli do przejechania 70 kilometrów 
podzielonych na dziewięć odcinków. Klasyfikację generalną wy-
grała załoga Krzysztof Chałko/Maciej Ślązak (Audi 80 Quattro), 
przed Tomaszem Jurkunem i Janem Balczunem, którzy jecha-
li Subaru Impreza Type R. Taka sama kolejność była w klasie K4. W 
K3 wygrali Grzegorz Wysocki/Paweł Fronckowiak (Peugeot 206 RC),   
w K2 Bogusław Tiszkow/Sylwia Kuczyńska (Fiat Panda), a w klasie K1 
Mateusz Fifielski/Agnieszka Kolasa (Fiat 600). Organizatorem zawo-
dów był Automobilklub Suwalski.

U.T. Jurewicz Rajd Suwalski rozpoczął się paradą samochodów, która przeje-
chała ulicami Suwałk
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>> muSzelki wigieR

Ponad 600 wykonawców wzięło w tym roku udział w Między- 
narodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”. Na scenie  
w Suwalskim Ośrodku Kultury zaprezentowały się dziecięce i młodzie-
żowe zespoły taneczne i wokalne oraz soliści w wieku 6-25 lat z Polski, 
Lwowa na Ukrainie i Litwy. Odbył się też koncert na rzecz Ukrainy „Od 
serca do serca”. Wśród laureatów nie zabrakło wielu młodych tancerzy 
i piosenkarzy z Suwalskiego Ośrodka Kultury, Studia „Beciaki” i Szkoły 
Podstawowej nr 11. W swoich kategoriach pierwsze miejsca zajęły zespo-
ły taneczne: „Dotyk” i Studio Tańca „Radość”.

Zespół Dotyk z suwalskiego SOK-u w układzie Direction

>>

>>

integRacyjne bOccia

Boccia to sportowa dyscyplina paraolimpijska wywodząca się od włoskiej gry  
w bule. Obie gry różnią się kilkoma zasadami dotyczącymi m.in. sposobu 
wprowadzania bili do gry, pozycji ciała zawodnika i limitu czasu 

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Prolog 
w Suwałkach wygrała IV Integracyjny Turniej Boccia pod patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałk. Kolejne lokaty zajęły: suwalski Środowiskowy 
Dom Samopomocy oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Giżycku. 
W turnieju uczestniczyły jeszcze: Środowiskowy Dom Samopomocy 
Stowarzyszenie „Aktywni tak samo”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy- 
chowawczy nr 1 w Suwałkach – Szkoła Podstawowa, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach – Szkoła Branżowa, Niepublicz- 
na Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach, Stowarzysze- 
nie Seniorzy z pasją „HORyZONT”, Klub Seniora „Oratorium 60+”  
oraz Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne w Olecku. Turniej zorganizo-
wał Uczniowski Klub Sportowy „Grom” działający przy Niepublicznej 
Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach i Niepublicznej 
Terapeutycznej Szkole Przysposabiającej do Pracy „Prolog”. 

>> Suwalska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej zaprasza do 
kolejnej podróży w czasie za sprawą pocztówki multimedialnej o Marii 
Konopnickiej.

Przy ul. Petersburskiej 200 był jej dom, dziś przy ul. Tadeusza Kościuszki 
31 jest jej muzeum. Miejsce to samo, a czas niczym podróżnik przenosi nas  
w inny wymiar. Kim była dziewczynka, która urodziła się w rodzinie 
Wasiłowskich tamtego 23 maja 1842 roku? Ile zostało w pamięci dziec-
ka, które mając zaledwie lat 7 opuściło Suwałki na zawsze? Drobne ob-
razki, zapamiętane postacie, zapisane sceny z najwcześniejszego okre-
su życia.

Tyle Maria, a co mówią o niej suwalczanie? Posłuchajmy na stronie in-
ternetowej: www.bpsuwalki.pl

Suwalczanie 
O maRii kOnOPnickiej

Pocztówki multimedialne to najnowocześniejsza forma edukacji o dziejach 
miasta, wykorzystująca aplikację ThingLink nagrodzoną przez UNESCO „za 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji”. Pocz-
tówki te są rozpowszechniane poprzez portale społecznościowe i w ten nietypo-
wy i przystępny sposób popularyzują wiedzę o Suwałkach. Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku obchodzonym jako Rok Andrzeja Wajdy, suwalska Biblioteka 
przygotowała m.in. multimedialne pocztówki prezentujące związki najwybit-
niejszego polskiego reżysera z naszym miastem



RODzinne SPOtkanie
Obchody Dnia Rodziny to dobra okazja na spotkanie pokoleń. W su-

walskiej Szkole Podstawowej nr 7 spotkały się dzieci ze swoimi rodzicami 
i dziadkami. Najmłodsi z Oddziału Przedszkolnego „Pszczółki” wystąpiły 
w przedstawieniu „Kopciuszek”. Wszystkie dzieci bardzo zaangażowały 
się w przygotowania, a w czasie występów mocno wczuwały się w swo-
je role. Nad całością czuwały: Agnieszka Trocka i Monika Piętko. Na ko-
niec dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie przygotowane upominki.

>>
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maRSz kRaSnOluDków

W 180 rocznicę urodzin Marii Konopnickiej uczniowie klas 1-3 suwal-
skiej Szkoły Podstawowej nr 10 przebrani  za krasnoludki przemaszero-
wali ulicami naszego miasta. Były piosenki i wiersze recytowane przez 
uczestników szkolnego konkursu recytatorskiego.

Nie mogło być inaczej bo to najsłynniejsza suwalczanka stworzyła 
polskie krasnoludki. Napisała jedną z najważniejszych książek dla dzieci 
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”. 

>>SOwa Dla Dzieci
Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi mogli bezpłatnie skorzystać z zajęć 

w Strefie Odkrywania Wyobraźni i Aktywności – SOWA, prowadzonej od 
kilkunastu dni przez suwalską Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej. 
SOWA nazywana jest „małym Centrum Nauki Kopernik”.

>>


