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98 PZLA Mistrzostwa Polski

Największa impreza sportowa w Suwałkach
Takiej imprezy sportowej w Suwałkach jeszcze nie było. Od czasu drugiej wojny światowej tylko raz Mistrzostwa Polski seniorów w lekkiej atletyce odbywały się w północno-wschodniej Polsce. Było to przed kilkoma
laty w Białymstoku. I co najważniejsze, ze swoich obowiązków znakomicie
wywiązali się suwalscy organizatorzy. W tym przede wszystkim pracownicy suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z dyrektorem Waldemarem
Borysewiczem i Kamilem Klimkiem, kierownikiem wykonawczym wydarzenia oraz pracownicy suwalskiego Urzędu Miejskiego. A nie było łatwo,
bo wszystko zaczęło się jak u Alfreda Hitchcocka. Wprawdzie nie było trzęsienia ziemi, ale zaczęło się od potężnej ulewy, która zmusiła organizatorów do przeniesienia na drugi dzień części konkurencji zaplanowanych
na pierwszy dzień. Na szczęście potem pogoda już nie utrudniała przebiegu zawodów na suwalskim stadionie lekkoatletycznym im. J. Olbryś.

Mistrz olimpijski
Wojciech Nowicki wynikiem 80,90
m ustanowił
rekord suwalskiego stadionu,
który trudno będzie pobić

W biegu kobiet na 400 m po raz pierwszy w tym roku na bieżni stanęły obok siebie wszystkie najlepsze lekkoatletki.

Rekordowe biegi
Na suwalskim tartanie rekordowe wyniki osiągnęli płotkarze.

Wśród mężczyzn w biegu na 110 m
przez płotki
blisko dziesięcioletni rekord Polski
pobił Damian
Czykier, który
osiągnął wynik
13,25 sek.
Wśród kobiet na 100 m przez płotki wygrała Pia Skrzyszowska z wynikiem 12,62 sek., co jest nowym rekordem Polski do lat 23 i najlepszym
tegorocznym wynikiem w Europie. W Suwałkach bardzo szybko biegali też sprinterzy na 100 m.

Po emocjonującym finiszu na 400 m kobiet wygrała Natalia Kaczmarek
z czasem 51,25 sek. przed Anną Kiełbasińską i Justyną Święty-Ersetic
W rywalizacji mężczyzn na 400 m wygrał Karol Zalewski z czasem
46,44 sek. przed Kajetanem Duszyńskim. Do wyłonienia zwycięzcy w skoku o tyczce mężczyzn potrzebna była dogrywka. Wygrał Piotr Lisek, który skoczył 5 m 65 cm, przed Robertem Soberą – 5 m 60 cm. Rewelacyjny
wynik uzyskał Michał Gawenda, który ustanowił nowy rekord Polski do
lat 18 w skoku o tyczce uzyskując 5 m 40 cm.
Medale suwalskich lekkoatletów
W 98 PZLA Mistrzostwach Polski lekkoatleci LUKS Hańczy Suwałki
wywalczyli dwa medale. Maria Andrejczyk wygrała w rzucie oszczepem
kobiet, a Piotr Lebioda w tej samej konkurencji wśród mężczyzn zdobył
brązowy medal. Maria Andrejczyk rzuciła 57 m 53 cm w ostatniej kolejce
i to wystarczyło do zwycięstwa w rzucie oszczepem kobiet oraz czwartego tytułu mistrzyni Polski.

Medale najlepszym
polskim oszczepniczkom wręczyli (od prawej)przewodniczący
Rady Miejskiej
Zdzisław Przełomiec,
prezydent Suwałk
Czesław Renkiewicz
i Henryk Owsiejew
z suwalskiego Malow

Wśród kobiet Ewa Swoboda wygrała z wynikiem 10,99 sek. Niestety wynik
ten nie będzie uznany za rekordowy, bo wiał nieco za mocny wiatr
Również mężczyźni pobiegli bardzo szybko. Takiego biegu na 100 m
nie było w Polsce od 10 lat. Wygrał Dominik Kopeć z czasem 10,20 sek.
Znakomite wyniki
Na suwalskim stadionie osiągnięto wiele znakomitych wyników.
Najlepsze to:
– rzut na odległość 21 m 17 cm
Michała Haratyka w pchnięciu kulą (na
zdjęciu obok),
– Wojciech Nowicki, który osiągnął
80 m 90 cm w rzucie młotem,
– Oskar Stachnik, który w rzucie dyskiem osiągnął 64 m 06 cm,
– rzut młotem kobiet z wynikiem
69 m 60 cm wygrała Malwina Kopron.
W tej ostatniej konkurencji zabrakło
Anity Włodarczyk, która przed przyjazdem do Suwałk doznała kontuzji.
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W rzucie oszczepem mężczyzn Piotr
Lebioda rzucił 78 m 1 cm. Dało to trzecie
miejsce w konkursie, który wygrał Marcin
Krukowski. W rzucie oszczepem mężczyzn
wystartował jeszcze Hubert Chmielak z LUKS
Hańczy Suwałki, który zajął dziewiątą lokatę. Startujący w skoku wzwyż mężczyzn Piotr
Konopko z LUKS Hańczy zajął trzynastą lokatę
z wynikiem 197 cm. W klasyfikacji medalowej
LUKS Hańcza Suwałki z jednym medalem złotym i jednym brązowym zajął szesnastą lokatę.

Brązowy medalista
w rzucie oszczepem
Piotr Lebioda ze swoim
tatą Tomaszem
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zdaniem prezydentA
W tym tygodniu rok szkolny w Suwałkach kończy 11 704 uczniów. Przed najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta zasłużone wakacje. To również chwila wolnego
dla ponad 1 200 nauczycieli.
Chciałbym wszystkim życzyć udanego
wypoczynku oraz nabrania sił do powrotu
do nauki po wakacjach.
Oświata to gałąź w działalności naszego samorządu, której poświęcamy bardzo
dużo uwagi. Zarówno z racji środków, które każdego roku przeznaczamy na edukację, ale również dbałości o obiekty szkolne.
W czterech suwalskich Szkołach Podstawowych nr 2, 5, 7 i 10 rozpoczęły się już potężne prace budowlane związane z modernizacją
bądź odbudową od podstaw sportowych obiektów. Podpisane kontrakty na te inwestycje opiewają na łączną kwotę prawie 40 mln zł.
Również i w innych placówkach prowadzone są mniejsze bądź większe prace remontowe.
Przygotowujemy się również do kolejnego etapu rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 4. Oprócz kolejnego bloku dydaktycznego powstanie
tam nowa sala sportowa. Inwestycję rozpoczniemy jeszcze tym roku.
Mam nadzieję, że w czasie wakacji nasi najmłodsi mieszkańcy
chętnie skorzystają z oferty, którą przygotowało na ten czas Miasto
Suwałki. Jest dużo wydarzeń kulturalno-sportowych, ale także oferta półkolonii w naszych jednostkach: Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz
Suwalskim Ośrodku Kultury.
Życzę byście ten czas spędzili bezpiecznie, a po wakacjach wrócili
cali i zdrowi do swoich szkół.

Będą autobusy
do Warszawy i Gdańska

>>

Jarosław Żaborowski dyrektor Oddziału Suwałki PKS Nova przekazał bardzo dobre informacje dla mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny.
PKS Nova uruchamia dwa nowe kursy z Suwałk do Warszawy. Kursy
będą realizowane w wakacje od 1 lipca, w każdy piątek i niedzielę
(kursy weekendowe):
– wyjazd z Suwałk
o godz. 6:10, kurs powrotny z Warszawy
o godz. 14:30;
– wyjazd z Suwałk
o godz. 13:20, kurs
p ow r o t ny z Wa rszawy o godz. 19:20.
Dyrektor J. Żaborowsk i z ap ewnia,
że jeżeli nowa oferta połączeń spotka się z zainteresowaniem mieszkańców Suwałk, jak i miejscowości objętych tymi połączeniami
(Augustów, Ełk, Grajewo, Łomża), to od września PKS Nova postara
się o wykonywanie tych połączeń codziennie. Cena biletu na trasie
do Warszawy wynosi 48 zł.
To nie koniec dobrych informacji dla suwalczan. PKS Nova uruchamia nowe połączenia z Suwałk do Gdańska przez Olsztyn, które
od 24 czerwca do końca wakacji będzie realizowane od poniedziałku
do piątku z Suwałk do Gdańska o godz. 8:10, natomiast kurs powrotny
o godz. 15:20. W niedzielę będzie realizowany także kurs do Gdańska
o godz. 14:00, kurs powrotny o godz. 21:30. To dobre dla suwalczan
decyzje PKS Nova Oddział w Suwałkach. O problemie z dojazdem
z Suwałk do Warszawy i Gdańska pisaliśmy wielokrotnie na łamach DTS.

>>

Złote gody

13 czerwca w suwalskim ratuszu sześć par odebrało honorowe odznaczenia za 50-lecie pożycia małżeńskiego. Medale wręczył prezydent Suwałk
Czesław Renkiewicz.

Swój jubileusz małżeński świętowali:
1. Krystyna i Ryszard Dobrzynowie,
2. Maria i Władysław Jachimowiczowie,
3. Halina i Janusz Pudlis,
4. Teresa i Henryk Przekopowie,
4. Irena i Jan Sawiccy,
5. Krystyna i Antoni Sieczkowscy,
6. Krystyna i Romuald Waszkiewiczowie.

>>

Sesja absolutoryjna

Najbliższa sesja suwalskiej Rady Miejskiej odbędzie się 29 czerwca. Będzie
miała formę hybrydową. Część uczestników przebywać będzie w sali obrad
nr 26 Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1, a część połączy się zdalnie. Początek obrad godz. 11.
Radni zajmą się
projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta
Suwałk. Głosować będą także nad udzieleniem prezydentowi
wotum zaufania, rozpatrzą projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2021 r. oraz wezmą udział w debacie nad Raportem
o stanie Miasta Suwałki za 2021 r. W tej debacie mogą uczestniczyć również
mieszkańcy o ile wcześniej złożą do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, które będzie poparte co najmniej 50 podpisami. Zgodnie
z ustawą raport ma informować o jakości życia mieszkańców i poziomie rozwoju danego samorządu oraz wskazywać mocne jego strony i problemy wymagające rozwiązania.
Ponadto radni rozpatrzą m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu poprawy warunków życia mieszkańców miasta pn. „Suwalska
Karta Mieszkańca”. Przyjmą Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2022-2024 oraz Program Integracji Społecznej i Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2026. Rozpatrzą również uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz w sprawie Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20222026. Będą także głosować nad określeniem warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście. Podczas sesji podejmą decyzję o przystąpieniu do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego: w rejonie budynku przy ulicy Raczkowskiej 185 oraz terenu ograniczonego ulicami Modrzewiową, Majora Stefana Buczyńskiego,
Papieża Jana Pawła II i Karola Brzostowskiego. Rozpatrzą także skargę
mieszkanki na organizację publicznego transportu zbiorowego.
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Boże Ciało

Jak co roku wierni suwalskich parafii przeszli ulicami miasta. Wyjątkowe
uroczystości tego dnia zorganizowali franciszkanie z suwalskiej parafii
Bożego Ciała. Po tradycyjnej procesji, odbył się „Franciszkański festyn rodzinny” z okazji odpustu parafialnego i 30-lecia parafii. Były atrakcje dla
dzieci i dorosłych, dmuchańce, wesoły autobus, strzelnica oraz wspólny posiłek. Swoje stoiska zorganizowała policja, straż pożarna i wojsko.

Parafia Bożego Ciała została powołana do istnienia dekretem z 13 lipca 1992 roku, przez ówczesnego biskupa ełckiego Wojciecha Ziembę.
Budowę nowego obiektu sakralnego rozpoczęto 20 lipca 1995 r. Kościół
został konsekrowany 22 lutego 2004 r. przez biskupa ełckiego Jerzego
Mazura SVD. Posługę kapłańską obecnie wykonuje w parafii 6 ojców zakonników. W klasztorze przebywa też jeden brat zakonny, który przygotowuje się do bycia kapłanem.

Był tort jubileuszowy, wieczorem polowa msza święta, a po niej koncert uwielbienia, który poprowadził zespół Abba Pater Music z Kalisza.
Dwie suwalskie parafie – św. Aleksandra i Najświętszego Serca
Jezusowego zorganizowały wspólne obchody. Uroczysta msza święta
została odprawiona na schodach konkatedry. Po niej wyruszyła procesja
duchownych, dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży i dorosłych wokół parku, do czterech ołtarzyków. Boże Ciało, to wspomnienie Ostatniej
Wieczerzy oraz przeistoczenia Chleba i Wina w Ciało i Krew Chrystusa.
Święto korzeniami sięga XIII wieku.

Koncert zespołu Abba Pater
Music wywołał pozytywne
emocje u słuchaczy. Pomimo ulewnego deszczu znakomicie na koncercie bawił
się ojciec Rafał Kołodziejski, proboszcz parafii
pw. Bożego Ciała

>>

Konopnicjańskie miasta

Przedstawiciele suwalskiego samorządu wręczyli władzom Kalisza kopię aktu chrztu Marii Konopnickiej sporządzonego 23 września 1842 r. To
właśnie do Kalisza rodzina poetki przeprowadziła się z Suwałk. W Kaliszu,
podobnie jak w całej Polsce obchodzony jest Rok Marii Konopnickiej.
W tym mieście obchody te połączono z 740 rocznicą odnowienia i uroczystego potwierdzenia nadania Kaliszowi praw miejskich. Według wielu źródeł Kalisz uważany jest za najstarsze polskie miasto.
W czasie uroczystej sesji kaliskiej Rady Miejskiej, przedstawiciele suwalskiego samorządu przybliżyli gospodarzom związki jakie łączyły
Suwałki z M. Konopnicką oraz poinformowali ich o licznych miejscach
w Suwałkach dedykowanych słynnej poetce i pisarce.
Maria Konopnicka jest związana z kilkoma miastami i miejscowościami znajdującymi się obecnie w granicach Polski: Suwałki, Kalisz, Warszawa,
Bronów, Gusin, Zakopane, Kraków i Żarnowiec. W 1992 r. w Żarnowcu
koło Krosna ustawiono głaz suwalski, ufundowany przez suwalczan.
Stoi on przed budynkiem Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
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Od lewej: zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec wręczają przewodniczącemu kaliskiej
Rady Miejskiej Tadeuszowi Skarżyńskiemu i prezydentowi Kalisza Krystianowi Kinastowskiemu kopię aktu chrztu Marii Konopnickiej
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Rada po półmetku

W 2018 roku suwalczanie wybrali nową Radę Miejską, po raz pierwszy na pięcioletnią kadencję. Co oznacza, że do jej końca pozostało jeszcze kilkanaście miesięcy. To dobra okazja, by przedstawić dorobek poszczególnych merytorycznych komisji Rady Miejskiej. To tam właśnie wypracowywane są decyzje, które następnie przegłosowują radni podczas plenarnych obrad. Dorobek
swojej komisji przedstawia Anna Ruszewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady
Miejskiej w Suwałkach.
– Czym zajmuje się komisja, której pracami Pani kieruje?
– Do zadań Komisji należą sprawy oświaty i wychowania, szkolnictwa, dzieci i młodzieży. Komisja zajmuje się funkcjonowaniem i działalnością placówek oświatowych. Wyrażaniem opinii i wnioskowaniem.
W szczególności: oceną funkcjonowania przedszkoli i szkół, opiniowaniem wniosków dotyczących przekształceń organizacyjnych w zakresie
funkcjonowania oświaty, nawiązywaniem współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie oświaty i wychowania.
W skład komisji wchodzi 6 radnych: Anna Ruszewska (przewodnicząca), Jarosław Schabieński (wiceprzewodniczący), Anna Maria
Gawlińska, Mariola Brygida Karpińska, Adam Ołowniuk i Marek Lech
Zborowski-Weychman.
– Jak dotąd przebiegała praca komisji?
– Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania odbywały się zgodnie z zatwierdzonym rocznym
planem pracy oraz w miarę potrzeb. W obecnej kadencji Komisja odbyła 40 posiedzeń. Członkowie
Komisji wydawali opinie dotyczące projektów uchwał, wniosków, raportów i projektów budżetu miasta. Zajmowaliśmy się nie tylko omawianiem i opiniowaniem tematów kierowanych przez Prezydenta
Miasta Suwałk, zgłaszanych przez dyrektorów suwalskich szkół oraz radnych. Niektóre tematy inicjowali suwalczanie. Rodzice uczniów, tegorocznych absolwentów, podczas posiedzenia Komisji przekonywali o konieczności kontynuacji nauki i potrzebie utworzenia szkoły branżowej drugiego stopnia. Do której właśnie ukończył się nabór. Radni Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, zwrócili się do
mnie z wnioskiem o wsparcie i współpracę radnych Komisji Oświaty w sprawie powołania Miejskiego
Rzecznika Praw Ucznia. Cieszy mnie to osobiście, bo sama dbałam o to, by mieszkańcy wiedzieli, że
mogą uczestniczyć nie tylko w sesji Rady Miejskiej, ale także w posiedzeniach komisji.
– Czym jeszcze zamierza zająć się komisja w tej kadencji?
– Komisja obligatoryjnie zajmie się tematami zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy.
Na pewno, jak dotychczas, będziemy omawiać sprawy wynikające z aktualnych potrzeb. Dobrze,
że mieszkańcy coraz częściej są świadomi kompetencji Rady Miejskiej i zwracają się właśnie do
Przewodniczącej Komisji lub radnych w ważnych dla nich sprawach.
Warto przypomnieć, że niedawno przyjęliśmy Strategię Oświaty Miasta Suwałk do 2030 – dokument definiujący długofalową lokalną politykę oświatową, którego zadaniem jest zaplanowanie
i usystematyzowanie kierunków działania i rozwoju oświaty. Strategia zawiera zadania, które są i będą wdrażane. Dobrej jakości edukacja stanowi czynnik rozwoju miasta. Na pewno podniesienie jakości kształcenia wymaga podejmowania intensywnych działań. Więc naszą rolą jest nad tym czuwać.

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 uwagi i pomysły.
We wtorek 21 czerwca zapraszają Jarosław Schabieński i Jarosław Kowalewski z Prawa
i Sprawiedliwości. Natomiast 28 czerwca na suwalczan czekają Bogdan Bezdziecki i Tadeusz
Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 5 lipca zapraszają Sylwester
Cimochowski i Zbigniew Roman De-Mezer z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

Informacja o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) podaje się
do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XLV/575/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2022 r. przyjęte zostało
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk”.
Jednocześnie informuję, że z jej treścią oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut.
Urzędu w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.
Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń
163/2022
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej. 

Wydarzyło się
w Suwałkach
n 73 interwencje
Straży Pożarnej, zalania domów głównie w południowej
części Suwałk, uszkodzony nasyp w rejonie tunelu pod torami
na ul. 100-lecia Niepodległości. To największe skutki ponad dwugodzinnej ulewy, która przeszła w 9 czerwca nad naszym miastem.
n Dzięki sąsiedzkiej czujności wpadł 20-latek
podejrzany o usiłowanie kradzieży z włamaniem do jednego z niezamieszkałych domów
w Suwałkach. Wybitą szybę zauważył sąsiad
i natychmiast zaalarmował właściciela i policjantów. Mundurowi zatrzymali „na gorącym
uczynku” 20-latka, przy którym znaleźli telefon należący do innego właściciela.
n Podpisano umowę na dokumentację projektową remontu drogi łączącej Augustów
z Suwałkami, czyli modernizację 22 kilometrów
drogi wojewódzkiej nr 662. Koszt przygotowania dokumentacji to ponad 3,5 mln zł.
n Prawie 40 strażaków walczyło z pożarem, jaki wybuchł 11 czerwca w budynku kamienicy
przy ul. M. Konopnickiej. Na szczęście nikomu
nic się nie stało. W wyniku pożaru częściowemu
spaleniu uległo poddasze oraz klatka schodowa.
n Miłość bywa kosztowna. Łącznie ponad
30 tys. zł przesłał nieznajomej zakochany suwalczanin, który za pośrednictwem jednego z portali randkowych poznał kobietę. Pisała, że ma
35-lat i mieszka na Uralu w Rosji i potrzebowała
pieniędzy na bilet, paszport i wizę. Zakochany
mężczyzna, wierząc oszustce, wziął pożyczkę
i przesłał jej pieniądze. Zamiast wspólnego życia, został on z długami.
n Suwalski Chór PRIMO pod dyrekcją Ignacego Ołowia wyśpiewał w Tykocinie Srebrny
Dyplom podczas V Ogólnopolskiego Konkursu
Muzyki Sakralnej „Nadzieja w Chórze”.
n Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Suwałkach zorganizował y
VI Pielgrzymkę – Sympozjum pracowników
pomocy społecznej i ich podopiecznych
pn. „Św. Brat Albert Chmielowski wczoraj i dziś”
w zespole pokamedulskim w Wigrach.

n Jak poinformował suwalski Ośrodek Sportu
i Rekreacji do odwołania nieczynny jest aquapark. Większość zatrudnionych w nim ratowników przebywa na zwolnieniach lekarskich.
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Półwiecze II LO
Były życzenia, gratulacje, upominki i wspomnienia. A wszystko to
z okazji jubileuszu 50-lecia suwalskiego II Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Zygmunta Podhorskiego. 15 czerwca nauczyciele, uczniowie,
rodzice, absolwenci szkoły oraz zaproszeni goście, w tym m.in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego
Cezary Cieślukowski, białostocki kurator oświaty Beata Pietruszka oraz
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, jego zastępca Roman Rynkowski
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec z radnymi:
Anną Ruszewską, Jarosławem Schabieńskim i Karolem Kornelukiem obchodzili półwiecze działalności II LO.
– Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy piastują ważne i odpowiedzialne
funkcje w mieście i kraju, ale także z pozostałych, którzy pracują uczciwie i odpowiedzialnie. Radzi jesteśmy, że wszyscy znaleźli swoje miejsce na ziemi. Szkoła rozwija się
dobrze. W naborze na następny rok mamy
dwa razy więcej chętnych niż miejsc. Cieszę
się z minionego okresu, a zarazem smucę,
że kończę już swoją karierę nauczycielską
i dyrektorską. Dziękuję wszystkim, z którymi
miałem okazję współpracować – powiedział
dyrektor II LO Romuald Borkowski.
– Dziękuję i gratuluję dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom, którzy w ciągu minionych 50 lat w tej szkole Romuald Borkowski jest
pracowali i ją rozwijali tak, że dzisiaj może- nestorem wśród dyrektorów
my cieszyć się z owoców tego wysiłku – po- suwalskich szkół. II LO
kieruje od 31 lat
wiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Prezydent Czesław Renkiewicz ze swoim zastępcą Romanem Rynkowskim
wręcząją czek na 10 tys. zł na rozwój szkoły, który odbiera obecny dyrektor
Romuald Borkowski i przyszły dyrektor szkoły Wioletta Kulbacka. Na zdjęciu
pierwsza z prawej Dorota Sidorowicz, naczelnik wydziału oświaty UM
w Suwałkach

Obecni i byli nauczyciele II LO
W ciągu 50 lat suwalskie II LO ukończyło ponad 6,5 tys. absolwentów.
Jego pierwszym dyrektorem był Roman Kuczyński. W 1977 r. II LO weszło
w skład Zespołu Szkół nr 2. Przez lata zmianie ulegały szkoły wchodzące w jego skład m.in. Studium Wychowania Przedszkolnego, Medyczne
Studium Zawodowe, Technikum Zawodowe, Liceum Ekonomiczne,
Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego,
ale II LO było zawsze trzonem Zespołu.

Czasami
wspomnienia
mogą zaskoczyć

Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą:
• II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego przy
ul. T. Kościuszki 36/38,
• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego, która mieści się przy ul. ks. K. Hamerszmita 11.
II LO cieszy się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół
podstawowych. W tym roku na 140 miejsc jest 232 kandydatów. Szkoła
ma własną salę sportową, obserwatorium astronomiczne, pracownie
komputerowe, nowoczesną bibliotekę. Działa wiele kół zainteresowań.
W czasie przerw na korytarzu szkolnym słychać radiowęzeł. 1 września stanowisko dyrektora II LO obejmie Wioletta Kulbacka nauczycielka tej szkoły.

Jubileusz
50-lecia szkoły
to wspaniała
okazja
pamiątkowego
zdjęcia
na ławeczce
absolwenta

Absolwenci oraz obecni uczniowie II LO
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Jubileusz żłobka

Suwalski Żłobek Miejski utworzono przed 10 laty w miejsce dotąd istniejących oddziałów żłobkowych w suwalskich przedszkolach. Najpierw
działał on w budynku Przedszkola nr 7 na Osiedlu Północ. W 2016 r. otwarto kolejną placówkę Miejskiego Żłobka przy ul. Kamedulskiej 3. Trzecia
placówka powstała przy ul. Kościuszki 6 po adaptacji starej, zniszczonej
kamienicy. W tej placówce opiekę znalazły też dzieci z niepełnosprawnościami. Teraz w trzech placówkach Żłobka Miejskiego opiekę znajduje
314 dzieci, a kolejnych 413 dzieci uczęszcza do niepublicznych żłobków
i klubów dziecięcych czyli łącznie na terenie Suwałk jest 727 miejsc dla
dzieci w wieku do lat 3.

>>

Olimpiada
małych sportowców

Bezinteresownego zaangażowania w rywalizacji małym wyczynowcom mogliby pozazdrościć dorośli sportowcy
Największe emocje wśród najmłodszych i ich rodziców wzbudził debiut sceniczny wychowanków żłobka
W jubileuszu 10-lecia Żłobka Miejskiego uczestniczyli rodzice uczęszczających dzieci, przedstawiciele miejskich przedszkoli oraz władze samorządowe z Romanem Rynkowskim, zastępcą prezydenta Suwałk oraz
przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Przełomcem na czele. Był
okolicznościowy czek, kwiaty i życzenia oraz występy młodych artystów.
W suwalskim Żłobku Miejskim pracuje 86 osób. Kieruje nim Jolanta
Matulewicz. Suwalska placówka otrzymała tytuł „Żłobek Roku 2020” za
umiejętne pozyskiwanie środków z rządowego programu „Maluch Plus”
oraz RPO Województwa Podlaskiego. Suwalski samorząd na tworzenie
i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozyskał
prawie 7 mln zł dofinansowania.

>>

Suwalskie przedszkolaki rywalizowały w Wielkiej Olimpiadzie Małych
Sportowców. Organizatorem imprezy było, już po raz dziewiętnasty Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci rywalizowały
w ośmiu konkurencjach sportowych, m.in.: wyścigach samochodowych,
hokejowych oraz przeprawach przez tory przeszkód. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali pamiątkowe medale. Małym sportowcom towarzyszyły występy artystyczne.

Sukces licealistek

Niezwykły w skali kraju sukces odniosły uczennice suwalskiego I Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej – Julia Jankowska i Karolina
Starzyńska. Obie zwyciężyły w największych polskich konkursach polonistycznych. Julia Jankowska zajęła 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, w którym rywalizowało 2 151 uczniów, zaś Karolina Starzyńska została mistrzynią ortografii, zwyciężając w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na co dzień”, brało w nim udział 1 734 uczestników.

W drodze do zwycięstwa musiały przejść kilkuetapowe pisemne eliminacje. Jedną z nagród są medale Mistrz Mowy Polskiej. Sukces jest tym
bardziej niezwykły, że obie mistrzynie są uczennicami małżeństwa polonistów z I Liceum Ogólnokształcącego – Julię uczy Maria Urbanowicz,
a Karolinę Marek Urbanowicz.

Wydostać się z takiej rury, jak widać, nie jest tak łatwo

Wśród kibiców na trybunach emocje nie mniejsze jak w czasie rywalizacji na
boisku w hali sportowej OSiR
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Zlot suwalskich harcerzy

W Harcerskiej Bazie Obozowej
„Garbaś” odbył się doroczny Zlot
Hufca ZHP Suwałki. Na czas zlotu
„Garbaś” stał się lokalną wytwórnią filmową, bo od czego jest wyobraźnia, jeśli nie od tego, „by bawić się na całego”. A wieczorem
skupienie i zaduma przy ognisku,
gawędy i harcerskie śpiewanie.
Było radośnie, twórczo i wzruszająco. Przy innym ogniu, w inną noc
– do zobaczenia znów...
Harcerska Baza „Garbaś” znajdująca się pomiędzy Filipowem
a Bakałarzewem – to miejsce od
siedemdziesięciu lat służy suwalskim dzieciom i młodzieży do nawiązywania przyjaźni, przeżywania pozytywnych emocji oraz

Płonie ognisko
i szumią knieje,
drużynowy jest
wśród nas.
Przy ognisku
harcerze suwalskiego
Hufca ZHP
opowiadali
starodawne dzieje
i bohaterski
wskrzeszali czas
poszukiwania i rozwijania harcerskich ideałów. Trwa remont
bazy. Trwa też zbiórka pieniędzy
na remont kuchni i wyposażenia

ośrodka. Wesprzeć suwalskich
harcerzy można poprzez:
– przekazanie środków finansowych poprzez portal zrzutka.pl

Przed suwalskimi harcerzami teraz letnie obozy, które są najważniejszą częścią harcerskiego roku, podsumowaniem pracy w drużynach i w Hufcu ZHP

>>

– https://zrzutka.pl/hwngfh
– przekazanie środków finansow ych na konto bezpośrednio na remont HB Garbaś na nr:
19 1600 1462 1024 6178 1000 0005
– udział w licytacjach udostępnianych na hufcowym fanpag’u.
Wyremontowana baza ma służyć w przyszłości nie tylko samym harcerzom (z całej Polski),
ale także może stać się wyjątkowym miejscem dla społeczności
szkolnej, która będzie mogła organizować tu swoje klasowe biwaki oraz całym rodzinom, które
będą chciały odpocząć na przepięknej Suwalszczyźnie. Powstała
też Rada Przyjaciół Harcerstwa
Hufca ZHP im. T. Lutostańskiego.
Więcej o tym w najbliższym wydaniu „DTS”.

Koncert na bulwarach

Na nadhańczańskich bulwarach w Suwałkach zabrzmiały największe światowe hity muzyki filmowej, przeboje zespołu The
Beatles i klasyczne kompozycje najwybitniejszych kompozytorów w wykonaniu zespołu SOK Band pod kierownictwem Krzysztofa
Krzesickiego. Towarzyszyli im soliści: Natalia
Winnik i Michał Sowul. Kilkuset suwalczan
wysłuchało m.in. słynnej „Habanery” z opery Carmen G. Bizeta, „Libertango” A. Piazzolli

Koncerty na suwalskich bulwarach nadhańczaskich gromadzą coraz większą widownię
Fot. Zbigniew Stelmaszek
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oraz „Czardasza”. Zwieńczeniem koncertu były utwory Andrea Bocellego „Vivo Per Lei”
i „The Prayer”.
Na suwalskich bulwarach nadhańczaskich coraz częściej można posłuchać muzyki. Odbywają się tutaj koncerty promenadowe organizowane m.in. przez Suwalski
Ośrodek Kultury i „Art-SOS” Fundację Alicji
Roszkowskiej. To znakomite miejsce do popularyzacji muzyki, a jak pokazują doświadczenia innych miast, nie ma chyba lepszego
sposobu na upowszechnienie muzyki niż koncerty w plenerze.
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Jak podzielono
pieniądze
z Polskiego Ładu?

>>

Niedawno premier Mateusz Morawiecki ogłosił podział pieniędzy
w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
W dwóch edycjach samorządy otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. W podlaskim samorządy w dwóch edycjach Polskiego Ładu otrzymały prawie 2,7 mld zł, co
w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa podlaskiego daje
w przybliżeniu 2 270 zł.
Mieszkańcy Wiżajn docenieni
Niestety jest duże zróżnicowanie w kwotach jakie otrzymały poszczególne samorządy w regionie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Znacznie poniżej średniej wojewódzkiej otrzymały największe miasta w podlaskim, w tym Suwałki. Na każdego suwalczanina przypadło
ponad dziesięciokrotnie mniej pieniędzy z rządowego Polskiego Ładu
niż na jednego mieszkańca gminy Wiżajny. I to była jedyna z dwóch gmin
na Suwalszczyźnie, w których na jednego mieszkańca przypadło więcej
niż wyniosła średnia wojewódzka. W trzech suwalskich gminach ta średnia była zbliżona do średniej wojewódzkiej. W pozostałych gminach na
Suwalszczyźnie każdy mieszkaniec otrzymał mniej pieniędzy z rządowego Polskiego Ładu niż wyniosła średnia w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa podlaskiego.
Suwalczanie otrzymali najmniej
Na Suwalszczyźnie w przybliżeniu w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy otrzymały:
9 288 zł

2 782 zł

2 298 zł

2 283 zł

892 zł

803 zł

Miasto
Suwałki

W tym roku w pierwszym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Suwałk, na wymianę
systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach programu „Ograniczania
niskiej emisji na terenie miasta Suwałki” rozdysponowano mniej pieniędzy niż było zaplanowanych w budżecie miejskim. Zatem
Prezydent Miasta Suwałki ogłosił drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej.
Do ubiegania się o nią uprawnione są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków wielorodzinnych zlokalizowanych
na terenie Suwałk.
W pierwszym naborze wpłynęło 37 wniosków, z czego 31 zakwalifikowało się do otrzymania dotacji w wysokości łącznej 141 tys. zł.
Największym zainteresowaniem cieszyło się podłączenie nieruchomości
do sieci gazowej, wymiana starego kotła na nowy ekologiczny lub pompę ciepła – po 15 wniosków. Wpłynął tylko jeden wniosek na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej.
Do wykorzystania pozostaje jeszcze 59 tys. zł. Termin składania wniosków: 15 czerwca – 15 lipca 2022 r. Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/
ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10. Szczegóły na: www.um.suwalki.pl

>>

3 606 zł

Wiżajny Bakałarzewo Filipów

Przerośl

Suwałki
(gmina
wiejska)

suwalski
powiat
ziemski

Dla porównania inne powiaty grodzkie w podlaskim w przeliczeniu na jednego mieszkańca w przybliżeniu otrzymały: Białystok – 255 zł,
a Łomża – 807 zł.

Komu kasa
na wymianę pieca?

Co dalej
z Euroregionem Niemen?

Kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, dofinansowanie 526 projektów samorządów
i organizacji pozarządowych,
na które pozyskano 30 milionów euro – tak ćwierćwiecze
Euroregionu Niemen na konferencji prasowej podsumowali przewodniczący Konwentu
Stowar z yszenia Euroregion
Niemen Cezary Cieślukowski
i dyrektor Małgorzata Dudzińska
(na zdjęciu).
Dzięki pieniądzom pozyskanym za sprawą Euroregionu Niemen wybudowano wiele dróg powiatowych, ciągów komunikacyjnych nad
Kanałem Augustowskim czy dofinansowano budowy separatorów substancji ropopochodnych na kolektorach odprowadzających wodę deszczową w Suwałkach. To także 640 tysięcy uczestników szkoleń, konferencji i imprez organizowanych przez Euroregion Niemen.
6 czerwca 1997 r. w Augustowie „Porozumienie o utworzeniu Związku
Transgranicznego Euroregion Niemen” podpisali przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej. W 2002 r. do Związku przyjęto obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraz Euroregion Niemen czekają duże zmiany. W związku z rosyjską agresją na Ukrainie Konwent
Stowarzyszenia Euroregion Niemen zerwał w tym roku współpracę ze
stroną rosyjską i białoruską. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpocznie działalność Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
„Niemunas – Niemen” Sp. z o.o.
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Laureaci „Wigraszka”

AJC Studio Teatralne Skrajokliai z litewskiej Olity za spektakl „Mamma
Mia” zdobyło Grand Prix – nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk na jubileuszowym XX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży
WIGRASZEK, który zorganizował Suwalski Ośrodek Kultury. Pierwsze
miejsca jury przyznało Teatrowi Ruchu Forma z Andrychowa za spektakl „Droga” w kategorii dziecięcej oraz słowackiemu Teatrowi DS ATD
z Żaru nad Hronem za spektakl „Miasteczko Niebo” w kategorii młodzieżowej. Na festiwalowej scenie w SOK zaprezentowało się 19 teatrów;
7 w kategorii dziecięcej i 12 w kategorii młodzieżowej – z Litwy, Łotwy,
Słowacji i Polski.

>>

Cantareum 2022

Wybitny polski tenor Wiesław Ochman poprowadził pierwsze
Mistrzowskie Seminarium Sztuki Wokalnej zorganizowane w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Cantareum 2022 odbywającego się
w Suwałkach. Podczas konferencji prasowej chwalił on suwalskie sale koncertowe w: Suwalskim Ośrodku Kultury i Państwowej Szkole
Muzycznej. W dwudniowym seminarium uczestniczyło kilkunastu młodych śpiewaków. Na jego zakończenie w sali suwalskiej PSM wykonali oni
przed publicznością utwory przygotowane z W. Ochmanem.
W programie Międzynarodowego Festiwalu Cantareum 2022 znalazły się koncerty w Białymstoku, Suwałkach, Sejnach, Kownie, Wilnie
i Warszawie. Inicjatorką i organizatorką festiwalu jest suwalska pedagog
Marlena Borowska.
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Suwalczanie
czytali dzieciom

Już po raz 21
Biblioteka Public zna im Marii
Konopnickiej zorganizowała akcję „Suwalczanie
czytają dzieciom”. Ty m r a zem w suwalskim
Przedszkolu nr 2
spotkały się dzieci z niepublicznych przedszkoli
„Kropka”, „Maja” i „Koszałkowo” oraz przedszkolaki z „dwójki”, by posłuchać
w Roku Marii Konopnickiej jej wierszy. Suwalczanie w strojach różnych
zawodów oraz postaci z bajek swoimi występami wzbudzili duże zainteresowanie wśród dzieci. A na zakończenie była wspólna zabawa.

>>

Środa Seniora

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza seniorów na koncert, który odbędzie się 29 czerwca o godz. 17 w Sali im. A. Wajdy przy ul. Papieża
Jana Pawła II 5. Podczas tego koncertu działająca przy SOK-u grupa
Sentimental Journey Band, zaprezentuje ponadczasowe standardy jazzowe, znane bluesowe songi i popularne pieśni ukraińskie. Koncert dedykowany będzie pomocy Ukrainie. Organizatorzy zachęcają serdecznie do
zasilenia datkami zbiórki publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie
Kulturalne Kostroma. Skarbonka dostępna jest w foyer SOK.
Zespół Sentimental
Journey Band wystąpi w składzie: Marian
Szaryński (sakshorn,
puzon, pianino), Aleksander Witkowski (gitara), Eugeniusz Roszko (gitara basowa),
Adam Kulbacki (perkusja), Marek Kubas
(perkusjonalia), Janusz
Fot. Eugeniusz Roszko
Bielecki (saksofon),
Zdzisław Kisarewski (trąbka) oraz wokalistki: Ewa Kubas, Bogumiła
Kanoza, Maria Werner, Krystyna Sulik, Zenobia Wysocka i Danuta
Suchowier-Tutak. 
Bilety na koncert w cenie 5 zł dostępne są on-line na www.bilety.
soksuwalki.eu i w kasie biletowej SOK przy ul. Papieża Jana Pawła II 5
w Suwałkach. Z Suwalską Kartą Mieszkańca zniżki do 50%.
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Dom organizacji

Nie wiesz jak założyć organizację pozarządową, skąd zdobyć pieniądze na jej działalność? Zgłoś się po pomoc do nowo otwartego
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach przy
ul. T. Kościuszki 71 otwarte jest w poniedziałki oraz od środy do piątku
w godzinach 7.30-15.30, we wtorki od 10 do 18, a także w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 7.30-15.30.
– W CWOP udostępniamy pomieszczenia do zwoływania zebrań i prowadzenia
nieodpłatnej działalności organizacji. W tej
chwili mamy dwie sale na piętrze i parterze, każda na 20 osób. Chętnych na tę usługę jest wielu, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt, by dokonać rezerwacji. Jest też
u nas możliwość skorzystania z doradztwa
w zakresie zakładania, prowadzenia i likwidacji organizacji, pozyskiwania funduszy na działalność, w tym w zakresie otwartych konkursów ofert, z wyłączeniem doradztwa księgowego
– mówi Agnieszka Szyszko, kierownik samorządowego biura Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.
Rezerwacji sal można dokonać telefonicznie, pod numerem telefonu
87 562 82 01 lub e-mailowo pod adresem aszulc@um.suwalki.pl

>>

„Być może ojciec”

17 czerwca przed budynkiem Galerii Sztuki Stara Łaźnia odbył się finał
projektu stypendialnego „Być może ojciec” Izabeli Giczewskiej. Na wystawie zaprezentowano rzeźby ceramiczne i instalacje. Wernisażowi towarzyszyło plenerowe wypalanie jednego z elementów rzeźby ceramicznej
w alternatywnej technice wypału, inspirowanej japońskim „raku” oraz performance artystki.
– Fazę tworzenia dzieła postrzegam jako nierozdzielną. Zaprezentowanie jej widzom nadaje dziełu szerszy kontekst, ułatwia odbiorcy podążanie za tokiem rozumowania i natchnieniami twórczyni, zbliża do odpowiedzi na nurtujące pytanie „co autorka miała na myśli?” lub, w przypadku artefaktów o fizycznym kształcie, prozaicznego „jak to zostało zrobione?”
– stwierdziła artystka.
Pochodząca z Suwałk Izabela Giczewska jest aktorką, rękodzielniczką,
animatorką kultury i działaczką społeczną. Zwiedzający ekspozycję mogli
zajrzeć za kulisy powstawania finalnego jej dzieła dzięki towarzyszącej wystawie prezentacji multimedialnej. Projekt „Być może ojciec” zrealizowano
w ramach stypendium Prezydenta Miasta Suwałk.

W Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi spotyka się Suwalska Rada Seniorów
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki; kontakt:
tel. 87 562 82 01 lub aszyszko@um.suwalki.pl aszulc@um.suwalki.pl

>>

Pamiętają o wolontariuszach

19 czerwca ponad 80 uczestników wielkiej akcji pomocowej na rzecz
uchodźców wojennych z Ukrainy zostało wyróżnionych pamiątkowymi
statuetkami przez suwalskie władze miejskie.
W Suwalskim Ośrodka Kultury spotkali się społecznicy, którzy pracowali na dworcu PKP w punkcie przyjęć w Suwałki Arenie, w hali OSiR,
w magazynie przy ul. Bakałarzewskiej i w wielu innych miejscach oraz
zajmowali się zakwaterowaniem Ukraińców w Suwałkach. Byli też tacy, którzy wyjeżdżali na granicę, by prywatnymi pojazdami przywieźć
Ukraińców do miasta, a często do własnego domu. Wolontariusze są
w różnym wieku i wykonują różne zawody. Byli wśród nich m.in.: nauczyciele, przedsiębiorcy, harcerze, uczniowie i emeryci oraz suwalscy radni.
Pod słowami podziękowania za okazane wsparcie, obywatelską po-

stawę i wyświadczoną pomoc podpisali się prezydent Suwałk Czesław
Renkiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec.
Wszystkim, którzy pomogli nie tylko materialnie, ale także służyli poradą i bardzo mocno zaufali podziękowała też przewodnicząca Związku
Ukraińców w Suwałkach Anna Samoilenko.

Zbiorowe zdjęcie
suwalskich
wolontariuszy,
którzy pomagali
uchodźcom z Ukrainy
w Suwałkach
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Rok

Marii

Konopnickiej

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem Marii Konopnickiej w Polsce. Tak zdecydowali posłowie. Również miejscy radni
uchwalili, że ten rok będzie Rokiem Marii Konopnickiej w Suwałkach. 23 maja 2022 r. świętowaliśmy 180 rocznicę urodzin
jednej z najwybitniejszych pisarek i poetek w historii polskiej literatury. Urodziła się ona w Suwałkach. W plebiscycie
„DwuTygodnika Suwalskiego” znalazła się w gronie 10 najwybitniejszych suwalczan w 300-letniej historii miasta. Śladów
pamięci o niej w naszym mieście nie brakuje. Przez cały Rok Marii Konopnickiej w „DwuTygodniku Suwalskim” będziemy
przypominać te suwalskie ślady po naszej słynnej rodaczce. Pora na suwalską Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej
i prezentację przygotowaną przez wspólnotę szkolną.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach, zwana popularnie SPMK kontynuuje tradycje Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, GMK. Autorem pomysłu, by patronem nowej szkoły, utworzonej w 2005 r., była wybitna poetka był ceniony suwalski kapłan, ks. Jerzy Zawadzki. Zaszczytne imię szkoły to nie
tylko powód do dumy, ale i ogromne zobowiązanie – mówi Jadwiga
Orłowska – Dyrektor i założyciel szkoły.

Szkoła przebojem wdarła się do
rankingów. Jej nazwa bardzo często
pojawia się w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach, w których uczniowie zajmują czołowe lokaty, często
jedyni z Suwałk czy też z regionu.
Uczniowie wielokrotnie wygrywali
w konkursach filmowych. To właśnie
podczas jednego z nich odkryli postać zapomnianego suwalskiego bohatera – Mariana Piekarskiego, którego zna dziś cała Polska. Przez wiele
lat uczniowie z powodzeniem uczestniczyli w rekrutacji do Sejmu Dzieci
i Młodzieży, a przygotowane prace
były uznawane za jedne z najlepszych w kraju. Szkoła od początku jasno
postawiła sobie ambitne cele, czego potwierdzeniem są wyniki egzaminów (obecnie ósmoklasisty, wcześniej gimnazjalisty). Szkoła może również pochwalić się rekordowymi wynikami osiąganymi podczas wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Z danych publikowanych przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną jasno wynika, że uczniowie tej szkoły
co roku uzyskują najlepsze wyniki w najwyższej skali staninowej. Wyniki
te są najlepsze nie tylko w mieście, ale często w województwie i są odnotowywane w skali kraju.

Tradycją SPMK, od początku istnienia, stało się obchodzenie Dnia
Patrona, połączonego z najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego ucznia – ślubowaniem i zawsze z pięknym artystycznym występem,
starannie przygotowanym przez społeczność szkolną. W 2010 roku,
tj. w setną rocznicę jej śmierci, w obecności licznie przybyłych znakomitych gości, odsłonięto pamiątkową tablicę w holu budynku szkoły.
Wcześniej cała społeczność szkolna uczestniczyła w odsłonięciu pomnika Marii Konopnickiej, a jej przedstawiciele zostali zaproszeni do przecięcia wstęgi. Ogromnym wyróżnieniem był również udział uczniów
w miejskim programie artystycznym z okazji 100. rocznicy śmierci poetki. Szkoła posiada sztandar, na którym widnieje m.in. artystyczne
wyobrażenie autorki „Roty”. Wspomniany utwór jest hymnem szkoły.
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Uroczyste wbijanie gwoździ do
sztandaru SPMK. Na zdjeciu
gwóźdź wbija prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz

Ślubowanie pierwszoklasistów

Każdego roku obcho dzone są rocznice urodzin
i śmierci poetki. SPMK jest
organizatorem konkursów
miejskich poświęconych
Marii Konopnickiej – pod
honorow ym patronatem
Prezydenta Miasta Suwałk.

Imponująco prezentują się możliwości rozwijania swoich pasji
w licznych kołach zainteresowań, m.in. w kole plastycznym, szachowym,
dziennikarskim, młodych naukowców, jak też zajęciach przygotowujących do konkursów.
Priorytetem są więc zarówno wysokie wyniki nauczania, indywidualizacja pracy z każdym uczniem, ale i ścisła współpraca z rodzicami, budowanie autentycznej wspólnoty szkolnej, w której każdy może odnaleźć swoje miejsce i odkrywać, a następnie rozwijać swoje pasje i talenty
– mówi Jadwiga Orłowska
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Zaproszenia suwalskie
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:
n do udziału w konkursie „Od Świtezi do Wigier”.
Konkurs na piosenkę do tekstów „Ballad i romansów”
Adama Mickiewicza. Teksty do piosenek do wypożyczenia w bibliotece, a także dostępne w serwisie Polona.pl
W komponowaniu będzie inspirować Mary Rumi, która 27 sierpnia specjalnie dla uczestników konkursu
poprowadzi warsztaty. Nagrania można nadsyłać 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 na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe Obgadywanie”
– 30.06, godz. 16, Sala im. J. Towarnickiej, II piętro;
n

do oglądania wystawy „pTak też człowiek”
– „Galeria na Schodach”,
wystawa czynna do końca lipca;

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 spółka. Bad Guys”, „Czarny telefon”, „Jurassic World: Dominion”.
n

n w dniach 28.06–26.08 Biblioteka czynna: wtorek-piątek w godz. 8-16;
czytelnia – 9-15; w soboty – 9-15. W soboty nieczynne Zbiory specjalne.

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na:
wernisaż wystawy rzeźby i instalacji Algisa Kasparavičiusa „What It
Once Was” – 24.06, godz. 18, Galeria Sztuki Stara Łaźnia, wstęp wolny.
Wystawa czynna do 16.09;
n Mini Sesje RPG z Mrocznym Bractwem – uczestnicy spotkania zagrają
w grę Czarny Kod – 26.06, godz. 14, SOK, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny;
n Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – 26.06,
w godz. 9-13, plac za SOK-iem. Wstęp wolny, bez opłat
za stoisko.
n

Muzeum Okręgowe, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:
na XXI Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie w Suwałkach.
W programie m.in.:
25. 0 6 – Pl a c ko n k u r s ow y n a d
Zalewem Arkadia:
11.00 – Otwarcie XXI Pikniku Kawaleryjskiego,
11.15-13 – zawody i pokazy sprawności kawaleryjskiej: konkurs 1. Próba
dzielności konia,
15.00 – Uroczystość stulecia przybycia do Suwałk 3. Pułku Szwoleżerów
Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego pod tablicą pamiątkową na
terenie koszar pułku przy ul. Sejneńskiej 22.
26.06 – Plac konkursowy między ulicami Świerkową i Nowomiejską:
12-13.15 – zawody i pokazy sprawności kawaleryjskiej: konkurs 2.
Władanie szablą,
13.15-13.45 – pokaz historyczny – działon artylerii konnej, musztra kawaleryjska,
13.46-14.45 – zawody i pokazy sprawności kawaleryjskiej: konkurs 3.
Władanie lancą,
14.45-15.15 – pokaz sprawności i sprzętu wojskowego 1 batalionu

zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich 15. Giżyckiej Brygady
Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego,
15.30-16.30 – pokazy i konkursy w skokach przez przeszkody: konkurs
klasy LL, konkurs klasy L.
Pokazom i konkursom towarzyszyć będą: pokaz sprzętu wojskowego,
bryczki, kucyki, stoisko z publikacjami, stoiska i prezentacje sponsorów.
Muzeum im. M. Konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
spotkanie z cyklu „Działo się w Suwałkach” z Krzysztofem Michalskim,
pasjonatem sztuki ludowej i kolekcjonerem – 6.07 godz. 17.
n

Restauracja Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
n koncert zespołu Zmiana Wachty – 1.07, godz. 19.30,
bilety 20 zł. Usłyszymy największe przeboje żeglarskie
i biesiadne. Wystąpi zespół w składzie: Edward
rezerwacja:
87 563 24 00
Darmetko – śpiew, gitara basowa, Andrzej Raczyło
– śpiew, akordeon, Emil Kulbacki – śpiew, instrumenty klawiszowe,
Krzysztof Masłowski – śpiew, gitara.
Black Pub Komin, ul. E. Plater 1, zaprasza na:
I edycję Komin Fest Festiwal w Werselach – 24-26.06, od piątku
– godz. 16. Bilet jednodniowy 50 zł, dwudniowy 90 zł (w tym pole namiotowe!). Festiwal o charakterze rockowo-metalowym.
n

„Art-Sos” Fundacja Alicji Roszkowskiej,
ul. Chłodna 12, zaprasza na:
n cykl spotkań Obiady Czwartkowe z Konopnicką
– 23.06 – wystąpi zespół Sentimental Journey Band
oraz 30.06 – polsko-żydowskie impresje muzyczne,
wystąpi Katarzyna Glensk (fortepian) i Joanna Okoń
(skrzypce). Kolejne spotkanie co tydzień, do końca
sierpnia, godz. 18.
Związek Ukraińców w Suwałkach zaprasza na:
Noc Kupały na bulwarach nad Czarną Hańczą – 24.06, godz. 16. Będą
koncerty zespołów ukraińskich, jarmark rękodzieła i smakołyków regionalnych. W planie też warsztaty z wicia wianków, które zgodnie ze słowiańską tradycją popłyną wodami Czarnej Hańczy, tańce wokół ognia,
rytualny poczęstunek.
n

Podlaski Klub Kreatywnych Nauczycieli zaprasza na:
Podlaskie Wieczorynki Edukacyjne – 24.06, godz. 18 na platformie
Zoom, można też oglądać na żywo na YT – na kanale o nazwie Podlaski
Klub Kreatywnych Nauczycieli. Wydarzenie jest bezpłatne i ogólnodostępne, jest też okazją do rozmowy, wymiany doświadczeń, spotkania
z edukatorami, innowatorami, autorami książek i pasjonatami edukacji.
n

n

W kinie
Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301
zaprasza na filmy:
– do 23 czerwca – „Buzz Astral” (animowany/przygodowy), „Foki kontra rekiny” (komedia animowana), „Jeżyk i przyjaciele” (animowany/przygodowy), „Top Gun Mavcerick”
(akcji), „Jurassic World: Dominion” (przygodowy/s-f),
„Księgarnia w Paryżu” (melodramat) – film wyświetlany
w cyklu BABSKIE WIECZORY – 22.06;
– od 24 czerwca – „Czarny telefon” (horror), „Elvis” (muzyczny/biograficzny);
– 1 lipca – „Minionki: Wejście Gru” (komedia animowana);
– od 8 lipca – „Thor: Miłość i grom” (fantasy/przygodowy);
– od 15 lipca – „Niezgaszalni” (komedia animowana/
przygodowy), „Na chwilę, na zawsze” (romans), „Ennio”
(dokumentalny);
– od 22 lipca – „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” (komedia).
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Wydarzenia sportowe
Srebrno-brązowe SKB
Badmintoniści SKB Suwałki wystąpili w trzech finałach indywidualnych Mistrzostw Polski rozegranych
w Białymstoku. Niestety wszystkie zakończyły się ich
porażkami. Ulyana Wolskaja (na zdjęciu) z SKB przegrała 11:21, 12:21 z Zuzanną Jankowską (ABRM Warszawa)
w finale singla kobiet. W meczu o złoto w grze podwójnej mężczyzn Michał Łogosz grający z Przemysławem
Wachą (AZS Łódź) przegrali 19:21, 20:22 z Miłoszem
Bochatem/Wiktorem Treckim (ABRM Warszawa). W finale miksta Robert Cybulski grający w parze z Wiktorią Dąbczyńską (Orlicz
Suchedniów) przegrali 9:21, 22:20, 18:21 z M. Bochatem/Magdaleną
Świerczyńską (ABRM Warszawa). Do trzech srebrnych medali badmintoniści SKB dorzucili dwa brązowe w grze podwójnej mężczyzn, które wywalczyły suwalskie pary klubowe: Michał Sobolewski/Adam Szolc
i R. Cybulski/Przemysław Szydłowski.
Nowy Ślepsk Malow
Trwa tworzenie drużyny Ślepska Malow Suwałk na nowy sezon
PlusLigi. Z ubiegłorocznego składu odeszło sześciu siatkarzy. W poprzednim numerze DTS informowaliśmy, że w suwalskiej drużynie nadal
grać będą: Paweł Halaba i Przemysław Smoliński. W Ślepsku Malow pozostaje też libero Mateusz Czunkiewicz, który tym samym wypełni dwuletni kontrakt.

Dla Mateusza Czunkiewicza będzie to trzeci sezon
w suwalskiej drużynie. W sezonie 2021/2022 wystąpił
w 24 meczach. Z jego inicjatywy rozegrano turniej siatkówki
plażowej „Polarna Plaża”, realizowany obecnie wspólnie
ze Ślepskiem Malow Suwałki
– Mateusz dobrze czuje się w Suwałkach. To właśnie tutaj założył rodzinę, ma wielu przyjaciół i stale się rozwija. Cenimy zawodników, którzy wykazują się zaangażowaniem nie tylko na parkiecie, ale również
w sferze społecznej. Cieszymy się, że są zawodnicy, którzy po sezonie nie
wyjeżdżają z Suwałk, a prężnie działają na rzecz rozwoju lokalnego sportu. To postawa godna naśladowania – powiedział prezes zarządu Ślepska
Malow Suwałki Wojciech Winnik.
Do Ślepska Malow Suwałki dołącza Miran Kujundžić,
reprezentant Serbii, występujący m.in. w trwającej Lidze
Narodów. 25-letni przyjmujący związał się z klubem rocznym kontraktem. W przeszłości występował w klubach
serbskich i francuskich. Ma na swoim koncie trzy mistrzostwa Serbii oraz Superpuchar Serbii. To będzie jego debiut
w PlusLidze.
Największe zmiany w Ślepsku Malow nastąpią na pozycji rozgrywającego. W klubie pojawi się dwóch nowych
rozgrywających. 26-letni Matías Pages Sánchez podpisał dwuletnią umowę ze Ślepskiem Malow. Jest reprezentantem Argentyny, z którą wywalczył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W trwającej Lidze
Narodów wystąpił w meczu przeciwko Polsce. Będzie to
jego debiut w PlusLidze.
Nowym rozgrywającym Ślepska Malow został też
Mariusz Magnuszewski. 25-latek przygodę z siatkówką
rozpoczął w Białostockiej Akademii Siatkówki, gdzie spędził sześć lat. Potem grał w klubach PlusLigi i I ligi. Ostatnio
w KPS Siedlce.
Nowym atakującym Ślepska Malow został 28-letni Bartosz Filipiak. Dotąd grał w kilku klubach PlusLigi.
W ostatnim sezonie reprezentował barwy LUK Lublin, gdzie
był najlepiej punktującym zawodnikiem zespołu. Z suwalskim klubem podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny rok.
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Nowym atakującym suwalskiego zespołu został 30-letni
Arkadiusz Żakieta. Będzie to jego debiut w PlusLidze. Dotąd
grał w I lidze. W ostatnim sezonie reprezentował barwy
Legii Warszawa, dla której w 32 meczach zdobył 573 punkty
(w tym 35 asów serwisowych i 41 punktów blokiem).
Przypomnijmy, że przed kilkoma miesiącami przedłużono umowę
na następny sezon z libero Pawłem Filipowiczem, a do końca sezonu
2022/23 ważny kontrakt ze Ślepskiem Malow ma też norweski środkowy Andreas Takvam.
Wigry przed sezonem
W poniedziałek 20 czerwca rozpoczęły się przygotowania suwalskich
Wigier do nowego sezonu II ligi piłkarskiej. Ważne kontrakty z Wigrami
mają: Tomasz Lewandowski, Patryk Mularczyk, Kosei Iwao i bramkarz
Piotr Słowikowski. Kto z poprzedniego składu pozostanie, a kto pojawi się w drużynie przekonamy się w najbliższych tygodniach. Drużyna ma już zaplanowane dwa
sparingi z Pogonią Siedlce i Stomilem Olsztyn, które rozegra poza Suwałkami.

Trener Wigier Grzegorz Mokry tworzy
nowy skład suwalskiej drużyny
Nowy sezon II ligi rozpocznie się już 16-17 lipca. Na początek Wigry
zagrają w Suwałkach z Lechem II Poznań. W tym roku na stadionie przy
ul. Zarzecze 26 zagrają jeszcze z: GKS Jastrzębie (30-31.07), Siarką Tarnobrzeg
(6-7.08), Kotwicą Kołobrzeg (13-14.08), Polonią Warszawa (27-28.08),
Olimpią Elbląg (10-11.09), Motorem Lublin (24-25.09), Pogonią Siedlce
(8-9.10), Śląskiem II Wrocław(22-23.10) i Wisłą Puławy (12-13.11). Po czterech miesiącach zimowej przerwy, następny mecz w Suwałkach Wigry rozegrają z Radunią Stężyca. Nowymi rywalami w II lidze będą spadkowicze
z I ligi: Górnik Polkowice, GKS Jastrzębie i Stomil Olsztyn. Z III ligi awansowały zespoły: Polonii Warszawa, Kotwicy Kołobrzeg, Siarki Tarnobrzeg
i Zagłębia II Lubin. Ze wszystkimi tymi rywalami, poza Zagłębiem II Lubin,
Wigry grały już w rozgrywkach I bądź II ligi.
Ligi regionalne
Zakończyły się rozgrywki podlaskich lig regionalnych w piłce nożnej. Ze zmiennym powodzeniem rywalizowały w nich suwalskie drużyny piłkarskie. W podlaskiej klasie okręgowej Wigry II przegrały ostatnie
dwa wyjazdowe mecze: 0:2 z Sokołem Sokółka i 1:3 z GKS Gródek. Wigry
II zajęły piątą lokatę w tabeli podlaskiej klasy okręgowej i tym samym nie
powróciły do IV ligi.
W grupie 1 podlaskiej A klasy w ostatniej kolejce w Suwałkach Verta
zremisowała 1:1 z Biebrzą Goniądz. Verta Suwałki wywalczyła 27 pkt i zajęła ósmą lokatę w tabeli grupy 1 podlaskiej A klasy.
Strongman z Suwałk
Krystian Makowiecki zajął drugie miejsce w Pucharze Polski Strongman
rozegranym w Szubinie. Od pierwszej konkurencji suwalczanin zacięcie
rywalizował z Bartłomiejem Tarapatą. Decydującą okazała się ostatnia konkurencja w której K. Makowiecki musiał
uznać wyższość rywala i zajął drugie miejsce.
Strongmani rywalizowali
w konkurencjach: spacer
farmera – walizki po 135 kg
na rękę, przeciąganie
pod lekkie wzniesienie
8 tonowego tira, konkurencja łączona barkowa
– 2 x belka 120 kg, Axel
120 kg, hantel 70 kg, trzymanie samochodu na czas
(uchwyt Herkulesa), Yok
330 kg.  Fot. K. Makowiecki
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MISTRZOSTWA POLSKI

Panu
Markowi Żukowskiemu

W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ I SZYBOWCOWERJ

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

25 CZERWCA
Lotnisko Suwaki
13.00 – dekoracja uczestników Mistrzostw Polski w Akrobacji

MATKI
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
156/2022

Samolotowej i Szybowcowej
14.30 – konkurencja freestyle (elementy pokazów lotniczych)

INFORMACJA

16.30 – dekoracja uczestników freestyle
16.30-19.30 – blok dzienny pokazów lotniczych
19.30-21.00 – koncerty Cogito, Projekt Północ, Krychol
21.00-21.30 – blok wieczorny pokazów lotniczych
21.30 – koncert The Boars
Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa statyczna statków
powietrznych, stoiska wystawców, strefa zabaw, strefa gastronomiczna.

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;

„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

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

n

n



„Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00.
100/2022

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania
nieruchomościami stanowiącymi 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 jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia
17.06.2022 r. do dnia 07.07.2022 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl wykaz nr 17/2022 z dnia 16 czerwca 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.  165/2022

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działkami nr 11305/6, 11305/4, 11269/17, 11269/15 i 12025 o łącznej powierzchni 0,0688
ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00032070/7. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia
nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działki o numerach geodezyjnych 11269/17 i 11269/15 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek
o numerach geodezyjnych 12027 i 12026. Na działkach nr 11269/15 i 11269/17 zlokalizowana
jest sieć energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci
oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji.
W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej pierzejowej.
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Południe” w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.
Cena wywoławcza: 219 000,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych).
Wadium: 21 900 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset 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 01 lipca 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 27 czerwca 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu 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
pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. 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
139/2022
(87) 562-81-41. 
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OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
ulic Sportowej i Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022
r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr
XXVIII/375/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Sportowej i
Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 czerwca 2022 r. do 29
lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul.
Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki
Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00,
w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 13 lipca 2022
r. w godzinach od 12.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta w
Suwałkach, w Sali 26.
Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie
pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić
na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 8 lipca 2022 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. (włącznie)*.
Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul.
Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul.
Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 139,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent
161/2022
Miasta Suwałk. 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Turkusową, Brylantową, Bursztynową oraz terenami zabudowanymi wzdłuż ulicy Dubowo I w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXIV/458/2021 z dnia 28
lipca 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Turkusową, Brylantową,
Bursztynową oraz terenami zabudowanymi wzdłuż ulicy Dubowo I w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale
Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00,
w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.
um.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 13 lipca 2022 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w siedzibie Urzędu
Miasta w Suwałkach, w Sali 26.
Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 8 lipca
2022 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do
publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. (włącznie) *.
Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub na adres Urzędu
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400
Suwałki, pokój nr 139,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)
160/2022
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk. 
* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail:
org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań,
a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/
Panu w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. tel. 87 562-82-08
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy
wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/
Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie
Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139
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* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze
jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji
przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c)
RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych
do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. tel. 87 562-82-08
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy
wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/
Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki
Przestrzennej pok. 139

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działkami nr 11269/14 i 11305/3 o łącznej powierzchni 0,0662 ha, położonej w Suwałkach
przy ul. Wigierskiej, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr
SU1S/00032070/7. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna, wodociągowa
i ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Ponadto
Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela: sieci wodociągowej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości
urządzeń przesyłowych w postaci sieci wodociągowej oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci wodociągowej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez
pracowników 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
swobodnego dostępu – dojścia i dojazdu, tj. korzystania przez PEC w Suwałkach z nieruchomości wyżej opisanej, oznaczonej nr geodezyjnym 11269/14 i 11305/3 objętej księgą wieczystą
SU1S/00032070/7, 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 działce o nr geodezyjnym
11269/14 znajduje się sieć ciepłownicza preizolowana o średnicy 2x219,1/355/315 mm i długości
17,2 mb oraz o średnicy 2x26,9/110 mm i długości 2,8 mb. Na działce o nr geodezyjnym 11305/3
znajduje się sieć ciepłownicza preizolowana o średnicy 2x219,1/355/315 mm i długości 17,9 mb
oraz o średnicy 2x26,9/110 mm i długości 2,5 mb. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej pierzejowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Południe” w Suwałkach
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.
Cena wywoławcza: 235 000,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Wadium: 23 500 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset 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 01 lipca 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 27 czerwca
2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią
ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu
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 pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. 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
140/2022
(87) 562-81-41. 
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ucz swego syna szacunku dla kobiet
Kampania społeczna współfinansowana ze środków Miasta Suwałki

Miasto Suwałki realizuje projekt pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego
w mieście Suwałki – IV etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4
Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Cel:
Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej.
Projekt stanowi kolejny etap w zakresie poprawy jakości komunikacji miejskiej w mieście
Suwałki. W ramach projektu założono:
– zakup 4 szt. niskoemisyjnych autobusów na gaz CNG o długości ok. 10,5 m;
– wdrożenie systemu roweru miejskiego obejmującego m.in. 4 stacje rowerowe i 40 rowerów w tym: rowery standardowe, elektryczne i 1 tandem;
– budowę infrastruktury do obsługi transportu miejskiego oraz poprawy bezpieczeństwa
pasażerów (rozbudowa ul. Szpitalnej obejmująca m.in. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika, zatoki autobusowej z przystankiem wraz z infrastrukturą techniczną);
– zakup systemu dynamicznej informacji pasażerskiej/ITS (4 szt. tablic elektronicznych
na przystanki);
– działania informacyjne i edukacyjne dot. popularyzacji i promocji transportu publicznego, transportu nisko i bezemisyjnego, systemu roweru miejskiego (Europejski Dzień bez
Samochodu, festyn ekologiczny).
Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy jakości powietrza
w mieście Suwałki poprzez ograniczenie zanieczyszczeń takich jak: CO2 i innych szkodliwych
związków. Zakup nowoczesnego taboru w połączeniu z systemem roweru miejskiego będzie
prowadzić do trwałej zmiany schematów mobilności mieszkańców, redukcji zatłoczenia komunikacyjnego i ograniczenia hałasu.
Całkowita wartość projektu: 7 784 461,77 zł w tym koszty kwalifikowalne: 7 572 897,31 zł.
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 301 028,11 zł.
149/2022

W dniach 2.06.2022 r. – 3.06.2022 r. na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach odbył się Festyn ekologiczny dla uczniów klas III – VI suwalskich szkół podstawowych.
Organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Suwałk, w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej. Realizatorem była natomiast Fundacja EKOARKA z Jaworza.

Udział wzięło 8 szkół podstawowych – ponad 900 uczestników.
Festyn miał formę 6 warsztatów tematycznych (w rozstawionych namiotach), dotyczących
zagadnień w zakresie odpadów komunalnych, elektroodpadów, odnawialnych źródeł energii, dbałości o środowisko. Pomiędzy warsztatami odbył się Happening „Ziemia w naszych rękach” (20 – minutowe widowisko z udziałem szczudlarza).
Uczniowie byli bardzo zaangażowani i zainteresowani przebiegiem Festynu, chętnie
brali udział w przygotowanych warsztatach. Dowiedzieli się m.in. jak prawidłowo zmniejszyć zużycie wody i prądu podczas codziennych czynności domowych, jak kompostowanie odpadów organicznych wpływa na ograniczenie ilość śmieci na wysypisku i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Poruszona została także kwestia powstającego smogu.
Dzieci miały między innymi możliwość obejrzenia filmu informującego w jaki sposób należy dbać o naszą planetę. „Pedałując na rowerach” wytwarzali prąd napędzający cały system.
W trakcie trwania warsztatu dzieci dowiedziały się skąd czerpany jest prąd zasilający urządzenia pracujące w tym namiocie.
Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap” i zostało dofinansowane z Unii Europejskiej
tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

153/2022

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 06 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 07.06.2022
r. do 28.06.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 249/2022 z dnia 06 czerwca 2022 roku).
158/2022

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 07 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od
07.06.2022 r. do 28.06.2022 r.) wykaz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 148/2022 Prezydenta
Miasta Suwałk z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta
159/2022
Suwałk Nr 248/2022 z dnia 06 czerwca 2022 roku). 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr
32749/10 o powierzchni 0,5498 ha – położona przy ul. Raczkowskiej w Suwałkach w obrębie
0008, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006762/4. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy
usługowo – produkcyjnej. 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: 512 200 zł brutto (słownie: pięćset dwanaście tysięcy dwieście złotych).
Wadium: 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Pierwszy przetarg w dniu 10 marca 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 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 gotówką lub przelewem na rachunek
Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział
w Suwałkach do dnia 19 sierpnia 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na
rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu 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
pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. 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
152/2022
(87) 562-81-41. 

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. 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
„Mroczny zakątek”
Gillian Flynn
Zima 1985 rok, spokojne miasteczko w samym centrum Ameryki.
Na jednej z farm dokonuje się okrutna zbrodnia. Nie żyje Patty i jej dwie
córki. Podczas masakry w domu było także najmłodsze dziecko, 7-letnia
Libby. Zeznania dziewczynki obciążają jej 15-letniego brata, Bena. Ona
trafia do ciotki, jego skazują na dożywotnie więzienie.
Po 25 latach zwraca się do Libby
Lyle Wirth z Klubu Kryminalnych
Ciekawostek, którego członkowie
nie wierzą w winę Bena. Początkowo
kobieta zgadza się na spotkanie ze
względu na pieniądze, które jej oferują, jednak po latach widzi jak niedbale i tendencyjnie toczyło się
śledztwo. Czy przed laty rzeczywiście widziała, to co przedstawiła policji?
Akcja powieści jest niespieszna, lecz fakty, które odsłaniamy wciąż
nas szokują i wodzą za nos. Fabuła książki odpowiednio przemyślana.
Zgrabnie dozowane ciemność, niewiadome i niepokój. Historię obserwujemy ze strony współczesnej – opowiedzianą przez samą Libby oraz
retrospektywnej – przenoszącej czytelników do dnia mordu. W tych
rozdziałach Flynn posłużyła się narracją trzecioosobową matki i brata.
Pisarka zasługuje na szczególne uznanie za nakreślenie postaci. Są autentyczni, z krwi i kości.
Filmowcy znaleźli upodobanie w powieściach Gillian Flynn, nakręcono film na podstawie „Zaginionej dziewczyny”, serial w oparciu o debiutancką powieść „Ostre przedmioty” i film „Mroczny zakątek” z genialną
Charlize Theron. Mimo wszystko kinowe wersje nie dorównują publikacjom Gillian Flynn!
Kamila Sośnicka
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 postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 09.06.2022 r.,
znak: I.7011.01.67.2022.RR, w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Lutostańskiego
wraz z sieciami infrastruktury technicznej w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:
– budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. Brzostowskiego
o nawierzchni z kostki betonowej na obciążenie ruchem KR 2
łączącej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną ulicy,
– budowę jednostronnej zatoki parkingowej dla samochodów osobowych na 14 miejsc postojowych i 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych po zachodniej stronie ulicy,
– budowę dwóch zjazdów indywidualnych na działkę nr
24963 i 24964,
– budowę jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej po wschodniej stronie ulicy ijednostronnej opaski o nawierzchni z kostki betonowej przy zatoce postojowej po zachodniej stronie ulicy,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
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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 09 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń
wywieszony został na okres 21 dni (od 09.06.2022 r. do 30.06.2022 r.) wykaz w
sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 253/2022 z dnia
162/2022
08 czerwca 2022 roku). 

– budowę kanału technologicznego,
– zagospodarowanie zielenią – przesadzenie istniejących
drzew i wykonanie trawników,
– przełożenie kostki istniejących dojść pieszych na wysokości działek nr 24964 i 24965,
– likwidacja istniejących kontenerów śmietnikowych i przestawienie w nową lokalizację wg odrębnych ustaleń,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym (czasowe zajęcie terenu) w zakresie:
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) p r ze b u d ow a is tni ejące g o sk r z y żow ania z uli cą Brzostowskiego wraz z dostosowaniem fragmentów
obustronnych chodników wraz pasem zieleni (na działce nr 25229 ),
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej w ul.
Brzostowskiego (na działce nr 25229) i w ul. Papieża Jana
Pawła II (działka nr 25230/2),
b) budowa odcinka kanału technologicznego w ul.
Brzostowskiego (na działce nr 25229),
c) budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sieć i przykanalik) w ul. Brzostowskiego (na działce nr 25229).
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 22849/15 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki)
(działka w części przeznaczona pod drogę) oraz
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym ww. ulicy
w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (czasowe zajęcie terenu), na nieruchomościach oznaczonych działkami nr:
25229, 25230/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według obo-

wiązującego katastru nieruchomości.
Numery działek podlegających podziałowi: 22849/15 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).
Numery działek, po podziale, wchodzących w granice rozbudowywanego pasa drogowego 22849/80 (obręb 0004,
Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.
Numery działek po podziale leżące poza pasem drogowym:
22849/79 (obręb 0004, Miasto Suwałki) według załączonego
projektu podziału.
Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości
zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami
nr: 22849/80 (obręb 0004, Miasto Suwałki) oraz
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym ww. ulicy
w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (czasowe zajęcie terenu), na nieruchomościach oznaczonych działkami nr:
25229, 25230/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.
Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0004 Miasto Suwałki:
– 22849/15 o pow. 0,2428 ha dzielona na działki: 22849/80 o
pow. 0,1372 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22849/79
o pow. 0,1056 ha (w dotychczasowym władaniu).
Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400
Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi
i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni
od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
164/2022
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Noc Bibliotek z Marią Konopnicką
Ósma Noc Bibliotek w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej nawiązywała przede wszystkim do patronki suwalskiej książnicy. Nie mogło
być inaczej w Roku Marii Konopnickiej. Były spotkania, turniej i koncert,
a przede wszystkim dużo zabawy oraz wielu suwalczan.
Noc Bibliotek rozpoczęła się finisażem wystawy „A co wam śpiewać,
laleczki?”.

W turnieju gry planszowej
„Suwalczanka” wymagana
była od uczestników wiedza
o Suwałkach i Suwalszczyźnie oraz o słynnych suwalczankach m.in. Marii
Konopnickiej, Klotyldzie
Dargielowej, Jadwidze
Towarnickiej czy Aleksandrze
Piłsudskiej
Jak zawsze nie zabrakło czegoś dla dzieci, które mogły obejrzeć spektakl teatrzyku kamishibai, wziąć udział w grze plenerowej „Krasnoludki”
lub obejrzeć film, a na deser spałaszować pyszny tort.

Spotkanie z Romanem Rynkowskim, autorem „Bajki o królu Tomaszu” prowadziła Maria Kołodziejska, dyrektor suwalskiej Biblioteki

Bilety do bibliotecznego
Wehikułu czasu
sprawdzała kontrolerka
w prawdziwym
kolejarskim mundurze

mentalnej. Jak zwykle można było oddać książki bez obaw o kary za
przetrzymywanie.
A na zakończenie zespół „Krasnale Konopnickiej” wstąpił z koncertem „Siwy dym”. Trzech muzyków, zainspirowanych muzyką etniczną
wykonywaną na afrykańskich djembe oraz pochodzącym z północnej
Australii didgeridoo, przeniosło uczestników na chwilę w bajkowy klimat.

Gra plenerowa „Krasnoludki” wymagała sprawności fizycznej i wiedzy o Suwałkach i regionie
Było spotkanie z Romanem Rynkowskim, autorem książki „Bajka
o królu Tomaszu” oraz Piotrem Malczewskim, który zaprezentował pokazy fotografii: „Kraina Czarnej Hańczy”, „Widziane w wodzie”, „Bocian biały” i „Suwalszczyzna z lotu ptaka”. Biblioteczna Pracownia Digitalizacji
Historii Mówionej przygotowała bilety na podróże „Wehikułem czasu”
w przeszłość Suwałk. Posiadacz biletu mógł wybrać z katalogu miejsce
w grodzie nad Czarną Hańczą i przenieść się tam w czasie – posłuchać
opowieści, obejrzeć fotografie i na koniec zrobić sobie jedno pamiątkowe zdjęcie „w przeszłości”, potwierdzające udział w podróży senty-

Największe zainteresowanie wśród uczestników suwalskiej Nocy Bibliotek wywołał spektakl teatrzyku kamishibai
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