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Poza koncertami niepowtarzalny klimat SBF tworzyły śniadania blu-
esowe, wieczorne koncerty klubowe, bluesowa parada ulicami Suwałk, 
warsztaty dla młodzieży z udziałem profesjonalnych muzyków z Polski  
i Norwegii oraz Bluesowa Piaskownica, czyli strefa z animacjami i zaba-
wami muzycznymi dla dzieci.

Koncert 
zespołu 
Ged Band 
w Black 
Pub 
Komin

Wielu suwalcza-
nom najbardziej do 
gustu przypadł kon-
cer t „Blues miesz-
ka w Polsce” z udzia-
łem znanych polskich 
gwiazd: Małgorzaty 
O s t r o w s k i e j ,  K a s i 
K o w a l s k i e j ,  L o r y 
Szafran, Sławomira 

Wierzcholskiego i Krzysztofa Cugowskiego (na zdjęciu).
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15 edycja Suwałki Blues Festivalu potwierdziła, że jest to wciąż najwięk-
szy plenerowy festiwal bluesowy w Polsce i tej części Europy. Uczestniczyło 
w nim wiele tysięcy osób, w tym suwalczanie oraz wielbiciele bluesa z róż-
nych części Polski i Europy. Tegoroczny SBF to cztery dni muzyki blueso-
wej na 2 dużych scenach w parku Konstytucji 3 Maja i przy ratuszu oraz 
na mniejszych scenach plenerowych na pl. M. Konopnickiej, ul. Chłodnej,  
a także po raz pierwszy na bulwarach (przy Galerii Stara Łaźnia).

W 30 koncertach bluesowych zagrali muzycy polscy, norwescy i litew-
scy, w tym m.in.: Gary Moore Tribute Band, Notodden Blues Band, Knut 
Reiersrud, The Blues Maker i Śląska Grupa Bluesowa.

W  suWałkach  po raz  15  króloWał  blues 

15 Suwałki Blues Festival otworzyli: dyrektor festiwalu Bogdan Topolski, dy-
rektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Ignacy Ołów, burmistrz Notodden Gry 
Fuglestveit, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec

Jak widać blues to świetna 
muzyka do tańca

Muzycy z norweskiego zespołu Rita Engeda-
len Band bawili się wspólne z publicznością

W parku 
Konstytucji 

3 Maja 
dominowały 

bluesowe 
klimaty 

na scenie 
i na trawniku

W hali Suwałki Arena widzowie obejrzeli jeden z najlepszych  
w dziejach Suwałki Blues Festivalu koncert w wykonaniu „królowej blu-
esa” Shemekii Copeland, wielo-
krotnej zdobywczyni Blues Music 
Award, czterokrotnie nominowa-
nej do nagród Grammy. To jedna  
z najwspanialszych współcze-
snych wokalistek bluesowych. 
Jako support przed jej koncertem 
wystąpiły Polki z grupy Ornery 
Broad i Finka Erja Lyttinen, znako-
mita gitarzystka (na zdjęciu obok).

W konkursie Polish Blues Challenge nagrodę Prezydenta Miasta 
Suwałk i nominację do European Blues Challenge 2023 zdobył poznań-
ski zespół Blues Fghters

SBF 2022 realizowany był w ramach projektu „Suwałki Blues Festival 
– czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Suwałk” przy 
wsparciu udzielonym przez Islandię Liechtestein i Norwegię w ramach 
funduszy EOG.
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runda ważnych Spotkań

W ostatnich dniach miałem okazję do 
spotkań i rozmów z wieloma przedstawi-
cielami władz państwowych i samorzą-
dowych, którzy przybywali w Suwałkach 
i na Suwalszczyźnie. Na suwalskim lot-
nisku 7 lipca wylądował śmigłowcem 
Prezydent RP Andrzej Duda, który wizy-
tując tzw. przesmyk suwalski spotkał się 
z żołnierzami stacjonującymi na pogra-
niczu polsko-litewskim oraz w nieodle-
głym Marijampolu z Prezydentem Litwy Gitanasem Nauseda. W trak-
cie powitania i krótkiej rozmowy z Prezydentem A. Dudą na naszym 
lotnisku poruszyłem kwestię potrzeby uspokojenia medialnej dyskusji 
wokół tematu tzw. przesmyku suwalskiego, która może doprowadzić 
do zmniejszenia ruchu turystycznego na Suwalszczyźnie oraz ogra-
niczenia inwestycji firm na tym terenie. Wcześniej, tego samego dnia 
miałem też możliwość rozmowy z Wicepremierem, Ministrem Obrony 
Narodowej Mariuszem Błaszczakiem, któremu zasugerowałem potrze-
bę poprawy infrastruktury, szczególnie tej dotyczącej bezpieczeństwa 
lotów na naszym lotnisku, z którego korzysta zarówno nasze wojsko, 
jak też wojska NATO. 

8 lipca w Suwałkach obradował Zarząd Związku Miast Polskich, do 
którego też należy nasze miasto. W posiedzeniu tym wzięli udział prezy-
denci i burmistrzowie prawie trzydziestu polskich miast. Zaopiniowano 
wiele projektów ustaw i rozporządzeń, ale w obradach dominowała 
sprawa finansowania miejskich samorządów i zmian podatkowych, któ-
re w znaczny sposób zmniejszają dochody bieżące miast na prawach 
powiatów. Z przedstawionej prezentacji jasno wynikało, iż biorąc pod 
uwagę kwotę dotacji przypadającą na jednego mieszkańca, rządowe 
transfery na inwestycje samorządów w największym stopniu są kie-
rowane do gmin, a w najmniejszym do miast na prawach powiatów. 

Interesujące było też kameralne spotkanie zorganizowane ad hoc 
10 lipca z inicjatywy Posła Jarosława Zielińskiego w Domu Kultury  
w Nowince z Premierem RP Mateuszem Morawieckim, który miał chwilę 
czasu po obchodach poświęconych Obławie Augustowskiej w Gibach. 
Wzięło w nim udział ok. 20 samorządowców. Korzystając z okazji, poza 
tematem tzw. przesmyku suwalskiego poruszyłem w swoim wystąpie-
niu sprawę podjęcia decyzji przebiegu drogi ekspresowej Via Carpatia  
z Białegostoku do Suwałk po dzisiejszej trasie drogi krajowej nr 8 z połą-
czeniem się z drogą ekspresową nr 61 (Via Baltica) na węźle drogowym 
w Raczkach. Jest to jak wiemy tzw. czwarty alternatywny wariant, któ-
ry został najwyżej oceniony przez specjalistów i drogowców, co wynika  
z przeprowadzonej analizy wielokryterialnej. Pan Premier powiedział, 
że temat ten przedstawił mu kilka dni temu Poseł Jarosław Zieliński i też 
jest za takim przebiegiem tej trasy, ale jeszcze w tej sprawie będzie roz-
mawiał z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Pojawia 
się więc szansa, że nasze starania o przebieg i budowę tej drogi eks-
presowej zakończą się sukcesem. Inną sprawę, którą zasygnalizowa-
łem Premierowi jest problem finansowania przez samorządy wydatków 
bieżących, głównie miasta na prawach powiatu, co jest następstwem 
ograniczonych wpływów podatkowych po ostatnich zmianach w PIT. 
Nie usłyszałem jednak w tym zakresie od Premiera pozytywnych infor-
macji, który podkreślił, iż nadchodzące 2-3 lata będą bardzo trudne nie 
tylko dla budżetów samorządów, ale też i finansów państwa, a więc trze-
ba poszukiwać rezerw i oszczędzać. Zaznaczył również, iż trwają prace 
nad poluzowaniem reguł wydatkowych i zadłużania się samorządów. 

Nie ulega wątpliwości, iż bezpośrednie spotkania i rozmowy z naj-
wyższymi przedstawicielami władz państwowych to wyśmienita oka-
zja do przedstawienia im naszych potrzeb i oczekiwań, co może mieć 
pozytywny wpływ na podejmowane przez nich decyzje dotyczące roz-
woju Suwałk i regionu.

przedWakacyjne sesja
Ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja suwalskiej Rady Miejskiej 

rozpocznie się w środę 27 lipca o godz. 10. Tradycyjnie obrady realizo-
wane będą w formie hybrydowej, czyli część radnych pojawi się w sa-
li Urzędu Miejskiego, a część połączy się zdalnie. Obrady będą transmi-
towane on-line.

W porządku obrad znajdzie się kilkanaście punktów. Radni m.in. okre-
ślą zasady rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kie-
rownicze oraz nadadzą statut Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia 
Nauczycieli oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie. Ponadto do-
konają zmian w uchwale dotyczącej przewozu osób i ich bagażu tak-
sówkami. Zajmą się też czteroma miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego: osiedla Hańcza w części ograniczonej ulicami: 
Leśną, Raczkowską, Bydgoską, Wojska Polskiego i terenem wojskowym 
zamkniętym oraz  rejonu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Malwa”  
i terenu centrum handlowego „Suwałki Plaza” wraz z przyległymi ulica-
mi: gen. Z. Podhorskiego, gen. J. Dwernickiego i T. Noniewicza oraz re-
jonu ul. I. Daszyńskiego. Radni zapoznają się z informacją z działalności 
Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód oraz dokonają zmian 
w tegorocznym budżecie miejskim i Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta na lata 2022-2040.
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zdaniem prezydenta >>

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

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

We wtorek 19 lipca zapraszają Krystyna Gwiazdowska i Kamil Klimek 
z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 26 lipca na suwalczan 
czekają Karol Korneluk i Jacek Niedźwiedzki z Koalicji Obywatelskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczo-
ny przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

kasa dla działkoWcóW
100 000 zł – to kwota jaką suwalski Urząd Miejski dofinansuje 

Rodzinne Ogródki Działkowe działające na terenie miasta. Pieniądze tra-
fią do trzech ogrodów. W tym roku władze ROD im. Marii Konopnickiej 
planują przebudowę ogrodzenia oraz świetlicy. ROD „Borówka” chce 
wybudować nową alejkę, a ROD „Malwa” chce utwardzić parkingi przed 
ogrodem oraz zmodernizować ogrodzenie.

Umowy z działkowcami podpisano w suwalskim ratuszu 8 lipca

>>
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ii ranking szkół podstaWoWych W mieście – egzaminy 2022

zWiązek miast 
polskich W suWałkach

8 lipca Suwałki po raz pierwszy były gospodarzem wyjazdowe-
go posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich. Do grodu nad Czarną 
Hańczą przyjechało blisko 30 przedstawicieli samorządów z całego kraju.  
W gronie tym znaleźli się m.in. włodarze z: Białegostoku, Częstochowy, 
Krakowa, Kołobrzegu, Radomia, Sopotu, Sieradza, Wrocławia. Z przedsta-
wicielami samorządów spotkał się prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec. 

W czasie tego po-
siedzenia Zarząd ZMP 
m.in. zaopiniował kil-
ka ustaw i rozporzą-
dzeń Ministra Edukacji 
i Nauki. Ożywioną dys-
kusję wzbudziła ana-
liza dotycząca postę-
pującej dyskryminacji 
części miast w rozdzie-
laniu środków na wy-
d a t k i  i nw e s t y c y j n e 
przekazane do jedno-
stek samorządu teryto-
rialnego w 2020 i 2021 r. 
z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 
Samorządy, które nie 
dostały pieniędzy, za-

rzucają brak jasnych kryteriów naboru wniosków i stosowanie klucza 
politycznego. Powołując się na raport przygotowany przez Fundację 
Batorego samorządowcy stwierdzili, że gminy sympatyzujące z opozy-
cją uzyskały w przeliczeniu na mieszkańca ponad trzy razy mniej środ-
ków niż gminy, gdzie zdecydowanym poparciem cieszy się obóz rządzący.

nabór do sbo 2023
Już 29 lipca rozpocznie się nabór wniosków do Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2023 rok. Do dyspozycji Suwalczan jest kwota  
2,65 mln zł do podziału w 3 kategoriach. Po głosowaniu zwycięskie pro-
jekty poznamy pod koniec listopada. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
zmienił się podział kwoty na realizację projektów w ramach Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego:
1. projekty mikro o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł – pula środ-

ków 100 tys. zł;
2. projekty małe o wartości od 25 do 150 tys. zł – pula środków 600 tys. zł;
3. projekty duże o wartości od 150 do 900 tys. zł – pula środków 1 950 tys. zł.

terminy:
n od 29 lipca do 19 sierpnia składanie przez mieszkańców Miasta Suwałki 

propozycji projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 
2023 rok

n 12 września ogłoszenie informacji o wynikach weryfikacji złożonych 
projektów wraz z jej publikacją 

n od 12 września do 19 września składanie odwołań
n od 26 września do 1 grudnia zamieszczenie opisów projektów na stro-

nie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w „DwuTygodniku Suwalskim”
n od 10 października do 4 listopada głosowanie nad propozycjami
n 28 listopada ogłoszenie wyników konsultacji.
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Uczestnicy spotkania ZMP na Suwałki Blues 
Festivalu od prawej: prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, 
prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz, Piotr Bajer, 
prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz  
i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec

Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przygotowaliśmy ranking suwalskich 
szkół podstawowych na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty. Kolejność szkół w rankingu powstała  
z podsumowania średnich wyników ze wszystkich zdawanych egzaminów. Ważna jest też liczba uczniów, któ-
rzy zdawali egzaminy. W rankingu uwzględniliśmy szkoły, w których zdawało więcej niż 20 uczniów.

awanS Sp nr 10 i Sp nr 9, Spadek Sp nr 6
Po raz drugi najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej. Zwraca uwagę ogromny awans w rankingu Szkoły Podstawowej nr 10 im. Olimpijczyków 
Polskich (z ostatniej lokaty w 2021 r. na drugą w 2022 r.) oraz znaczący awans Szkoły Podstawowej nr 9  
im. Włodzimierza Puchalskiego. Na lokatach podobnych lub nieznacznie różniących się od ubiegłorocznych 
uplasowały się: SP nr 5, SP nr 11, SP nr 2, SP nr 7 i SP nr 4. Za to bardzo duży spadek odnotowała SP nr 6 (z trze-
ciej lokaty w 2021 r. na ostatnią w 2022 r.).

Miejsce (w nawiasie miejsce w 2021 r.) 
– nazwa szkoły

Liczba 
zdających

Średni wynik 
z j. polskiego

Średni wynik 
z matematyki

Średni wynik  
z j. angielskiego

1. (1) – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 31 76% 79% 85%
2. (5) – Szkoła Podstawowa nr 9 83 62% 61% 71%
2. (9) – Szkoła Podstawowa nr 10 111 61% 60% 73%
4. (2) – Szkoła Podstawowa nr 5 120 59% 61% 71%
4.  (4) – Szkoła Podstawowa nr 11 133 57% 60% 74%
6. (6) – Szkoła Podstawowa nr 2 91 57% 56% 69%
7. (8) – Szkoła Podstawowa nr 7 101 60% 52% 69%
8. (7) – Szkoła Podstawowa nr 4 95 55% 58% 67%
9. (3) – Szkoła Podstawowa nr 6 106 56% 54% 68%

W najbliższym wydaniu „DTS” przedstawimy ranking suwalskich liceów i techników.

ranking SuwalSkich Szkół podStawowych – egzaminy óSmoklaSiSty w 2022 roku

Szkoła Podstawowa im. Marii Ko-
nopnickiej
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wydarzyło Się
w Suwałkach

n Dzięki postawie czterech młodych suwal-
czan w okolicy ogródków działkowych przy  
ul. kar. S. Wyszyńskiego zatrzymany został nie-
trzeźwy kierowca. Do obywatelskiego ujęcia do-
szło nocą 2 lipca. Okazało się, że kierujący skodą 
49-latek miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. 

n 7 lipca prezydent RP Andrzej Duda i prezy-
dent Litwy Gitanas Nauseda spotkali się z żołnie-
rzami na przesmyku suwalskim w Szypliszkach. 
Rozmawiali m.in. o współpracy wojskowej i bez-
pieczeństwie wschodniej flanki. Prezydencki heli-
kopter lądował i odlatywał z suwalskiego lotniska.

n Suwałki znalazły się w Forum Ambitnych 
Miast Województwa Podlaskiego. To gremium 
opiniodawczo-doradcze w kwestii wykorzy-
stania funduszy unijnych. W jego skład wcho-
dzi czternaście podlaskich miast, a ich partne-
rem jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

n Policjanci zaopiekowali się 86-latką, która  
w środku nocy siedziała na ławce przy ul. E. Pla- 
ter i nie pamiętała drogi do domu. Wezwali po-
moc medyczną, ustalili jej adres i skontaktowali 
się z wnuczką. Apelujemy o reagowanie, kiedy 
widzimy starszą, zdezorientowaną osobę, któ-
ra może potrzebować naszej pomocy. 

n 12 lipca ogromna wichura połączona z inten-
sywnymi opadami deszczu mocno utrudniła ży-
cie suwalczanom. Szczególnie jej skutki odczu-
li strażacy. Musieli wielokrotnie interweniować 
z powodu wiatrołomów i połamanych konarów. 
Strażacy interweniowali m.in. przy ul. Kolejowej 
i na Osiedlu Północ przy ul. gen. K. Pułaskiego. 

n  Do dwóch groźnie wyglądających wy-
padków doszło 10 lipca w pobliżu ul. M. Reja.  
Najpierw na obwodnicy na odcinku pomiędzy 
wiaduktem na ul. M. Reja a ul. gen. K. Pułaskiego 
w czasie jazdy przewrócił się motocyklista.  
W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna 
trafił do szpitala. Półtorej godziny później na  
ul. M. Reja doszło do zderzenia trzech samocho-
dów osobowych. Trzy osoby trafiły do szpitala.

n Suwalscy policjanci zatrzymali krewkiego 
Anglika, który zniszczył drzwi w pokoju hotelo-
wym. Policjantom tłumaczył, że za dużo wypił  
i zgubił klucz magnetyczny, a chciało mu się spać. 
28-latek usłyszał już zarzut zniszczenia mienia. 

n 16 lipca z jez. Hańcza wydobyto ciało około 
50-letniego mężczyzny, który nurkował w najgłęb-
szym polskim jeziorze. Pomimo akcji ratunkowej 
nie udało się go uratować. Przyczyny śmierci nur-
ka wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokurato-
ra. 26 czerwca w jez. Hańcza także zginął mężczy-
zna, który zasłabł podczas wynurzania się wody.

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 doro-
bek poszczególnych merytorycznych komisji Rady Miejskiej. To tam właśnie wypracowywane są de-
cyzje, które następnie przegłosowują radni podczas plenarnych obrad. Dorobek swojej komisji przed-
stawia Zbigniew Roman De-Mezer, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach. 

– czym zajmuje się komisja, której pracami pan kieruje?
– Odpowiedź na to pytanie, wynika bezpośrednio z przepisów. 

Warto w tym miejscu zacytować Statut Miasta, przy okazji zachęca-
jąc Mieszkańców do zapoznania się z tą „konstytucją” naszego samo-
rządu: „§ 59. 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność Prezydenta 
i miejskich jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę kry-
teria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.” 
„§ 55. 1. Rada kontroluje działalność Prezydenta oraz miejskich jed-
nostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta, w tym ce-
lu powołuje komisję rewizyjną. 2. W skład komisji rewizyjnej wcho-
dzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem 

radnych pełniących funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady. Komisja rewi-
zyjna liczy od 3 do 8 członków. 3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta i wystę-
puje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Prezydentowi. 
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  
4. Komisja rewizyjna opiniuje wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania 
Prezydenta z innej przyczyny niż nieudzielanie absolutorium. 5. Komisja rewizyjna wydaje opinię 
w przedmiocie kontroli działalności Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek pomocniczych Miasta i przedkłada ją Radzie Miejskiej. 6. Komisja rewizyjna wykonuje in-
ne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrol-
nych innych komisji powoływanych przez Radę.” „§ 56. 1. Pracą komisji rewizyjnej kieruje przewod-
niczący. 2. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli”. Skład osobowy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach w tej kadencji jest następujący: Zbigniew Roman De-Mezer 
– przewodniczący, Stanisław Kulikowski – wiceprzewodniczący, Kamil Klimek i Jarosław Schabieński.

– jak dotąd przebiegała praca komisji? 
– Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Suwałkach, zgodnie z Planem kontroli przeprowadziła 

kontrolę Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach oraz zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta,  
w związku z tym wystąpiła z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi. 
W tym celu powoływane są zespoły kontrolne upoważnione do przeprowadzania kontroli.

– jakie zagadnienia zostaną jeszcze podjęte przez komisję do końca tej kadencji?
– Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Suwałkach przeprowadzi w tym roku kontrolę działalności 

Domu Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach oraz Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Suwałkach.

>>

suWalskie prace nagrodzone
Monika Myszkowska i Paulina Siedlecka odebrały nagrody od prezydenta Suwałk Czesława 

Renkiewicza i jego zastępcy Romana Rynkowskiego w 7. edycji konkursu na najlepszą pracę dy-
plomową o Suwałkach. Ocenionych zostało 12 prac, a wręczono dwie nagrody główne za pracę li-
cencjacką i magisterską. Wśród zgłoszony prac było: 8 licencjackich/inżynierskich i 4 magisterskie. 
Nie złożono prac w kategorii doktorat.

W kategorii praca inżynier-
ska/licencjacka komisja konkur-
sowa zarekomendowała pracę  
M. Myszkowskiej: „Platforma  
w rzeczywistości wirtualnej do 
konsultacji społecznych zago-
spodarowania przestrzennego 
terenu na przykładzie wyeks-
ploatowanej żwirowni – zbior-
nik Sobolewo w Suwałkach”. 
Otrzymała nagrodę w kwocie  
2 000 zł. W kategorii praca magi-
sterska komisja konkursowa zare-

komendowała pracę P. Siedleckiej: „Przestrzeń w fantastyce. Suwałki i Suwalszczyzna w twórczo-
ści Artura Urbanowicza”. Nagrodą było 3 000 zł.

>>
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– co govtech oznacza dla tzw. „przeciętne-
go polaka”?

– Nikogo już nie dziwi 
konieczność inwestowa-
nia w technologie dla roz-
woju świata. GovTech od 
angielskiego Government 
Technology – to zastoso-
wanie nowych technolo-
gii w administracji. Już te-
raz jest sektorem wartym 
w skali światowej kilkaset 
miliardów dolarów rocz-
nie, a ta wartość cały czas 
szybko rośnie. Dlatego też 

większość z najbardziej rozwiniętych krajów 
utworzyło cyfrowe laboratoria, których rolą jest 
pilotowanie innowacyjnych projektów w sekto-
rze publicznym oraz wdrażanie ich na szerszą 
skalę w służbie obywatelom. Program GovTech 
Polska jest międzyresortowym zespołem dzia-
łającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
– to znaczy, że działamy przekrojowo w ca-
łym sektorze publicznym na rzecz koordynacji 
strategicznych projektów cyfrowych, angażu-
jąc w to przedsiębiorców, urzędników, obywa-
teli i wszystkich tych, którzy swoimi pomysła-
mi mogą wesprzeć transformację polskiego 
sektora publicznego. Czerpiemy z najlepszych 
doświadczeń międzynarodowych, ale sami też 
dzielimy się wiedzą z innymi krajami pokazu-
jąc Polskę jako kraj, który w sferze cyfrowej jest  
w stanie wnieść równie dużo, co najwięksi świa-
towi gracze. Przykładem może być to, że jedy-
nie w ostatnich dwóch miesiącach, nasze na-
rzędzia wspierające walkę z dezinformacją  
i pandemią otrzymały nagrody ONZ.

Kluczowe jest dla nas też to, by osoby kom-
petentne, kreatywne i z wizją, w tym młodzi, 
mieli zawsze uważnego partnera po stronie 
rządowej.

– jak pani ocenia kompetencje cyfrowe 
polaków i nasze przygotowanie do korzy-
stania z cyfrowych możliwości jakie stwarza 
nasze państwo?

– Kompetencje cyfrowe są już w tej chwi-
li konieczne na rynku pracy, a przedsiębior-
cy wprost wskazują, że dostęp do wykwali-
fikowanych pracowników jest kluczowy dla 
rozwoju ich biznesów. Mimo mnóstwa nega-
tywnych skutków pandemii, nie możemy zapo-
minać o jednym bardzo pozytywnym aspekcie 
– o szybkim pozyskaniu właśnie tych kompe-
tencji. Jeszcze przed 2020 rokiem Uniwersytet 
Jagielloński prowadził badania, w których 
zwrócił się do biznesu z pytaniem o zwiększa-
nie zasobów informatycznych w swoich dzia-

łalnościach – wtedy twierdząco odpowiedziało 
18%. Dziś odsetek chętnych do rozwoju działów 
IT w swoich firmach wynosi aż 66%. To poka- 
zuje skalę rosnącego w szalonym tempie zapo-
trzebowania na osoby z kompetencjami infor-
matycznymi i cyfrowymi.

Pozwolę sobie przypomnieć, że kompe-
tencje cyfrowe to już nie tylko umiejętność 
obsługiwania danego sprzętu czy programu.  
To także umiejętności chociażby weryfikowania 
prawdziwości napotkanych informacji. 

Justyna Orłowska w czasie otwarcia suwalskiej 
SOWY prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną 
im. M. Konopnickiej

Dostosowanie się do potrzeb rynku pracy 
jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla biz-
nesu, administracji rządowej, jak i środowisk 
akademickich oraz szkolnictwa oświatowego.  
W każdym z tych obszarów są prowadzone 
działania. W ramach współpracy wszystkich 
tych środowisk stworzyliśmy program stażo-
wy „Kariera Jutra”. To program, dzięki które-
mu niemal 10 000 osób zostanie przeszkolo-
nych przez firmy technologiczne oraz Szkołę 
Główną Handlową z kompetencji cyfrowych 
(co już trwa), a 1 200 osób będzie miało możli-
wość wykorzystania nowych umiejętności pod-
czas stażu, którego finansowanie zapewniamy. 

Dokonujemy tych inwestycji, ponieważ wie-
rzymy, że to kompetencje i edukacja są kluczem 
do rozwoju zarówno w skali kraju jak i regio-
nów. Bez zrozumienia potencjału jakim dys-
ponują nowoczesne technologie trudno jest 
odnaleźć się w coraz szybciej ewoluującym 
świecie. Dlatego ostatnio, razem z Ministrem 

Czarnkiem oraz Ministrem Giżyńskim zapo-
wiedzieliśmy wprowadzenie, pierwszy raz  
w historii, gier wideo do programu naucza-
nia. Polska spółka 11 Bit Studios zdecydowała 
się we współpracy z nami udostępnić za dar-
mo na użytek edukacyjny swój największy hit, 
wielokrotnie nagradzaną grę This War of Mine. 
To właśnie dzięki takim wspólnym działaniom 
sektora publicznego i prywatnego jesteśmy  
w stanie realizować w takim tempie transfor-
mację polskiej szkoły. Korzystając z okazji, za-
praszamy także inne firmy chcące podzielić się 
swoimi dziełami do zgłaszania się poprzez stro-
nę gov.pl/grywedukacji

– jak ocenia pani działania suwal-
skiej Biblioteki publicznej im. marii 
konopnickiej, która prowadzi kreatywny 
ośrodek nauki i technologii – midicentrum 
oraz Strefę odkrywania wyobraźni  
i aktywności we współpracy z centrum 
nauki kopernik?

– Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław 
Czarnek w zeszłym roku powierzył mi zadanie 
wprowadzenia nowoczesnych narzędzi oraz roz-
wiązań systemowych do szkół, a ja tego zada-
nia się podjęłam. Naszym pierwszym wspólnym 
projektem są Laboratoria Przyszłości – najwięk-
sza inwestycja państwa polskiego w nowocze-
sne technologie dla wszystkich szkół podstawo-
wych w Polsce. Dzięki ponad miliardowi złotych 
uda się wyposażyć każdą placówkę w sprzęty ta-
kie jak: mikrokontrolery, drukarki 3D czy sprzęt 
do nagrywania. To oczywiście narzędzie, które 
pozwoli nam zrealizować nasz wspólny cel – od-
krywanie talentów uczniów, rozwijanie ich umie-

suWalczanka  od  govtech
cyfryzacja i nowe technologie  mają coraz większy wpływ na nasze życie. coraz częściej kupujemy w internecie a nie w tradycyjnym skle-

pie, częściej korzystamy z bankowości internetowej niż tradycyjnej. niewielu już z nas pisze listy na papierze, znacznie częściej ogranicza-
my się do korespondencji elektronicznej. w internecie kupujemy też bilety na różne wydarzenia kulturalne i sportowe. także coraz częściej 
załatwiamy sprawy urzędowe z wykorzystaniem portali elektronicznych. o wykorzystaniu technologii w administracji i edukacji przygo-
towującej do życia w cyfrowym świecie rozmawiamy z pochodzącą z Suwałk justyną orłowską, pełnomocnikiem prezesa rady ministrów 
ds. govtech – Szefem centrum govtech oraz pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej.

Od prawej Maria Kołodziejska dyrektor BP  
im. M. Konopnickiej w Suwałkach, wiceminister 
Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski  
i J. Orłowska
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jętności a co za tym idzie przygotowanie ich na 
wyzwania pędzącego rynku pracy.

Program SOWA – Stref y Odkr y wania 
Wyobraźni i Aktywności to kolejna inicjatywa 
Rządu, skupiona na rozwoju dzieci i młodzie-
ży przestrzeń, która pozwala na eksperymenty 
i naukę przez doświadczenia w innym niż szkoła 
miejscu. W jej ramach w całym kraju powstanie 
100 małych centrów nauki dających młodym 
ludziom przestrzeń do odkrywania i rozwija-
nia swoich talentów. Bardzo się cieszę, że uda-
ło się wspólnym wysiłkiem doprowadzić do te-
go, że jedno z pierwszych centrów powstało 
właśnie w Suwałkach. Po tym co zobaczyliśmy 
z Ministrem Piontkowskim podczas otwarcia 
tej instytucji, jestem przekonana, że ten wspól-
ny wysiłek Rządu, samorządu i organizacji spo-
łecznych przyniesie wiele radości i ciekawych 
doświadczeń młodym Suwalczanom i miesz-
kańcom okolic. Bardzo dziękuję za współpra-
cę wszystkim zaangażowanym w ten projekt.

– ukończyła pani suwalską Szkołę 
podstawową nr 11 i i liceum 
ogólnokształcące im. m. konopnickiej.
jak pani ocenia ich wpływ na rozwój 
kariery zawodowej?

– Uważam, że moja edukacja bardzo do-
brze przygotowała mnie do pełnienia ról ma-
nagerskich w tak specjalistycznych dziedzinach 

jak cyfryzacja, finanse czy administracja publicz-
na. Choć podczas mojej ostatniej wizyty w szkole, 
którą skończyłam, zauważyłam mnóstwo zmian  
– mogę powiedzieć, że jedna z nich jest sta-
ła. Mam na myśli zapał i ciągłą chęć do rozwo-
ju szkoły jak i jej uczniów. Pamiętam, że zawsze 
zarówno Pani Dyrektor jak i kadra nauczycie-
li pracowali nad tym, żeby stwarzać kolejne 
możliwości dla rozwoju swoich uczniów. Warto 
wspomnieć, że pomimo ogromnej inwestycji  
w nowoczesność, nigdy nie zapominano o fun-
damentalnych chrześcijańskich wartościach  

i zawsze dbano o to, byśmy mogli w nich wzra-
stać. To dla mnie idealny przykład rozwoju pla-
cówek edukacyjnych, które nie boją się nowości 
i chcą nadążyć za pędzącym światem nie zapo-
minając o tym, co najważniejsze. Mam ten za-
szczyt powiedzieć, że dzięki moim pedagogom 
towarzyszą mi same pozytywne wspomnie-
nia z czasów szkolnych i gdybym miała pole-
cić szkoły których jestem absolwentką zrobiła-
bym to bez wahania. 

– dziękujemy za rozmowę.

Justyna Orłowska 
przekazuje 
dyrektor 
I LO Dorocie 
Jabłońskiej dyplom 
uznania zasług 
Ministra 
Edukacji 
Narodowej

Pierwsze półrocze 2022 roku ma-
my za sobą. Był to czas obfitujący  
w ogromne zmiany w otoczeniu rynko-
wym. Zaczynając od wzrostu stóp procen-
towych i inflacji po atak Rosji na Ukrainę. 
Ostatecznie oliwy do ognia dolała Komisja 
Nadzoru Finansowego rekomendacją 
wprowadzającą mocne zaostrzenie wa-
runków udzielania kredytów mieszkanio-
wych przez banki. Te wszystkie czynniki 
znacząco wpłynęły zarówno na wtórny jak 
i pierwotny rynek nieruchomości.

Struktura popytu na nieruchomości 
będzie powoli ulegała zmianie. Już można 
zauważyć, że liczba potencjalnych kupują-
cych nieco zmalała. Utrudniony dostęp do 
kredytów spowodował, że mniej jest na ryn-
ku osób chcących kupić pierwsze mieszka-
nie lub zamienić posiadany lokal na większy. 
Dużo lepiej jest już w gronie inwestorów, 
którzy za gotówkę kupują mieszkania na 
wynajem, bo czynsze poszły do góry, a po-
nadto nieruchomości niezmiennie są atrak-
cyjną formą ochrony kapitału przed inflacją.

Wielu uczestników rynku nierucho-
mości jest obecnie zdania, że ceny miesz-
kań w 2022 r. nadal będą rosnąć, choć wol-
niej, niż miało to miejsce np. w poprzednim 

roku. Jednak, najbardziej prawdopodob-
nym scenariuszem wydaje się wyhamowa-
nie dynamiki wzrostu cen transakcyjnych, 
a nawet ich spadek, szczególnie w odnie-
sieniu do mieszkań o większym metrażu. 
Obecnie średnia transakcyjna cena mieszania 
w Suwałkach z rynku wtórnego przeznaczo-
nego do remontu to około 4500-5500 zł/m2.  
W standardzie do zamieszkania lub odświe-
żenia to około 6000-8000 zł/m2, pod warun-
kiem, że mieszkanie znajduje się na nowym 
osiedlu mieszkaniowym. Z analizy doradców 
WGN Suwałki wynika, że ceny transakcyjne 
mieszkań w Suwałkach często różnią się od 
tych oferowanych na portalach nawet o 1000-
1200 zł/m2. W statystykach widzimy rów-
nież, że w ostatnim czasie wzrósł odsetek ofert,  
w których dochodzi do obniżenia ceny 
mieszkania w trakcie trwania ogłoszenia. 
Oczywiście, są to dane uogólnione. Do każ-
dej oferowanej nieruchomości należy podejść 
indywidualnie, gdyż nawet pozornie niewielki 
detal, może zadecydować o różnicy cenowej.

Z obserwacji rynku wynika, że bardzo 
prawdopodobne jest pojawienie się w drugiej 
połowie roku tak zwanych okazji cenowych 
na rynku wtórnym, gdyż część osób, która 
zaciągnęła kredyty hipoteczne przy wyjątko-
wo niskich stopach będzie chciała ograniczyć 

Co Nowego Na ryNku NIeruChomośCI ?

rosnące koszty i zdecyduje się na sprzedaż ku-
pionych wcześniej mieszkań. Stąd przypusz-
czenie, że jedną z form wyjścia z długu będzie 
szybka sprzedaż mieszkania w atrakcyjnej ce-
nie. Dlatego, każdy kto chce kupić mieszka-
nie w 2022 roku powinien pilnie obserwo-
wać nowe oferty mieszkaniowe.

Wioletta 
Sadłowska, 
Pośrednik 
w Obrocie 
Nieruchomościami 
nr licencji 
zawodowej 20442

Szukasz pomocy w kupnie
lub sprzedaży nieruchomości?

Zadzwoń do nas:
512 012 097, 537 580 706

lub napisz suwalki@wgn.pl 
Nasi specjaliści pomogą Ci w każdej sprawie.

17
6/

20
22
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– co będzie należało do pani 
podstawowych zadań jako 
rzecznika praw ucznia? 

 – W ramach sprawowania funk-
cji Rzecznika Praw Ucznia, zgodnie 
z zarządzeniem wydanym przez 
Prezydenta Miasta Suwałk będę 
podejmowała działania związa-
ne z upowszechnianiem wiedzy 
o prawach ucznia wśród uczniów 
i nauczycieli suwalskich szkół, in-
formowaniem uczniów o ścieżce 
postępowania w przypadku łama-
nia ich praw, wsparciem uczniów 
i ich rodziców w zakresie spraw 
dotyczących przestrzegania praw 
uczniów w szkole, propagowaniem 
mediacji między członkami spo-
łeczności szkolnej w sprawach na-
ruszenia praw ucznia, współpra-
cą z Samorządami Uczniowskimi 
w zakresie upowszechniania praw 
i obowiązków ucznia, interwenio-
waniem w zgłoszonych sprawach 
o naruszenie praw ucznia, w tym 
również udzielaniem pomocy stro-
nie poszkodowanej w trybie wska-
zanym w zarządzeniu Prezydenta 
Miasta Suwałk oraz reprezentowa-
niem uczniów wobec władz oświa-
towych. To będą główne zadania 
realizowane przez Rzecznika Praw 
Ucznia.

dane działania względem uczniów 
przez innych uczniów. Ponadto, 
wstępnie zasygnalizowano mi, że 
jednym z problemów naruszają-
cych prawa ucznia mogą być zapi-
sy niektórych statutów szkolnych 
regulujących obowiązki uczniów 
w sposób sprzeczny z powszech-
nie obowiązującymi przepisami. 
Dlatego też, jako Rzecznik Praw 
Ucznia, po zbadaniu zapisów statu-
tu, jeśli zaistnieją wątpliwości, co do 
zgodności jego postanowień z pra-
wem będę podejmowała interwen-
cje mające na celu dokonanie zmian  
w tym zakresie.

Pozostałe problemy, które są 
związane z naruszaniem praw 
ucznia, a które dostrzegam po 
analizie przeprowadzonych róż-
nych badań w placówkach szkol-
nych, to głównie problemy zwią-
zane z uniemożliwieniem uczniom 
wolności wypowiedzi, dyskrymi-
nacją religijną i światopoglądo-
wą, przemocą fizyczną i psychicz-
ną doświadczaną przez uczniów 
w szkole, naruszaniem prywat-
ności uczniów przez nauczycieli,  
w tym związane z ogólnym bra-
kiem wiedzy uczniów na temat 
obrony swoich praw i możliwości 
proceduralnych w tym zakresie. 

Jednakże chciałabym wyraźnie 
podkreślić, iż w swoich działaniach 
będę przede wszystkim stawiała na 
wypracowanie wspólnego dialogu 
między nauczycielami i uczniami, 
uwzględniając wzajemne oczeki-
wania obu stron i dążąc do wyja-
śnienia sprawy poprzez mediację.

 
– czym zajmie się pani na po-
czątek? 

– Myślę, że pierwszymi dzia-
łaniami, k tóre podejmę jako 
Rzecznik Praw Ucznia będą dzia-

>> poWołano  rzecznika  praW  ucznia
łania ukierunkowane na zwiększe-
nie świadomości wśród społecz-
ności uczniowskiej na temat nowo 
utworzonej funkcji Rzecznika 
Praw Ucznia, w tym podejmo-
wanych działań w zakresie praw 
ucznia. Ważnym elementem po-
czątkowej działalności Rzecznika 
Praw Ucznia będzie również upo-
wszechnianie wiedzy o prawach 
ucznia wśród uczniów i nauczy-
cieli suwalskich szkół i informowa-
nie o ścieżce postępowania, gdy te 
prawa zostaną naruszone.

 
– w jakich sprawach i jak będzie 
można kontaktować się  
z panią?

– Uczniowie bądź ich rodzicie 
będą mogli zwrócić się do mnie 
w sytuacji, gdy ich zdaniem doj-
dzie do naruszeń w zakresie praw 
ucznia w szkole, o których czę-
ściowo wspomniałam powyżej. 
Wskazać należy, że prawa ucznia 
reguluje ustawa z dnia 14 grud-
nia 2016 r. prawo oświatowe, któ-
ra powołuje się również na zasady 
zawarte w takich aktach prawnych 
jak Konstytucja Rzeczpospolitej 
Polskiej, Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka, Międzynaro- 
dowy Pakt Praw Obywatelskich 
i Politycznych czy Konwencja  
o Prawach Dziecka.

Co do możliwości kontaktu ze 
mną w ramach pełnienia funkcji 
Rzecznika Praw Ucznia szczegó-
łowe informacje zostaną podane 
przed rozpoczęciem roku szkol-
nego. Na pewno będzie można 
skontaktować się ze mną osobi-
ście podczas pełnionego dyżuru, 
ale także telefonicznie lub za po-
średnictwem poczty e-mail. 

– dziękujemy za rozmowę.

6 lipca prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz spotkał się z blisko pięć-
dziesięcioma mieszkańcami ul. Franciszkańskiej na specjalnie zorganizowa-
nym spotkaniu konsultacyjnym. Była to możliwość do rozmowy na temat 
zaplanowanej w tym roku przebudowy ulicy, ale również o innych proble-
mach. Oprócz prezydenta w spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz miejscy urzędnicy odpowiadający za in-
westycje, infrastrukturę i planowanie przestrzenne.

W trakcie spotkania prezydent Suwałk poinformował, że petycja w obro-
nie drzewa, które koliduje z przebudową drogi zostanie rozpatrzona pozy-
tywnie, a drzewo zostanie uratowane. To zapewnienie spotkało się z zado-
woleniem uczestników spotkania. Rozmawiano także o zagospodarowaniu 
przestrzennym tej części miasta, utworzeniu miejsca do odpoczynku i rekre-
acji oraz budowie nowych miejsc parkingowych. Przedstawione propozycje 
zmian na ul. Franciszkańskiej zostały zaakceptowane przez zebranych na sali.

dyskusja o ul. Franciszkańskiej>>

4 lipca prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz powołał Paulę 
Amelian-Bagińską (na zdjęciu) na stanowisko suwalskiego Rzecznika 
Praw Ucznia, które będzie pełnić od 1 września. O powołanie RPU in-
terpelował radny Adam Ołowniuk, który zwrócił uwagę, że uczniowie 
powinni mieć osobę, do której będą mogli zwrócić się z każdą spra-
wą, dotyczącą szkoły, będącą jednocześnie bezstronnym arbitrem. 
Kandydaturę P. Amelian-Bagińskiej zaproponowała Młodzieżowa 
Rada Miejska, a w czerwcu podczas posiedzenia Komisji Oświaty  
i Wychowania radni ostatecznie zaakceptowali obowiązki rzeczni-
ka oraz pozytywnie ocenili kandydatkę na to stanowisko. Na co dzień  
P. Amelian-Bagińska jest adwokatem. 

O roli i obowiązkach Rzecznika Praw Ucznia rozmawiamy z Paulą 
Amelian-Bagińską.

– jakie problemy w środowisku 
uczniowskim dostrzega pani już 
dzisiaj?

– Problemy, które dostrzegam  
w środowisku uczniowskim, są 
związane ściśle ze sferą mediów 
społecznościowych, z których 
uczniowie korzystają na co dzień. 
Niestety bardzo często uczniowie  
w mediach społecznościowych 
zostają ofiarami przestępstw po-
pełnianych przez innych uczniów. 
Z ate m m oj e d z ia ł ania  jako 
Rzecznika Praw Ucznia będą mia-
ły również na celu przeciwdziałanie 
hejtowi w mediach społecznościo-
wych, w tym wszelkim działaniom, 
które wskazują na zastraszanie, 
znieważanie czy też inne niepożą-
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Publicznej im. M. Konopnickiej 
odbyło się spotkanie z autorem 
książki „Spowiedź Abysalu” 
uk azującej  świat  fantas y. 
Autor jest suwalczaninem, in-
żynierem po SGGW piszącym 
pod pseudonimem Feranos. 
Głównym bohaterem książki 
jest Gort – kat w świecie ma-
gii, mieczy i używek. Jak mó-
wi sam autor: książka wyszła 
sama z siebie, miał natchnienie i pisał. Czasami takie pisanie trwało  nawet 
16 godzin. Bohaterów znajdował wśród swoich znajomych. Feranos pisze, 

bo wierzy, 
ż e  s ł ow a  
m o g ą 
z m i e n i ć 
rzeczywi-
stość. Na 
co  d z i e ń 
z a j m u -
je się pro-
d u k c j ą 
gier.

9 

piraci chodnikowi
Coraz częściej Czytelnicy „DwuTygodnika 

Suwalskiego” zwracają uwagę na niewłaściwe 
zachowania rowerzystów, którzy nagminnie 
korzystają z suwalskich chodników. Stwarzają 
zagrożenie dla pieszych, często poruszają się 
z nadmierną prędkością i w miejscach gdzie 
ich nie powinno być, np. na chodniku przy  
ul. F. Chopina, Nowomiejskiej, E. Plater czy na 
ul. Wojska Polskiego. To samo dotyczy osób 
poruszających się po chodnikach na elektrycz-
nych hulajnogach. Czytelnicy „DTS” pytają:  
Czy w Suwałkach można jeździć rowerami i hu-
lajnogami po chodnikach, poza ścieżkami ro-
werowymi? Zapytaliśmy o to kom. Elizę Sawko  
z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. 

– Zgodnie z art. 33 Prawa o ruchu drogo-
wym ust. 5. korzystanie z chodnika lub drogi 
dla pieszych przez kierującego rowerem jest 
dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat  
10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po któ-
rej ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością 
większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m  
i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz 
pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpie-
czeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny 
wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrze-
żeniem ust. 6.

Ust. 6.: kierujący rowerem, korzystając  
z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obo-

czytelnicy pytają

werow ymi nie powinny poruszać się po 
suwalskich chodnikach. Ocz y wiście po-
za tymi wyjątkowymi  sytuacjami opisa-
nymi w Art. 33 Prawa o ruchu drogowym. 
Niestety prawie nikt nie przestrzega te-
go prawa, a z kulturą jazdy rowerzystów  
i osób poruszających się na hulajnogach by-
wa różnie. W trosce o bezpieczeństwo może 
nadszedł czas na egzekwowanie tego prawa.

wiązany jechać z prędkością zbliżoną do pręd-
kości pieszego, zachować szczególną ostroż-
ność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz 
nie utrudniać jego ruchu.

rowerzyści na ścieżki i ulice
Przypomnijmy, że po suwalskich ulicach 

nie można jeździć z prędkością większą niż  
50 km/h, a zatem rowerzyści i osoby ko-
rzystające z hulajnóg, poza ścieżkami ro-

Prawidłowe poruszanie się rowerem w wyznaczo-
nym miejscu – ścieżką rowerową

Nieprawidłowe poruszanie się rowerem po chod-
niku – na ul. E. Plater obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 50 km na godzinę

koncert W kaWiarence
16 lipca w Ka- 

w i a r e n ce  A r t y - 
stycznej SOK wys- 
tąpił zespół „Tears 
in a Pocket”. Trio 
z Łomży zagrało 
muzykę, która jest 
połączeniem alter-
natywnych gatun-

ków, takich jak indie, post lub math rock. To pełne eksperymentów 
partie instrumentalne i melodyjne wokale, które na żywo tworzą nie-
codzienny performance. Jak zwykle w Kawiarence Artystycznej przy 
ul. T. Noniewicza 71 oprócz dobrej muzyki będzie też pyszna kawa, 
herbata i domowe ciasto serwowane przez młodzież z Niepublicznej 
Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Zawodu „Prolog”, star-
szej siostry „Bajki”.

>> >>

Od prawej dyrektor suwalskiej Biblioteki 
Maria Kołodziejska i Feranos

Fot. Zbigniew Stelmaszek
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w SUWAŁKACH

Suwalska Biblioteka publiczna im. m. konopnickiej, Suwalski 
ośrodek kultury i ośrodek Sportu i rekreacji przygotowały naj-
młodszym suwalczanom szereg atrakcji na wakacje. 

Jak zwykle bogatą i kreatywną ofertę przygotowało biblioteczne 
midicentrum na Osiedlu Północ przy ul. W. Witosa 4A. Tu zajęcia odbywają 
się w tygodniowych turnusach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
10 do 13. W każdy wakacyjny piątek MidiCentrum zaprasza na Legodzinki  
w godzinach 14-16, na które nie obowiązują zapisy, można po prostu 
przyjść i budować, tworzyć, bawić się. Dzieci w wieku od 8 roku mogą zo-
stać pod opieką instruktora Midicentrum, dzieci poniżej 8 roku życia bawią 
się razem z rodzicem/opiekunem. Godziny 14-16 nie są sztywnymi godzi-
nami rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Znajduje się w budynku Parku Naukowo-Technologicznego przy  
ul. Innowacyjnej 1 na pierwszym piętrze. W wakacje SOWA zaprasza na 
wejścia indywidualne i dla grup zorganizowanych od wtorku do soboty 
w godzinach: 9-11; 11.10-13; 13.20-15.10. 

Kontakt: 572 920 432; e-mail: sowa@bpsuwalki.pl 
Więcej informacji na stronie www.bpsuwalki.pl/sowa

W bibliotecznej „Smykałce” odbywają się zajęcia przygotowujące do kodowania

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się wakacyjne zajęcia w bibliotecz-
nej „Smykałce” przy ul. E. Plater 33A. Na początek odbyły się zajęcia  
z orientacji w mapie i terenie z elementami surwiwalu, dla dzieci kl. II-VII, 
w formie tygodniowych warsztatów. 

W kolejnych tygodniach zaplanowano: 
26-29.07 –„Trapery małego trapera” – trzygodzinne spacery po mie-

ście, dla dzieci kl. II-VII. 
2-5.08 – „Jak powstaje papier?” – warsztaty z czerpania papieru dla 

dzieci kl. I-IV – 2 godz.
9-12.08 – „Od gazety do youtube’a” – warsztaty dziennikarskie z ele-

mentami pracy z dźwiękiem i słowem, dla młodzieży kl. V-VIII – 2 godz. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Szczegóły na: www.bpsuwalki.pl

***
W czasie oSir-owskich „Sportowych wakacji 2022” na tygodnio-

wych turnusach dzieci uczestniczą w zajęciach nad Zalewem Arkadia,  
w aquaparku, zajęciach tenisowych, w modelarni i na ściance wspinacz-
kowej oraz odwiedzają Nadleśnictwo Suwałki.

***
Wakacyjne podróże po kulturze, czyli letnie półkolonie najmłod-

szym suwalczanom przygotował Suwalski ośrodek kultury. Dzieci  
w wieku od 7 do 12 lat spotykają się na tematycznych turnusach „Kultura-
Naturalnie!” „Legendarna Suwalszczyzna” i „Tajemnice suwalskich zauł-
ków”. Uczestnicy półkolonii z SOK spędząją czas tworząc, ucząc się rze-
czy niebanalnych oraz bawiąc się na całego. Każde zajęcia to nowa dawka 
dobrej zabawy i wiedzy.

Uczestnicy „Wakacyjnych podróży po kulturze” w pracowni plastycznej

Suwalską SOWĘ 
odwiedzili 
uczestnicy pierwszego 
turnusu sportowych 
wakacji organizowanych 
przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Suwalskie MidiCentrum 
proponuje 

różnorodne zajęcia 
rozwijające kreatywność

Nową propozycją na wakacje w mieście jest wizyta w Sowa, czyli 
Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach. To takie ma-
łe centrum nauki, w którym można spędzić czas ciekawie i pożytecznie. 
SOWA jest prowadzona przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej. 
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przyjaciele harcerzy
Już kilkuset harcerzy z Suwałk i regionu w cza-

sie tegorocznych wakacji wypoczywało w har-
cerskiej bazie „Garbaś” znajdującej się pomiędzy 
Filipowem a Bakałarzewem. Baza od siedemdzie-
sięciu lat służy suwalskim harcerzom i wymaga re-
montu. Udało się już wyremontować część po-
mieszczeń. Ma w tym swój udział Rada Przyjaciół 
Harcerstwa. O jej działalności rozmawiamy z prze-
wodniczącym Tadeuszem Szymańczykiem.

– jakie cele stawia sobie rada?
– Rada Przyjaciół Harcerstwa powstała z inicjatywy byłych harcerzy  

i przyjaciół harcerstwa, którym wartości harcerskie oraz cele wychowaw-
cze stawiane młodym harcerzom są nadal bardzo bliskie. W naszym gro-
nie znajdują się samorządowcy z Prezydentem i Przewodniczącym Rady 
Miasta, dyrektorzy i prezesi wielu suwalskich  firm, biznesmeni, architekci, 
projektanci, inżynierowie oraz szereg innych osób. Celem naszego działa-
nia jest budowa pozytywnego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie, 
promowanie harcerskich idei i dorobku, wspieranie działań wychowaw-
czych i edukacyjnych, lobbing na rzecz harcerstwa w organach samorzą-
dowych, organizacjach i zakładach pracy oraz organizowanie material-
nego wsparcia na realizację harcerskich celów statutowych. Zadaniem 
na dzisiaj jest modernizacja budynku zaplecza harcerskiej bazy Garbaś.

– co już udało się zrobić?
– Udało się wykonać projekt modernizacji bazy oraz pozyskać środ-

ki i materiały na realizację pierwszej części remontu, tj. kuchni i zmywal-
ni. Dodatkowo powstały pomieszczenia, które spełniają wymogi higieny 
przygotowywania żywności oraz usprawnią pracę w kuchni: obieralnia 
oraz przygotowalnia jaj. Dzięki pozyskanym środkom finansowym zaku-
piono sprzęt kuchenny: meble gastronomiczne, zlewy, umywalki, profe-
sjonalną zmywarkę oraz inne niezbędne urządzenia. Remont budynku 
bazy to duże przedsięwzięcie, ponieważ należało wymienić instalację 
elektryczną i wodociągową, wymienić stolarkę okienną i drzwi, wylać na 
nowo posadzkę oraz położyć glazurę i terakotę.

– w jaki sposób można wesprzeć radę przyjaciół harcerstwa?
– Sama Rada wsparcia nie potrzebuje, potrzebują go harce-

Suwalskich harcerzy można wesprzeć poprzez:
– przekazanie środków finansowych poprzez portal: zrzutka.pl  

– https://zrzutka.pl/hwngfh…
– przekazanie środków finansowych na konto bezpośrednio na re-

mont HB Garbaś na nr: 19 1600 1462 1024 6178 1000 0005
– udział w licytacjach udostępnianych na hufcowym fanpag’u. 

>>
rze. Jesienią planowana jest realizacja drugiej części budynku ba-
zy. Pozostało do wykonania pomieszczenie do przygotowania mięs, 
miejsca do składowania odpadków żywieniowych oraz zaplecza so-
cjalnego dla pracowników z umywalnią i prysznicami. Jeśli uda się ze-
brać odpowiednią ilość środków, prace te zostaną zakończone jesz-
cze tej jesieni. W przyszłym sezonie harcerze mogliby korzystać już  
z w pełni wyremontowanego ośrodka. Najprostszą formą wsparcia te-
go przedsięwzięcia jest darowizna na rzecz Hufca ZHP Suwałki Nr konta  
19 1600 1462 1024 61781000 0005 – z dopiskiem darowizna na Harcerską 
Bazę Garbaś. Można też, po uzgodnieniu z Komendą Hufca, zakupić  
– przekazać materiały budowlane i urządzenia.

– dziękujemy za rozmowę.

W czerwcu w Harcerskiej Bazie Obozowej „Garbaś” odbył się doroczny Zlot 
Hufca ZHP Suwałki

W przyszłym roku „Dąb Wolności” w suwalskim Parku Konstytucji  
3 Maja ukończy 100 lat. A w tym wieku często potrzebna jest już pomoc 
dla podtrzymania dobrego stanu zdrowia drzewa. Zatem rozpoczęła się 
wymiana ziemi i napowietrzenie korzeni pod „Dębem Wolności”, który 
przez lata urósł do rangi patriotycznego symbolu Suwałk. To pierwsza 
taka operacja w mieście. 

Na zlecenie suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni przeprowadzono eks-
pertyzę dendrologiczną „Dębu Wolności”. Okazało się, że ten stuletni dąb 
szypułkowy rośnie w złych warunkach siedliskowych, które negatywnie 
wpływają na jego stan fitosanitarny. Największy negatywny wpływ na 
drzewo ma znaczne zagęszczenie gruntu oraz ograniczenie przepusz-
czalności gleby spowodowane zabrukowaniem terenu. W związku z tym 
w najbliższym czasie zostaną wykonane prace poprawiające warunki ży-
cia drzewa z zastosowaniem technologii sprężonego powietrza. Korzenie 
zostaną oczyszczone przy pomocy urządzenia Air Spade, dzięki które-
mu przy wykorzystaniu strumienia sprężonego powietrza możliwe jest 
praktycznie nieinwazyjne rozluźnienie i napowietrzenie struktury gleby. 
Ponadto w obrębie strefy odbrukowanej, a znajdującej się pod okapem 
korony zostaną wykonane otwory napowietrzające system korzeniowy 
na głębokości 50-100 cm o gęstości 4 otwory na 1 m2.

Kolejnym etapem poprawy warunków siedliskowych drzewa będzie  
wymiana podłoża wokół drzewa,  która zostanie przeprowadzona bez  
ingerencji w system korzeniowy. Po wykonaniu tego zostanie rozłożona 
wokół dębu warstwa zrębków drzewnych, które mają utrzymywać pra-
widłowe parametry glebowe oraz zostaną posadzone rośliny okrywowe. 

Suwalski „Dąb Wolności” zasadzono 3 maja 1923 roku 
Na zdjęciu „Dąb Wolności” podczas prowadzonych prac 

poWietrze  dla  „dębu Wolności”>>



19.07.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

12

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

lili, że ten rok jest rokiem marii konopnickiej w Suwałkach. 23 maja minęło 180 lat od urodzin w Suwałkach jednej z naj-
wybitniejszych polskich pisarek i poetek. w plebiscycie „dwutygodnika Suwalskiego” znalazła się ona w gronie 10 najwy-
bitniejszych suwalczan w 300-letniej historii miasta. śladów pamięci o niej w Suwałkach nie brakuje. przez cały rok marii 
konopnickiej w „dtS” przypominamy suwalskie ślady po naszej słynnej rodaczce. tym razem nietypowo przypomnimy o 
suwalskim śladzie w muzeum marii konopnickiej w żarnowcu. 

SuwalSki kamień w muzeum 
marii konopnickiej w żarnowcu 

W czasie wakacyjnych wędrówek warto zajrzeć 
do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w woj. 

podkarpackim. Poza interesującą wystawą znaleźć tam można suwal-
ski głaz będący symbolem trwałych więzi pomiędzy muzeami poetki  
w Suwałkach i Żarnowcu. Ustawiono go w parku nieopodal popiersia po-
etki w żarnowieckim parku.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Dworek w Żarnowcu Maria Konopnicka otrzymała w darze od naro-
du na jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej. Spędzała w nim wiosny i lata do 
śmierci w 1910 r. Po II wojnie światowej córka poetki Zofia Mickiewiczowa 
podarowała dworek narodowi polskiemu, czyli wrócił on do darczyńcy. 
W 1957 r. otwarto w nim Muzeum Marii Konopnickiej, które współpraco-
wało z suwalskim Muzeum M. Konopnickiej. Potwierdzeniem tej współ-
pracy był głaz z Suwalszczyzny ustawiony w Żarnowcu w 150 rocznicę 
urodzin poetki. 

Suwalski obelisk-kamień 
w Żarnowcu odsłonięto 
8 września 1992 r. 
Teraz znajduje się na nim napis: 
„Marii Konopnickiej 
w 150 rocznicę urodzin 
1842-1992. W hołdzie kamień ten 
kładą Suwałki i Żarnowiec 
8 września 1992 r.”

Pierwotnie napis wyryty na 
nim brzmiał : „W hołdzie po-
etce -społeczeństwo Suwałki  
i Żarnowca.” Kamień podarował 
Jan Góral z podsuwalskiej Małej 

Huty. W uroczystości odsłonięcia uczestniczyli m.in.: dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Suwałkach Zygmunt Filipowicz, wiceprezydent Suwałk 

Piotr Hołdyński i zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach Grzegorz Kubaszewski. Jak rela-
cjonował „Tygodnik Suwalski” wiceprezydent Suwałk powiedział wów-
czas: „Jestem wzruszony, że mogę uczestniczyć w uroczystości poświę-
conej wybitnej poetce Marii Konopnickiej, która swoją drogę życiową 
zaczęła w Suwałkach, a kończyła tu w Żarnowcu. Dobrze się stało, że  
w obu naszych miejscowościach czcimy jej pamięć. Niech ten kamień  
z odległej ziemi suwalskiej fundowany przez obie społeczności będzie 
kolejnym tego dowodem. Cieszę się, że od wielu lat tak owocnie rozwija 
się współpraca miedzy placówkami muzealnymi Żarnowca i Suwałk. Chcę 
bardzo serdecznie podziękować władzom województwa krośnieńskiego, 
społeczeństwu Jedlicza i Żarnowca, a szczególnie dyrektorowi placów-
ki muzealnej w Żarnowcu Zdzisławowi Łopatkiewiczowi i pracownikom 
za pomoc meryto-
ryczną, a szczegól-
nie wypożyczenie 
cennych ekspona-
tów muzeum suwal-
skiemu.” 

Takim przykładem 
współpracy muzeów 
Marii Konopnickiej  
w Suwałkach i Żar-
nowcu jest adres hoł-

downiczy jaki skie-
rowali suwalczanie 

do Marii Konopnic-
kiej z okazji 25-lecia 

jej pracy literackiej. 
Znajduje się on  

w obu muzeach. Jak to jest możliwe? W Żarnowcu jest oryginał tego adresu,  
a w Suwałkach jego wierna kopia

Suwalski głaz w parku przed Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
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Poprzedzi je inauguracja wystawy plenerowej pt. „Tak czytam Konopnicką” 
– na której artyści, plastycy związani z Suwalszczyzną przedstawili swoją 
malarską interpretację czytania poetki. Prace będzie można  oglądać na 
ogrodzeniu muzeum wzdłuż ul. Andrzeja Wajdy;

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

n spotkanie z Tadeuszem Budrewiczem pt. „Kontrowersje wokół pierw-
szej serii „Poezji” Marii Konopnickiej”. Odbędzie się w ramach realizo-
wanego projektu „Promocja czytelnictwa” – z cyklu „Znam Konopnicą”  
– 4.08, godz. 17. Spotkanie będzie transmitowane on-line.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

reStauracja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
n na Jazz Wieczór – Laura Cubi & Adam Wendt – 22.07, godz. 19.30, bilety 

50 zł. Zespół wystąpi w składzie: Laura Cubi Villena – śpiew; Adam Wendt 
– saksofon; Paweł Zagańczyk – akordeon; Jarosław Stokowski – kontrabas.

„art-SoS” Fundacja alicji roSzkowSkiej, 
ul. Chłodna 12 zaprasza na:

n cykl spotkań Obiady Czwartkowe z Konopnicką – 21.07 – „Złote prze-
boje kina i Romantyzmu” w wykonaniu Artes Duo Małgorzata Janaszek 
(wiolonczela), Andrzej Janaszek (fortepian) z gościnnym udziałem 
Aleksandry Pełszyńskiej, stypendystki funacji Art-SOS. Przed duetem 
wystąpi tegoroczna absolwentka PSM Agata Korsak (skrzypce), Karolina 
Zwiewka (fortepian). Kolejne spotkanie co tydzień, do końca sierpnia, 
godz. 18 przy ul. Chłodna 12.

n koncert Orkiestry Dętej  
z Olecka pod batutą Weroniki 
Kordowskiej – 21.07, godz. 19,  

wyspa nad Zalewem.

StowarzySzenie przyjaciół teatru otwartego zaprasza na:
n koncert „Mieć w miłości kraj Ojczysty”, który rozpocznie się 29 lipca 

o godz. 19 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. 
Wystąpią: Katarzyna Gierla (sopran), Jacek Szymański (tenor), Przemysław 
Piskozub (baryton), Dariusz S. Wójcik (bas/recytacje), Rafał Lewandowski 
(fortepian), Ewa Maria Stąpór. W programie m.in. utwory Fryderyka 
Chopina i Stanisława Moniuszki oraz poezja romantyczna.

pttk oddział w Suwałkach im. grzegorza klimko zaprasza na:
n cykl bezpłatnych spotkań „Spacerkiem po Suwałkach z przewodnikiem 
turystycznym” – 23 i 24.07, zbiórka godz. 10 (I grupa) i 13 (II grupa) przy 
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Ks. K. Hamerszmita. Tematyka spo-
tkań związana będzie z historią, zabytkami i znanymi postaciami Suwałk.

centrum handlowe plaza Suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301 
zaprasza na filmy:

– do 21 lipca – „Minionki: Wejście Gru” (komedia animowana), 
„Niezgaszalni” (komedia animowana/przygodowy), „Thor: Miłość i grom” 
(fantasy/przygodowy), „Powodzenia, Leo Grande” (komediodramat),  
„Na chwilę, na zawsze” (romans);

– od 22 lipca – „A oni dalej grzeszą, 
dobry Boże!” (komedia), „Zbrodnie 
przyszłości” (horrot/s-f);

– od 29 lipca –„DC Liga Super-pets” 
(komedia animowana/przygodowy), 
„Pracownik miesiąca” (komedia).

Cinema Lumiere zaprasza na 
Promocję wakacyjną – bilety na se-
anse od poniedziałku do piątku, do 
godz. 15, na filmy 2D i 3D, w cenie 18 zł. 

Promocja obowiązuje do 2 września.

BiBlioteka puBliczna im. marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n do udziału w XVI edycji konkursu literackiego „Suwalskie 
limeryki latem”. W tej edycji konkursu, z okazji obchodów 
Roku Marii Konopnickiej, specjalnie cenione będą utwory na 
temat: „Krasnoludki są na świecie”. Celem konkursu jest po-
pularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literac-
kiej jaką jest limeryk, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na 
mapie kulturalnej Polski, odkrywanie i wspieranie talentów lite-

rackich rodzimych i przyjezdnych, wzbogacanie codzienności o uśmiech  
i radość płynącą z twórczości literackiej. Konkurs 
organizowany jest pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza. 
Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy 
dostarczyć do 31 lipca do Biblioteki Publicznej  
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach lub przesłać na 
adres: ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki;

n do udziału w konkursie „Od Świtezi do Wigier”. 
Konkurs jest organizowany na piosenkę do tekstów 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Teksty do 
piosenek są do wypożyczenia w bibliotece, a także 
dostępne w serwisie: Polona.pl W komponowaniu 
będzie inspirować Mary Rumi, która 27 sierpnia spe-

cjalnie dla uczestników konkursu poprowadzi warsztaty. Nagrania można 
nadsyłać do 30 września. 

Szczegółowy regulamin 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 do oglądania wystawy „pTak też człowiek” – „Galeria na Schodach”. 
Wystawa czynna do końca lipca;

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

taj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 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: „Na chwilę, na zawsze”.

SuwalSki ośrodek kultury zaprasza na:

n koncert „Na Dywaniku u Marii”. Wystąpi SOK Band 
i soliści: Natalia Winnik (na zdjęciu) (mezzosopran) 
i Michał Sowul (tenor) – 30.07, godz. 18, Plac Marii 
Konopnickiej, wstęp wolny;

n „Koncerty na Bulwarach”. Wystąpi Kabaret Literacki Rozłogi – 31.07, 
godz. 18, Galeria Sztuki Stara Łaźnia;

n Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – 31.07,  
w godz. 9-13, plac za SOK-iem. Wstęp wolny, bez opłat 
za stoisko;

n wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
n wystawę stałą „Tymoteusz Muśko – malarstwo” – foyer SOK (II pię-

tro), wstęp wolny;
n wystawę stałą „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane” – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia.

muzeum okręgowe, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:
n do zwiedzania wystaw od wtorku do niedzieli w godz. 9-17.

muzeum im. m. konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
n wystawę „Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...” oraz Zaułek 

Krasnoludków. Jest to miejsce do aktywnego spędzania czasu przez naj-
młodszych, choć wystawa dla dorosłych może być sentymentalną po-
dróżą do czasów dzieciństwa;

n na promocję książki „Ta ziemia”, wybór i opracowanie Tadeusz 
Budrewicz – 21.07, godz. 17. Spotkanie będzie transmitowane on-line.  

13

ZaprosZenia suwalskie

w kinie
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wydarzenia  Sportowe
maria andrejczyk na miStrzoStwach świata

Nad ranem w czwartek (21 lipca) w eliminacjach rzutu oszczepem na 
mistrzostwach świata w amerykańskim Eugene rywalizować będzie za-
wodniczka LUKS Hańcza Suwałki Maria Andrejczyk. Ten sezon jest trud-
ny dla wicemistrzyni olimpijskiej. Jak dotąd najlepszy tegoroczny wynik 
57 m 53 cm osiągnęła na czerwcowych mistrzostwach Polski rozegranych 
w Suwałkach. Finał rzutu oszczepem kobiet zaplanowano na 23 lipca  
o godz. 3:20. Mamy nadzieję, że wystąpi w nim M. Andrejczyk. W ostat-
nich medialnych wypowiedziach nie wykluczyła ona, że ze względów 
zdrowotnych start w mistrzostwach świata może być ostatnim w tym se-
zonie. Najważniejszym celem są przygotowania do najbliższych Igrzysk 
Olimpijskich w Paryżu.

doBre wyStępy młodych lekkoatletów
Dwie siódme lokaty – to największe osią-

gnięcia lekkoatletów LUKS Hańcza Suwałki 
na 76. PZLA Mistrzostwach Polski do lat 20, 
jakie rozegrano w Radomiu od 7 do 9 lip-
ca. Bartosz Taraszkiewicz (na zdjęciu) zajął 
siódme miejsce w rzucie oszczepem z re-
zultatem 51 m 30 cm. Piotr Konopko z wyni-
kiem 200 cm w skoku wzwyż zajął również 
siódmą lokatę. W biegu na 400 m ppł wy-
startowali Paweł Ćwikowski i Jakub Sobota.  
P. Ćwikowski zajął czwarte miejsce w finale B,  
co dało mu 11 lokatę w klasyfikacji końcowej. W eliminacjach biegu na 
400 m ppł ustanowił on rekord życiowy wynikiem 58.62 sek. J. Sobota nie 
ukończył biegu w finale B. Lepiej powiodło się mu w biegu na 110 m ppł, 
 w którym zajął dwunaste miejsce z czasem 15.07 sek. 

W Mistrzostwach Polski do lat 18 w Bielsku Białej wystartowali: Nadia 
Dydzińska i Jakub Piegiel. Obydwoje ustanowili rekordy życiowe w swo-
ich konkurencjach. N. Dydzińska zajęła 10 miejsce w trójskoku z nowym 
rekordem życiowym 11.19 m osiągniętym w eliminacjach, a J. Pigiel w bie-
gu na 1 500 m zajął 11 miejsce i ustanowił nowy rekord życiowy – 4:15;73 .

ślepSk malow w komplecie
Znamy skład drużyny Ślepska Malow Suwałki na nowy sezon PlusLigi. 

Z ubiegłorocznego składu odeszło sześciu siatkarzy. W suwalskiej dru-
żynie nadal grać będą: Łukasz Rudzewicz, Paweł Halaba, Przemysław 
Smoliński, Mateusz Czunkiewicz, Adrian Buchowski i Cezary Sapiński. 
Ponadto przed kilkoma miesiącami przedłużono umowę na następny 
sezon z libero Pawłem Filipowiczem. Ponownie w Ślepsku Malow zagra 
29-letni reprezentant Norwegii Andreas Takvam. To będzie jego czwarty 
sezon w suwalskim klubie. W poprzednim sezonie środkowy A. Takvam 
był jednym z najlepszych blokujących rundy zasadniczej PlusLigi i zapi-
sał na swoim koncie 59 bloków, co znacznie przyczyniło się do odniesio-
nych zwycięstw suwalskiej drużyny.

Andreas Takvam świetnie wkomponował się 
w zespół Ślepska Malow. Imponuje spoko-
jem i skutecznością, zwłaszcza w grze blo-
kiem. Należy do ulubieńców kibiców biało-
niebieskich

Do składu Ślepska Malow w no-
wym sezonie dołączą: 25-letni przyj-

mujący Miran Kujundžić z Serbii, rozgrywający Argentyńczyk 26-letni 
Matías Pages Sánchez oraz grający na tej samej pozycji 25-letni Mariusz 
Magnuszewski. Nowymi atakującymi Ślepska Malow będą: 28-letni 
Bartosz Filipiak i 30-letni Arkadiusz Żakieta. Barwy suwalskiego zespo-
łu reprezentować będzie też 27-letni przyjmujący Dominik Depowski. 
Przygotowania do nowego sezonu zespół rozpocznie w końcówce lip-
ca. Próbą generalną przed nowym sezonem będzie Memoriał Józefa 
Gajewskiego. Pierwszy mecz PlusLigi Ślepsk Malow rozegra w pierwszy 
weekend października w Nysie ze Stalą.

turniej Siatkówki plażowej
II Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” rozpocz-

nie się w najbliższą sobotę (23 lipca) o godz. 9. Na boiskach kompleksu 
sportowego „Suwałki Beach Arena” przez dwa dni siatkarze walczyć bę-
dą o pulę nagród wartości 10 tys. zł. Zapowiadane są też konkursy dla ki-
biców oraz gry i animacje dla dzieci. Głównym pomysłodawcą turnieju 
jest Mateusz Czunkiewicz, libero Ślepska Malow Suwałki. Pełny regula-
min turnieju dostępny jest na stronie: https://bit.ly/3yhG7fo

trudna Budowa drużyny
Rozpoczęła się budowa nowej drużyny piłkarskiej Wigier Suwałki, 

po wycofaniu się klubu z rozgrywek II ligi i spadku do IV ligi. Obszernie 
pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”. 
Trudnego zadania odbudowy drużyny suwalskich Wigier podjął się Kamil 
Lauryn (I trener), któremu pomaga Dariusz Koncewicz. Jak trudne bę-
dzie to zadanie przekonaliśmy się w pierwszych sprawdzianach. Po kilku 
dniach przygotowań z udziałem kilkudziesięciu piłkarzy czwartoligowe 
Wigry w Suwałkach przegrały 0:1 z Mazurem Ełk, który gra w warmiń-
sko-mazurskiej klasie okręgowej. W kolejnym meczu w Suwałkach no-
we Wigry przegrały 0:4 z trzecioligową Olimpią Zambrów. Podlaska  
IV liga ruszy 6-7 sierpnia. Na początek w Suwałkach Wigry zmierzą się  
z MOSP Białystok. A wcześniej, bo już 27 lipca o godz. 17 na stadionie przy  
ul. Zarzecze 26 zagrają w Pucharze Polski z KKS Kalisz.

SukceSy Sportowców olimpiad Specjalnych
Bardzo dobrze zaprezentowali się sportowcy Olimpiad Specjalnych 

z suwalskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na  
XII Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych rozegranych w Kielcach. 
14 zawodników wywalczyło: 8 medali złotych, 5 srebrnych i 4 brązowe.  
W lekkoatletyce i badmintonie podlaskie reprezentowali: Monika Bednarek, 
Patrycja Lewkowicz, Karolina Zielińska, Weronika Zielińska, Magdalena 
Wichert, Dominika 
Wiliwińska, Krzysztof 
Leśniewski, Tomasz 
D o w t o r t ,  D aw i d 
Choroszko, Marcin 
Grzędziński, Jakub 
Żuryński i Damian 
Jankowski. 

modelarze z medalami
Zawodnicy sekcji modelarstwa lotniczego OSiR Suwałki Oliwia 

Danilewicz i Radosław Szymanowski wygrali Mistrzostwa Polski mode-
li swobodnie latających juniorów rozegrane w Czaplinku w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. O. Danilewicz wywalczyła złoty medal,  

a R. Szymanowski srebrny. Bardzo 
dobrze suwalscy modelarze za-
prezentowali się też w zawo-
dach Pucharu Polski rozegranych  
w Krośnie. W klasie F1G open zwy-
ciężyła O. Danilewicz, która wy-
przedziła Stanisława Skibickiego 
i Oliwię Szturgulewską.

Od 25 do 30 lipca zawodni-
cy sekcji suwalskiego OSiR wy-
startują w mistrzostwach świata 

Modeli Swobodnie Latających w Bułgarii.

andrzej StępkowSki wygrał w eSailingu 
Andrzej Stępkowski z suwalskiego Klubu Żeglarskiego Kamena 

zwyciężył w esailingowych regatach PGE 
eGdynia Sailing days. Esailing to wirtual-
ne regaty żeglarskie w wersji gamingowej. 
Gdynia Sailing Days to jedna z najważniej-
szych imprez żeglarskich w basenie Morza 
Bałtyckiego oraz PGE Superpuchar Polskiej 
Ligi Esportowej, czyli największa impreza 
gamingowa tego lata. 

Fot. PZLA

Fot. SOSW nr 1 w Suwałkach

Fot. Klub Żeglarski Kamena

Radosław Szymanowski i Oliwia Da-
nilewicz na podium Mistrzostw Polski 
juniorów w modelarstwie    Fot. OSiR
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biblioteka 
przyjazna dzieciom

Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej znalazła się na 
ogólnopolskiej mapie bibliotek przyjaznych dzieciom przygotowanej 
przez społeczność Przystanku Rodzinka. Tym cenniejsze to wyróżnie-
nie, że przyznawane przez czytelników. Biblioteka przyjazna dzieciom 
to miejsce, w którym można spędzić czas na lekturze, zabawie, zorgani-
zowanych zajęciach, czy po prostu spotkaniach z innymi rodzinami po-
chłoniętymi książką i kulturą.

O d d z i a ł  d l a 
dzieci suwalskiej 
Biblioteki zajmu-
je niewielką prze-
strzeń, w której 
najmłodsi mogą 
znaleźć tradycyjne 
książki, w tym naj-
nowsze publikacje 
dla dzieci i młodzie-
ży ze swobodnym 
dostępem do nich. 
W y p o ż y c z a l n i a 
dla najmłodszych 
wprowadza dzie-
ci w świat książek 
dzięki ciekawym 
zajęciom i odpo-

wiedniemu wyposażeniu w zabawki i nowoczesne technologie w pra-
cowni „Smykałka”. A wszystko po to, by było to miejsce ciekawe dla dzieci. 

>>

Niekonwencjonalne spotkania z najmłodszymi czytelni-
kami organizuje suwalska Biblioteka. Trasa pierwszego 
wakacyjnego spaceru uczystników zajęć w bibliotecznej 
Smykałki prowadziła brzegiem Czarnej Hańczy
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chroń córki przed przemocą SekSualną

ucz Swego Syna Szacunku dla koBiet

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Miasta Suwałki

maSz proBlem z alkoholem?
chceSz przeStaĆ piĆ?

anonimowi alkoholicy czekają

wykaz mitingów grup aa intergrupy

„pojezierze”
infolinia: 801 033 242

SuwałkI:
n „Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;
n „opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania  
odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  
i święta, godz. 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;
aguStów:
n „Nie ma mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;
SejNy:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;
FIlIpów:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;
puńSk:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;
lIpSk:
n „odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 
 100/2022

prezydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 8.07.2022 
r. do 28.07.2022 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczo-
nej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkal-
no-usługowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 292/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku). 

183/2022

inFormacja
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 zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 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 
08.07.2022 r. do dnia 28.07.2022 r. został opublikowany na tablicy ogło-
szeń 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 19/2022 z dnia 07 lipca 2022 r. nieru-
chomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 

180/2022

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.) poda-
je do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 07.07.2022 r. do 28.07.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Suwałk przeznaczonej do dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na ko-
lejny okres (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 290/2022 z dnia 07 lipca 2022 roku).

181/2022

prezydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 8.07.2022 r. do 
28.07.2022 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 291/2022 z dnia 8 lipca 2022 
roku).  182/2022

prezydent miaSta Suwałk działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej, na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że 
w dniu 8 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni (od 8.07.2022 r. do 29.07.2022 r.) 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 293/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku).

185/2022

ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego i garażu
zarząd Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. ogłasza 
publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użyt-
kowego i garażu, stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, położo-
nych w Suwałkach przy ulicy: 

lokal użytkowy:
1. tadeusza kościuszki 112 o powierzchni użytkowej 13,48 m2 – wy-

woławcza wysokość stawki czynszu 20,00 zł/m2 netto, wadium 400,00 zł.
Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, usługowe, biurowy lub inne 

nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodno
-kanalizacyjną /czas trwania umowy do 28.02.2023 r./.  

garaż:
2. wesoła o powierzchni 18,00 m2 – wywoławcza wysokość staw-

ki czynszu – 5,70 zł/m2 netto, wadium 140,00 zł /czas trwania umowy do 
30.06.2023 r./.  

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł w przypadku lokalu 
użytkowego i 0,10 zł/m2 w przypadku garażu. 

Lokal i garaż są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicz-
nym.  

przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. (środa) o godz. 10.00  
w siedzibie zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o.  
– ul. wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1). 

Bliższe informacje dotyczące lokalu i garażu, warunków przetargu 
oraz projektu umów najmu dostępne są w siedzibie Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy ul. Wigierskiej 32 pok. nr 2, 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.
pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje 
można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 i 52.

186/2022

prezydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 13.07.2022 r. do 
03.08.2022r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki przeznaczonej do 
zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 296/2022 z dnia 13 lipca 
2022 roku).  187/2022
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ogłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego w rejonie budynku przy 
ulicy Raczkowskiej 185 w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Suwałkach uchwały Nr XLVII/600/2022 z dnia 29 
czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
budynku przy ulicy Raczkowskiej 185 w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionego miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej 
– pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. 
A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 31 
sierpnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy.*    177/2022

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie 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 ma-
ja 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 planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszy-
mi zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich 
przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/
Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na pod-
stawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej reali-
zacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobo-
wych 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 zosta-
nie 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 „zagospodaro-
wanie przestrzenne” pod adresem: 

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_prze-
strzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.ht-
ml 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 działką nr 25820 o po-

wierzchni 0,4162 ha, położonej przy ul. Aleksandra Putry w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księ-
gą wieczystą nr SU1S/00029021/5. Na działce zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowe. Nabywca 
zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia przyłączy oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypad-
ku ich awarii bądź konserwacji. Na działce zlokalizowana jest sieć energetyczna i sieć kanalizacji deszczowej. Nabywca zo-
bowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia sieci energetycznej i sieci kanalizacji deszczowej oraz nieodpłatnego udo-
stępniania wejścia na grunt w przypadku ich 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. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/429/2017 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.07.2017 roku. 

Cena wywoławcza: 1 600 000 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).
Wadium: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mościami 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 15 września 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach 
przy ul. a. mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 

0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 12 września 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być 
uznana na rachunku Urzędu.  Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych peł-
nomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego mał-
żonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a za-
mierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne 
oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.   179/2022

ogłoSzenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu ograniczonego ulicami: Stanisława Staszica, Szymona 

Konarskiego, Łanową i granicami działek: 30612, 30613, 30614 
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 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Suwałkach Nr XXVII/358/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., zawia-
damiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicami: Stanisława Staszica, Szymona 
Konarskiego, Łanową i granicami działek: 30612, 30613, 30614 
w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 27 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w ponie-
działki w godzinach od 8 do 16, w pozostałe dni to jest od wtor-
ku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko 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 miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022 r.  
w siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach w Sali 26, w godzi-
nach od 9 do 11. 

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu 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 za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej należy zgłosić na 
adres pru@um.suwalki.pl do dnia 8 sierpnia 2022 r. Link do spo-
tkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwe-
stionuje 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 or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 
2022 r. (włącznie)*. 

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania 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. A. 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. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elek-
tronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP:/UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent 
Miasta Suwałk.     178/2022

* 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 rozporządze-
nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmia-
nami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

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

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem proce-
dur dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) w celu 
realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 
ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbęd-
ne 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 postę-
powania administracyjnego.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
oraz realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można skontak-
tować 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 sprosto-
wania, 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 prze-
pisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

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

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzen-
ne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzi-
bie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139

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 skraca-

nia tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
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suWałki  dla  ukrainy
4 lipca swoją pracę w magazynie przy ul. Bakałarzewskiej 19 zakoń-

czyli wolontariusze z grupy „Suwałki dla Ukrainy”. Tuż po wybuchu wojny 
w Ukrainie Katarzyna Gałaszewska, Elżbieta Butkiewicz, Edyta Budzińska 
i Patrycja Stefanowicz wpadły na pomysł utworzenia grupy „Suwałki dla 
Ukrainy”, która liczy 6 766 członków. Magazyn przy ul. Bakałarzewskiej 
funkcjonował od 26 lutego. K. Gałąszewska, E. Butkiewicz i E. Budzińska 
zajęły się koordynacją działań w magazynie, pozyskiwaniem darów od 
darczyńców i transportem rzeczy za granicę – do Lwowa i Kijowa (leki, 
środki opatrunkowe, artykuły chemiczne i ubrania dla dzieci oraz odzież 
termoaktywną, buty i inne rzeczy niezbędne dla wojska). P. Stefanowicz 
i Karolina Kaczorowska admini-
strowały grupą na FB. Magazyn na 
Bakałarzewskiej był „centralnym 
punktem dowodzenia”, natomiast  
w kilku innych zbierano dary i dostar-
czano na Bakałarzewską 19. O działal-
ności grupy „Suwałki dla Ukrainy” roz-
mawiamy z Katarzyną Gałaszewską 
(na zdjęciu w środku).

– jak pomagaliście ukraińcom?
– Pomoc uchodźcom polegała na zaopatrzeniu ich w artykuły spo-

żywcze, startery, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły pierw-
szej potrzeby do urządzenia się w wynajmowanych mieszkaniach (talerze, 
kubki, garnki, kołdry poduszki, wózki itp). Jako jedyny magazyn wydawali-
śmy też artykuły szkolne (plecaki, zeszyty, piórniki, artykuły biurowe i bony 
na zakup obuwia sportowego). Do początku maja zdarzało się, że było od  
40 do nawet 120 Ukraińców dziennie. Ta liczba od połowy maja zaczę-
ła bardzo maleć, zmieniły się też godziny pracy. Z 6 dni w tygodniu na  
3 dni, a od czerwca w związku z małym zainteresowaniem, magazyn był 
otwarty tylko w poniedziałki.

– czy byli chętni do pomocy?
– Chętnych do pomocy przybywało z dnia na dzień. Początki w ma-

gazynie to 5 wolontariuszy. W szczytowym momencie w kwietniu było 
nawet 20. Ta liczba była ruchoma. Jedni dochodzili, inni ze względu na 
obowiązki musieli przerwać pracę. Chętnie pomagali też młodzi ludzie 
w wieku 13-18 lat. Wśród wolontariuszy była też Ukrainka mieszkająca  
w Polsce, która umożliwiła nam zrozumienie ukraińskiej mentalności i ję-
zyka, a uchodźcom była cennym wsparciem. Pomieszczenie magazyno-
we na tak długi okres działalności udostępnili bezpłatnie Państwo Janina 
i Mirosław Protasiewicz. Praca wolontariuszy polegała na pozyskiwaniu 

w mieszkaniu zamieszkują także 
inni lokatorzy – pustułka i kłam-
stwo, które staje się coraz więk-
sze. O tym wszystkim opowiadają 
nam Simona i jej najstarsze dzieci: 
Kobie, Itzik, Dudi i Eti. 

Można by powiedzieć o tej 
książce wiele, że jest o rodzi-
nie, której trzeba wyznaczyć 
nową ścieżkę, o przedwcze-
snym i wymuszonym dojrze-
waniu, o radzeniu sobie z utra-
tą bliskiej osoby, o rasizmie  
i konfliktach zbrojnych. Jednak 
najważniejsze przesłanie jest bar-
dzo proste. Człowiek musi prze-
żyć życie sam, wraz z jego nie-
szczęściami, goryczą. Nikt nie 
zrobi tego za niego, nie podej-
mie ważnych decyzji, nie popro-
si o pomoc. Nikt. Nawet tytułowe krasnoludki…   Kamila Sośnicka
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„kraSnoludki nie przyjdą” 
Sara Shilo

Wolontariusze zakończyli pracę przy ul. Bakałarzewskiej 19, ale gru-
pa „Suwałki dla Ukrainy” nie została zamknięta. Jak sami mówią: jeżeli sy-
tuacja będzie tego wymagała, to wrócimy do pracy. 

Tytuł książki, szczególnie nam suwalskim czytelnikom, kojarzy się 
z bajką i małymi istotami w czapkach. Jednak jej treść opowiada bez-
względną rzeczywistość.

Sara Shilo jest autorką książek dla dzieci. Pochodzi z Izraela. „Krasnoludki 
nie przyjdą” to jej debiut w literaturze dla dorosłych. Bardzo udany.

Małe izraelskie miasteczko. Na jego niebie prócz chmur i ptaków, czę-
sto można zobaczyć katiusze. W tym wszystkim tkwi rodzina Dadonów. 
Matka Simona i jej sześcioro dzieci. Sześć lat wcześniej, głowa rodziny, 
mąż i ojciec, Mas’ud umarł w budce z falafelami, gdzie pracował. Kilka 
miesięcy później Simona powiła bliźniaków. Po tej tragedii rodzina żyje 
w większym lokum, które przyznały im lokalne władze. Żyją biednie, ale 

niezbędnych rzeczy, rozładunku i załadunku transportów, segregacji i po-
rządkowaniu darów oraz wydawaniu ich na bieżąco.

– czy ludzie chętnie dostarczali potrzebne produkty?
– Odzew od Suwalczan i mieszkańców powiatu był ogromny. Codziennie 

przynoszono żywność, środki higieniczne, chemię, pampersy, ubrania, po-
ściel, bony wartościowe do sklepów, artykuły gospodarstwa domowego, 
artykuły niezbędne do wyposażenia mieszkania. W odzewie na posty na 
FB, braki były natychmiast uzupełniane. Zjawiało się mnóstwo darczyń-
ców: osoby indywidualne, szkoły, przedszkola, zakłady pracy, księża, młyn 
suwalski. Suwalczanka zorganizowała też duży transport chemii, ubrań  
i żywności z Anglii. Polacy mieszkający za granicą chętnie przesyłali pienią-
dze swoim najbliższym, a ci po kontakcie z nami kupowali to, co było ak-
tualnie niezbędne. Nawiązano współpracę z podobnie działającą grupą  
z Olecka i wymieniano się nadwyżkami produktów. Kilkakrotnie do ma-
gazynu trafiły też rzeczy z magazynu położonego w Raczkach.

– dziękujemy za rozmowę.

Na przełomie zimy i wiosny w punkcie przy ul. Bakałarzewskiej 19 często 
było tłoczno

Nadal uchodźcy mogą korzystać m.in. ze środków czystości i higie-
ny osobistej, żywności, odzieży dla dzieci i dla dorosłych zgromadzo-
nych w hali OSiR przy ul. Woj. Polskiego 2 i hostelu przy ul. Zarzecze.  
W pierwszej dekadzie lipca 64 uchodźców z Ukrainy korzystało z noc-
legów i wyżywienia w obiektach  suwalskiego OSiR-u. Zbiórkę darów 
oraz pomoc prawną i psychologiczną prowadziło też CAS Pryzmat.
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pamiętamy o obłaWie
Kilka dni trwały obchody 77. rocznicy Obławy Augustowskiej – naj-

większej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Na uro-
czystościach 10 lipca w Gibach pojawił się premier Mateusz Morawiecki 
oraz  parlamentarzyści, przedstawiciele rodzin ofiar obławy, samorządow-
cy i mieszkańcy regionu. Również na obchodach 17 lipca zorganizowanych 
przez Gminę Giby, wspólnie z miejscową parafią i białostockim oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodowej, licznie pojawili się mieszkańcy Sejneńszczyzny, 

Suwalszczyzny i Ziemi Augustowskiej, 
rodziny zaginionych oraz samorządow-
cy różnych szczebli. To dobrze, że nie 
brakuje osób, które pamiętają o zaginio-
nych w lipcu 1945 r., a których dalszych 
losów wciąż nie znamy. Daje to pew-
ność, że pozostaną oni w pamięci zbio-
rowej, a nie tylko rodzin zaginionych. 
Może kiedyś poznamy ich dalszy los.

Premier Mateusz Morawiecki w Gibach
Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki

Trwająca między 12 a 20 lipca 1945 r. Obława Augustowska to najwięk-
sza po II wojnie światowej akcja pacyfikacyjna przeprowadzona na Polakach 
przez siły sowieckie wspierane przez polskich komunistów. Celem tej opera-
cji było rozbicie oddziałów partyzanckich operujących na pograniczu pol-
sko-litewskim, w Puszczy Augustowskiej i na terenach do niej przyległych. 
Liczba ofiar jest duża, choć dokładnie nie jest znana. Na pewno nieznany 
jest los co najmniej 592 osób. Rodziny wielu z nich mieszkają w Suwałkach. 

Więcej o Obławie Augustowskiej pisaliśmy w nr 15 z 2020 r. „DTS”.

DwuTygoDnik SuwalSki

19

>>

157/2022

173/2022

ruszyła pielgrzymka 
do Wilna

Już po raz 32 ruszyła Międzynarodowa 
Pielgrzymka z Suwałk do Wilna. W tym ro-
ku w modlitewna trasę wyruszyło ponad 
400 osób, m.in. z Suwałk, Augustowa, Ełku, 
Suchowoli i Olecka. Tradycyjnie pątnicy wy-
szli z parafii Matki Bożej Miłosierdzia, by  
w ciągu 10-ciu dni przejść około 270 kilome-
trów do Wilna, gdzie wezmą udział w uroczy-
stej mszy świętej przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie.

– Organizatorzy w pierwszej kolejności 
zapewniają towarzyszenie duchowe piel-
grzymom – w końcu Pielgrzymka to reko-
lekcje, a więc czas spotkania z Bogiem, od-
nowienia osobistej relacji z Nim. Eucharystia, 
sakrament pokuty, konferencje – to absolut-
na podstawa. Oczywiście do tego docho-
dzi cała paleta zabezpieczeń logistycznych: 
kuchnia pielgrzymkowa, sanitariaty, zabezpieczenie przemarszu – to 
wszystko leży po stronie organizatorów. Sami pątnicy, ważne żeby zadba-
li o środki osobiste, leki, jakiś drobny prowiant i mnóstwo cierpliwości do 
siebie i drugiego – opowiada ks. Michał Słojewski,  kierownik pielgrzymki  
i salezjaninem z parafii pw. Matki Boskiej Miłosierdzia.

Pielgrzymkę poprzedziła msza św., którą celebrował ks. biskup Jerzy 
Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej, który następnie udzielił wszystkim 
błogosławieństwa i życzył owocnej wędrówki.

Pielgrzymi są już na terenie Litwy, a do Ostrej Bramy w Wilnie dotrą 24 lip-
ca. Tam wezmą udział w uroczystym nabożeństwie, a następnego dnia zwie-
dzą Wilno. Do Suwałk wrócą 25 lipca

>>

Pielgrzymi wyruszyli do Wil-
na z różnymi intencjami 
osobistymi, ale też związany-
mi z pandemią i bieżącymi 
niepokojącymi wydarzenia-
mi w kraju i na świecie



11 lat „słoneczka” 
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 

„Słoneczko” w Suwałkach działa od jedenastu lat. Z oka-
zji tak pięknego jubileuszu spotkali się uczniowie, rodzice 
oraz pracownicy przedszkola. Były podziękowania, popisy 
przedszkolaków oraz liczne atrakcje, w tym zajęcia sporto-
we, glottozabawy, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżal-
nie, zabawy z chustą animacyjną oraz słodkie przekąski,  
a dla najmłodszych specjalny kącik żłobkowy. Przedszkole 
„Słoneczko” prowadzi Luiza Kundzicz. Jesienią ubiegłego 
roku placówka otworzyła filie poszerzając swoją działal-
ność o nowe grupy przedszkolne oraz żłobkowe.

centrum obsługi nieruchomości

międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 537 580 706. zapraszamy do współpracy!

NAJlePSi AGeNci, NAJSzYBSze trANSAKcJe
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki

Bezpieczne dializy Bez granic

„Życie jest piękne i póki żyjemy warto próbo-
wać spełniać marzenia.” Motto to nie ogranicza 
się do ludzi całkowicie zdrowych. Przychodzi ta-
ki etap w życiu niektórych z nas, że zaczyna się 
„ciemny” czas – czas przewlekłej choroby. Wtedy 
to zaczynamy zamykać się w czterech ścianach 
naszego domu. Jedną z chorób, która bardzo nas 
ogranicza do miejsca zamieszkania jest schyłko-
wa niewydolność nerek. Jest to choroba, w któ-
rej z różnych przyczyn dochodzi do utraty funkcji 
nerek i pacjent musi być leczony nerkozastępczo, 
np. hemodializą. Pacjent taki trzy razy w tygodniu 
przyjeżdża do swojej macierzystej Stacji Dializ  
i jest podłączany do tzw. „sztucznej nerki” i przez 
ok. 4 godziny krew jest oczyszczana z toksyn.

Jeszcze kilkanaście lat temu podjęcie takie-
go leczenia brzmiało jak wyrok – koniec normal-
nego życia, koniec pracy, koniec podróżowania.

W ramach projektu unijnego „Bezpieczne  
dializy bez granic” pokazaliśmy naszym pa-
cjentom, że to nie koniec spełniania marzeń, 
nie zwiedzania czy podróży. Wspólnie z part-
nerem projek tu – Szpitalem okręgow ym  
w Olicie – zorganizowaliśmy dla naszych pa-
cjentów kilkudniowe w ycieczki: pacjenci  
z naszej Stacji Dializ z opiekunami udali się 
do sanatorium „Eglė” w Birsztanach, gdzie 
uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych  
i zwiedzali okolice Birsztan i Olity. W ramach  
wyjazdu mieli wykonaną tzw. dializę gościnną 
na Stacji Dializ w Olicie. Nasi podopieczni wróci-
li pełni wrażeń i z obietnicą daną sobie, że wrócą 
nad brzeg Niemna:

Gdzie modra rzeka niesie wody swe, 
tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz,
nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, 
że dziś bez rzeki smutno mi. 

Czesław Niemen

Pamiętajmy, że jeśli europejski pacjent jest 
ubezpieczony, może być dializowany w każdym 

kraju Unii Europejskiej, w dowolnym miejscu,  
za darmo, na podobnych zasadach, jak ubezpie-
czeni obywatele danego państwa. 

Planując podróż w konkretne miejsce musimy 
dobrze ją zaplanować i znaleźć w pobliżu stację 
dializ, następnie należy zadzwonić do takiej stacji  
i poprosić o możliwość wykonania tzw. dializy 
gościnnej – podać termin i zapytać o potrzebne 
dokumenty – najczęściej jest to skrócona historia  
choroby wraz z parametrami dializy oraz skiero-
waniem. Jeżeli planujemy podróż zagranicę, na-
leży mieć ze sobą:

•  Eu r o p e j s k ą  K a r tę  U b e z p i e c z e n i a 
Zdrowotnego,

• leki na czas wyjazdu, uwzględniając  
także dodatkowe dawki na wypadek przedłużo-
nego pobytu lub opóźnień.

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

Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach projektu pn. „Bezpieczne dializy bez granic”.
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WyśpieWane i Wytańczone 
sukcesy

Młodzi artyści z Suwalskiego 
Ośrodka Kultury odnieśli wie-
le sukcesów podczas Między- 
narodowego Festiwalu Sztuki 
„MAGIA ITALIANA 2022", który 
odbył się w dniach 3-8 lipca we 
włoskim Rimini.

Grand Prix festiwalu otrzy-
mało Studio Tańca „Radość”, 
który zaprezentował choreogra-
fię „Tree of life” oraz „Wesołą po-
dróż” przygotowaną przez Irynę 
Popową. Partię solową spek-
taklu wykonał Filip Sharamko – laureat nagrody publiczności. Pierwsze miejsce na fe-
stiwalu otrzymał Zespół Taneczny „Dotyk” za choreografią „Direction”. Wyróżnieni zo-
stali także soliści zespołu. I tak laur zwycięstwa zdobyła Ada Ceckowska z choreografią 
„Pamiątka”, zaś drugą nagrodę otrzymała Donata Mija Veceviciute – wraz z instruktor-
ką Ewą Niedźwiecką – za choreografię „Flow”. Także drugie miejsce dla solistów w swo-
jej grupie wiekowej otrzymała Bianka Grzybaczyńska, a trzecią lokatę Kamila Tokaj.

Również wokaliści ze Studia Piosenki „ŚWIETLIK” Helena Taudul-Łobacz i Miłosz 
Bobrowski – pod kierownictwem Emila Kulbackiego – zdobyli indywidualnie pierwsze 
miejsca. Uzyskali też pierwszą nagrodę jako duet śpiewający i tańczący w ukraińskim 
zespole Wyszywanka.
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