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Jarmark Kamedulski 2022
Koncerty gwiazd muzycznych, występy lokalnych zespołów, specjalna strefa familijna i strefa
gastronomiczna, potańcówka, Puchar Polski Strongmanów (więcej o tym na str. 14 „DTS”) i parada miejska
– to główne atrakcje dwudniowego Jarmarku Kamedulskiego w Suwałkach.

W atmosferę suwalskiej zabawy wprowadziało Stowarzyszenie Seniorzy
z Pasją Horyzont
W pierwszym dniu na bulwarach nad Czarną Hańczą zaprezentowały się suwalskie zespoły muzyczne oraz podsumowano konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem” (więcej na str. 15 „DTS”). Była też strefa familijna dla dzieci, przedpremierowy pokaz nowej wystawy stałej
w Muzeum im. M. Konopnickiej oraz parada miejska, w której uczestniczyło ponad tysiąc suwalczan.

Nagrodę za najbardziej oryginalny strój zaprezentowany w czasie parady miejskiej otrzymał m.in. zespół Pracowni Teatralnej Przytulisko Wyobraźni
W czasie Jarmarku Kamedulskiego przedpremierowo zaprezentowano nową
wystawę w Muzeum
im. Marii Konopnickiej

W drugim dniu na scenie na bulwarach nad Czarną
Hańczą zaprezentowały się zespoły rockowe z pracowni
muzycznej SOK oraz zespoły seniorów: Srebrne Pierwiosnki,
Złota Jesień i Szase. Zagrała też Miejska Orkiestra Dęta pod
dyrekcją Moniki Brezgieł i zaśpiewał Suwałki Gospel Choir.
A na zakończenie odbyła się największa zabawa taneczna
w Suwałkach, czyli potańcówka „Bulwary dziś bawią się”,
w której uczestniczyło ponad 2 tysiące suwalczan.

Duże zainteresowanie wśród mieszkańców wywołała parada uliczna,
w której uczestniczyło ponad tysiąc
suwalczan. Strojem wyróżniały się
dzieci z Przedszkola nr 2, którym
przewodziła dyrektor
Bożena Makarewicz-Jafiszow

Największa
zabawa
taneczna
w Suwałkach,
czyli
potańcówka
„Bulwary dziś
bawią się”

Na scenie przy muszli koncertowej w parku Konstytucji 3 Maja zaprezentowały się zespoły: Solitary, Serpent Sky i Enej.

Na scenie
w parku
Konstytucji 3
Maja
rozbrzmiały
w wykonaniu
zespołu Enej
m.in. ukraińskie
rytmy
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zdaniem prezydentA
Droga krajowa nr 8 pomiędzy Augustowem
i Białymstokiem powinna zostać rozbudowana do standardów drogi ekspresowej – to
główny postulat, który poruszyliśmy jako samorządowcy podczas konferencji prasowej
w Sztabinie zorganizowanej w ubiegłym tygodniu. Oprócz mnie w konferencji wzięli udział
Wójtowie, Burmistrzowie oraz Starostowie,
którzy zarządzają jednostkami samorządu terytorialnego na trasie przebiegu drogi krajowej nr 8.
Podczas spotkania z dziennikarzami podaliśmy szereg argumentów
za tym rozwiązaniem oraz poinformowaliśmy, że skierowany został do
Premiera Mateusza Morawieckiego apel na temat wyboru koncepcji połączenia planowanych dróg Via Baltica oraz Via Carpatia, pod którym podpisało się 39 samorządowców.
Połączenie tych tras naszym zdaniem powinno odbyć się poprzez
modernizację drogi krajowej nr 8 do standardów drogi ekspresowej.
Zapewni to dobre skomunikowanie północnej części województwa ze
stolicą regionu ale też i resztą kraju. Ta droga jest 40 km krótsza niż forsowane połączenie na linii Ełk–Knyszyn. To oznacza tańszą budowę i szybszy przejazd oraz mniejszą emisję dwutlenku węgla.
Wszystkie te miejscowości, jak Augustów, Sejny, Suwałki, Sztabin,
Suchowola powinny mieć dobre połączenie ze stolicą województwa.
Decyzja o ostatecznym przebiegu drogi powinna być podjęta przez drogowców, a nie polityków.
Uważamy, że Wariant 4, wymieniony w apelu skierowanym do
Premiera jest jedyną słuszną opcją z każdego punku widzenia – ekonomicznego, przyrodniczego i szczególnie istotnego w ostatnich czasach
– militarnego. Zwróciliśmy uwagę na to, iż 39 podpisów samorządowców
reprezentuje kilkaset tysięcy mieszkańców powiatów: suwalskiego, sej-
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neńskiego, augustowskiego, sokólskiego czy też białostockiego. To ich
bezpośrednio dotyka sprawa głównej drogi regionu, która przebiega
w stronę stolicy województwa – Białegostoku.
Naszym zdaniem bardzo dyskusyjną kwestią jest przecięcie forsowanej przez Rząd drogi z Ełku do Knyszyna z przyrodniczo cenną doliną
Biebrzy, otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terenami Natura
2000 na co już wielokrotnie zwracali uwagę ekolodzy.
Drugą kwestią jest wydłużenie drogi, co pociągnie za sobą istotne
skutki ekonomiczne, ale też i przyrodnicze. Sama budowa estakady nad
doliną Biebrzy to koszt – jak szacują drogowcy – w zależności od wariantu od 143 do 252 mln zł.
Pomiary ruchu drogowego z 2020 roku, mówią o tym, że drogą od
Białegostoku do Augustowa porusza się najwięcej pojazdów w naszym województwie, nie licząc oczywiście „espresówki” z Warszawy do
Białegostoku. Dziennie jedzie tędy około 4500 samochodów ciężarowych. To oznacza, że rocznie jest to ponad 1,5 mln tirów.

DYŻURY RADNYCH
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego
można spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 30 sierpnia zapraszają Jacek Juszkiewicz i Mariola Brygida
Karpińska z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 6 września na suwalczan czekają Stanisław Kulikowski i Kamil Lauryn z klubu radnych „Łączą
nas Suwałki”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17, w pokoju 145 na pierwszym piętrze
Urzędu Miejskiego.

spotkanie partnerów

6 sierpnia w ratuszu władze samorządowe Suwałk spotkały się z delegacjami miast partnerskich. Na Jarmark Kamedulski – Dni Miasta przyjechali
przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast z 5 krajów: Alytusa i Marijampola
z Litwy, estońskiego Voru, Grande-Synthe z Francji, Cesis z Łotwy
i ukraińskiego Tarnopola. W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Suwałk
Czeslaw Renkiewicz ze swoim zastępcą Łukaszem Kurzyną oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec i radny Wojciech Pająk.
Włodarze miasta przybliżyli sytuację Suwałk w kontekście spraw kulturalnych, ale także gospodarki
i problematyki społecznej. W trakcie
dyskusji nie zabrakło problemów
związanych z wojną w Ukrainie, pandemią, inflacją i regresem gospodarczym.
Przybyli goście
podziękowali za
zaproszenie na Dni
Suwałk oraz złożyli życzenia, by miasto rozwijało się
prężnie, a mieszk a ń c y c z u l i si ę
bezpiecznie i byli
zdrowi. Wyjątkowe Uczestnicy spotkania w Urzędzie Miasta w Suwałkach

wypowiedzi padły ze strony samorządowców z Łotwy i Estonii, którzy
nawiązali do czasów zajęcia ich krajów przez ZSRR i wyrazili nadzieję, że
taka sytuacja już nigdy się nie powtórzy. Przedstawicielka ukraińskiego
Tarnopola dodała, że po przyjeździe do Polski po raz pierwszy od ponad
5 miesięcy nie słyszy latających nad głowami samolotów bojowych.
Cała delegacja ukraińska wyraziła wielkie podziękowania mieszkańcom
Suwałk za humanitarne wsparcie ich miasta, a także za opiekę którą otoczono przybyłych tu uchodźców z Ukrainy.
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Sąsiedzkie porozumienie

2 sierpnia Miasto Suwałki podpisało porozumienie z Gminą Suwałki
w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT), który umożliwi skorzystanie z pieniędzy Unii Europejskiej w nowej
perspektywie finansowej. To pierwsze takie porozumienie podpisane
pomiędzy sąsiedzkimi samorządami. W jego podpisaniu uczestniczyli
ze strony Miasta: prezydent Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady
Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz Skarbnik Miasta Wiesław Stelmach, zaś
ze strony Gminy: wójt Zbigniew Mackiewicz, przewodniczący Rady Gminy
Marek Jeromin oraz Skarbnik Gminy Danuta Bućko. Wprawdzie jeszcze
trwają ustalenia dotyczące szczegółowej formuły współpracy, ale już teraz obie jednostki samorządu terytorialnego wiedzą, co chcą zrealizować dzięki pieniądzom z ZIT:
– Będą to farmy fotowoltaiczne, granty na instalacje solarne dla naszych mieszkańców, autobusy zeroemisyjne, ścieżki rowerowe łączące
gminę i miasto, infrastruktura drogowa i oświatowa – wylicza prezydent
Suwałk Cz. Renkiewicz.
– W grę wchodzą ponadto stacje systemu SUWER na terenie gminy,
oprawy LED oraz infrastruktura wodno-kanalizacyjna – dodaje wójt gminy Z. Mackiewicz.
Strategia rozwoju ponadlokalnego obejmująca Miasto i Gminę
Suwałki jest już w w trakcie opracowywania i będzie gotowa w 2023 r.
Wcześniej zorganizowane będą szerokie konsultacje społeczne oraz badanie opinii mieszkańców obu samorządów.
– Stworzymy nową wspólną wizję rozwoju Miasta i Gminy Suwałki.
ZIT-y w Polsce realizowane są od lat. Nam się to udaje po raz pierwszy. To
był nasz cel, który w końcu udaje się osiągnąć dzięki temu, że władze województwa dały nam zielone światło na takie działanie. Związki pomiędzy
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Miastem i Gminą są bardzo silne – stwierdził prezydent Cz. Renkiewicz.
– Jako Gmina współpracujemy ściśle z Miastem. To w mieście pracują nasi mieszkańcy, a także uczą się dzieci. Na terenie gminnych terenów
odpoczywają mieszkańcy Miasta. Cieszę się, że dzięki ZIT otrzymamy pieniądze, które będą dedykowane tylko dla nas, i to my zdecydujemy na co
je przeznaczyć – podkreślił wójt Z. Mackiewicz.
Obszary współpracy w ramach związku ZIT obejmą różnorodne dziedziny życia, m.in.: drogi i ścieżki rowerowe łączące miasto i gminę, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę oświatową, gospodarkę
niskoemisyjną, autobusy zeroemisyjne, farmy fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców i pompy
ciepła), energooszczędne oświetlenie LED, budowę zbiorników retencyjnych, nowe tereny zielone, mini-parki, czy też utworzenie stacji rowerowych na terenie gminy.

Ta droga to bezpieczeństwo, a nie tylko wygoda

Z udziałem kilkudziesięciu samorządowców reprezentujących miasta, powiaty i gminy z województwa podlaskiego odbyło się 10 sierpnia
w Nowince spotkanie, by publicznie wyrazić oczekiwanie na pozytywne rozstrzygnięcia w zakresie wyboru przebiegu drogi krajowej nr 8 na
trasie Białystok–Augustów. Podstawowym postulatem o którym rozmawiano jest fakt, że droga ta powinna zostać zbudowana z przyczyn ekonomicznych, ekologicznych oraz militarnych – co szczególnie jest istotne w ostatnim czasie.

Podczas spotkania podano szereg argumentów za tym rozwiązaniem oraz poinformowano dziennikarzy, że skierowany został do premiera apel w sprawie wyboru koncepcji połączenia planowanych dróg
Via Baltica oraz Via Carpatia. Podkreślono, że wariant 4 (BiałystokAugustów-granica z Litwą), wymieniony w apelu jest jedyną słuszną opcją. Zwrócono uwagę na to, że 39 podpisów samorządowców
reprezentuje kilkaset tysięcy mieszkańców powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego oraz białostockiego.
Przywoływano argumenty, że pomiary ruchu drogowego z 2020 roku,
mówią o tym, że odcinkiem tym od Białegostoku do Augustowa porusza się najwięcej pojazdów w tej części Polski. Rocznie przejeżdża tędy
ponad 1,5 mln tirów. Dodawano też, że droga w pierwotnej wersji, najbardziej optymalnej i ekonomicznej została zatwierdzona przez prezy-
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Od prawej: prezydent
Czesław Renkiewicz, wójt
Zbigniew Mackiewicz,
Danuta Bućko i Marek
Jeromin

denta Lecha Kaczyńskiego, jako główny trakt transportowy.
Jak powiedział Czesław Renkiewicz:
– Potrzebna jest modernizacja drogi krajowej nr 8 do standardów drogi ekspresowej. Pozwoli to na połączeniu dróg Via Baltica i Via Carpatia
w sposób optymalny i zapewni dobre skomunikowanie północnej części
województwa ze stolicą regionu i resztą kraju. Ta droga jest o 40 km krótsza niż forsowane połączenie na linii Ełk–Knyszyn, a więc tańsza i zdrowsza ekologicznie. Dobrze by więc było, by specjaliści z GDDKiA zadecydowali o wyborze najoptymalniejszego wariantu drogi, a nie politycy
– powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Przypominamy, że apel samorządowcy skierowali do premiera
Mateusza Morawickiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz
Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Wysłano go przed kilkunastoma dniami,
a wśród samorządowców, którzy go podpisali są m.in.: prezydent Suwałk
Cz. Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec,
starosta suwalski Witold Kowalewski oraz wójt gminy Suwałki Zbigniew
Mackiewicz.
W apelu tym zapisano m.in.:
– Liczymy, iż przedstawione w wielu dokumentach argumenty uzyskają pełną akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i doprowadzą
do zgodnego z powyższym stanowiskiem przebiegu drogi ekspresowej
w wariancie 4: Knyszyn–Korycin–Suchowola–Sztabin–Augustów
–Białystok–Raczki po trasie DK Nr 8.
Dyskusja nad wariantami połączenia Via Carpatia z Via Baltica wciąż
trwa, chociaż pojawiają się niepokojące informacje. Na stronie białostockiego Oddziału GDDKiA opublikowano mapę z informacją, że odcinek
drogi Białystok-Knyszyn jest już w przygotowaniu. Zatem „DwuTygodnik
Suwalski” zwrócił się do białostockiego Oddziału GDDKiA z pytaniem: Czyżby zapadła już decyzja o wyborze wariantu przebiegu drogi
Białystok–Ełk, jako łącznika Via Carpatia z Via Baltica?
Niestety, do momentu wydania tego numeru „DTS”, odpowiedzi z białostockiego Oddziału GDDKiA nie otrzymaliśmy.
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Nabór do SBO 2023

To już ostatnia chwila by zgłosić swój wniosek do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na
2023 r. Można je zgłaszać do 19 sierpnia. Pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, w tym jeden podpis może należeć do
wnioskodawcy. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach: www.
um.suwalki.pl oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz
w Wydziale Inwestycji UM przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203. Należy wypełnić formularz zgłoszenia projektu i przynieść go lub wysłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 4.
Jakie projekty mogą być realizowane dzięki Suwalskiemu Budżetowi Obywatelskiemu?
W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz tzw. miękkie (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe). Obowiązuje zasada, że
projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki,
natomiast w przypadku projektów tzw. miękkich (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe) dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością Gminy Miasta
Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia
na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów.
Gdzie można uzyskać pomoc?
W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203. Tam będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy
w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie.
Do dyspozycji suwalczan jest kwota 2,65 mln zł do podziału w 3 kategoriach. Po głosowaniu
zwycięskie projekty poznamy pod koniec listopada. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zmienił się
podział kwoty na realizację projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego:
– projekty mikro o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł – pula środków 100 tys. zł;
– projekty małe o wartości od 25 do 150 tys. zł – pula środków 600 tys. zł;
– projekty duże o wartości od 150 do 900 tys. zł – pula środków 1 950 tys. zł.
12 września zostanie ogłoszona informacja o wynikach weryfikacji złożonych projektów. Potem
przyjdzie czas na składanie odwołań. Od 26 września do 1 grudnia na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego oraz w „DwuTygodniku Suwalskim” zostaną zamieszczone opisy projektów. Od 10 października do 4 listopada odbędzie się głosowanie nad propozycjami.
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Wydarzyło się
w Suwałkach
n 6 sierpnia 70 lat ukończył Honorowy
Obywatel Suwałk Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski i automatycznie mistrz świata na dużej
skoczni w Sapporo. W reprezentacji Polski występował w latach 1969-79. W marcu 2020 r.
Rada Miejska nadała mu tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Suwałki za promocję suwalskiego sportu oraz działalność społeczną i charytatywną.
n Do 12 lat więzienia grozi 31-latkowi podejrzanemu o rozbój na ekspedientce. Napastnik rozpylił gaz w sklepie, odepchnął kobietę, a następnie zabrał około 500 zł. Kiedy 57-latka próbowała
zatrzymać napastnika, ten ugryzł ją i uciekł. Już
po kilku dniach suwalczanin trafił do policyjnego
aresztu. W ustaleniu mężczyzny pomógł mundurowym monitoring. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.
n W Suwałkach odbyło się spotkanie rodzin
z Gminy Suwałki z udziałem Sekretarza Stanu
w Kancelarii Premiera Adama Andruszkiewicza,
Wójta Gminy Suwałki Zbigniewa Mackiewicza
oraz Piotra Wasilewskiego z Rady Dialogu
z Młodym Pokoleniem. Tematem w ydarzenia było wsparcie rozwoju cyfrowego
dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
Dofinansowanie dla Gminy Suwałki w wysokości 216 936 zł jest częścią walki z tzw. cyfrowym wykluczeniem. Dzięki temu kilkudziesięciu uczniów Gminy Suwałki otrzymało
komputery, laptopy i tablety.

Bezpieczniej na skrzyżowaniach

Od początku sierpnia działa już sygnalizacja świetlna na ulicach M. Reja i Z. Podhorskiego, a także rozpoczęła się budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Utraty z Pogodną i Łąkową. Władze Miasta
przygotowują się do realizacji kolejnych projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa na kilkudziesięciu przejściach dla pieszych.
Pod koniec lipca odbyły się odbiory techniczne trzech inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa:
– skrzyżowanie ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II
w Suwałkach w zakresie wykonania
sygnalizacji świetlnej, oświetlenia
dedykowanego na przejściach dla
pieszych (na zdjęciu);
– sk r z y żowanie ul. M . Reja
z ul. ks. S. Szczęsnowicza w zakresie
wykonania sygnalizacji świetlnej i dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych;
– przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dedykowanego oświetlenia.
Ponadto w ramach zawartej umowy z firmą Telkop budowana jest sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Utrata–Pogodna–Łąkowa. Wartość to 882 414,47 zł, a prace zostaną zakończone w 2022 r.
W kwietniu 2022 r. Prezydent Suwałk złożył do Centrum Unijnych Projektów Transportowych
wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach”. Wniosek
o dofinansowanie jest obecnie przedmiotem oceny pod względem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych.

n Suwalczanie po raz kolejny uniemożliwili dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. Do „obywatelskiego ujęcia” doszło w Suwałkach na osiedlu
Północ. Kierowca kia nie był w stanie utrzymać
równego toru jazdy i uderzył w inny pojazd
oraz słupek przy bloku. Wzbudziło to niepokój
mieszkańców, którzy zawiadomili policję. Kiedy
pojazd zatrzymał się, świadkowie od razu zareagowali i uniemożliwili mu dalszą jazdę. 34-latek
został przekazany policjantom. Okazało się, że
kierowca miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kodeks karny
przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.
n 10 sierpnia suwalski Sanepid stwierdził, że
woda w kąpielisku PTTK w Starym Folwarku
na jeziorze Wigry jest przydatna do kąpieli.
Nie stwierdzono nadmiernego zakwitu sinic.
Przypomnijmy, że to kąpielisko zamknięto po
stwierdzeniu nadmiernego zakwitu sinic.
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Święto żołnierzy

Weekend z wojskiem zapoczątkował uroczysty apel zorganizowany w piątek 12 sierpnia na placu koszar 14. Pułku Przeciwpancernego
w Suwałkach. Był to pierwszy dzień obchodów święta Wojska Polskiego
oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Uroczystości wypełniło wręczenie odznaczeń, awanse na wyższe stopnie wojskowe, wyróżnienia i nagrody oraz wystąpienia okolicznościowe i defilada.
Wśród zaproszonych gości obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy z miasta powiatu i okolicznych gmin oraz przedstawiciele służb
mundurowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek administracji państwowej i samorządowej a także mieszkańcy. Witając uczestników, dowódca suwalskiego jednostki płk Krzysztof Świderski nawiązał do procesu zwiększania stanu osobowego pułku i doposażania go w sprzęt
i uzbrojenie. Wspomniał też o planach sprowadzenia do Suwałk pierwszych niszczycieli czołgów.

Zagrał także zespół muzyczny 14. Pułku Przeciwpancernego, oraz
Orkiestra Wojskowa z Giżycka (na zdjęciu), była tradycyjna grochówka wojskowa oraz gry i zabawy dla dzieci. W poniedziałek 15 sierpnia w kościele
pw. Św. Piotra i Pawła odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny
i Wojska, po której złożono kwiaty przy pomnikach i obeliskach poświęconych polskim żołnierzom.

Terytorialsi
przygotowali
bezpieczny tor
przeszkód dla
dzieci

Żołnierska siła i zdecydowanie nie wyklucza delikatności

Kolejki dzieci i rodziców
ustawiały się do
stanowiska malowania twarzy
– niekoniecznie
w kolory moro

Poseł Jarosław Zieliński (na zdjęciu) w swym wystąpieniu mówił o podejmowanych przez rząd działaniach w zakresie poprawy bezpieczeństwa w kraju, zwłaszcza w obliczu zagrożenia inwazją rosyjską oraz o
przesmyku suwalskim, w którym jest bezpiecznie i nie należy potęgować obaw i lęków.

Na zdjęciu od lewej armatohaubica „Dana” (używana bojowo m.in. przez
ukraińskie wojsko) oraz samobieżna wyrzutnia rakiet „Langusta”
Kolejna część obchodów Święta Wojska Polskiego odbyła się w sobotę na terenie nadhańczańskich bulwarów, gdzie żołnierze zaprezentowali sprzęt wojskowy oraz pokazy walki wręcz.
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Z okazji Święta Wojska Polskiego
przekazujemy najserdeczniejsze życzenia kadrze dowódczej,
żołnierzom oraz pracownikom cywilnym Garnizonu Suwałki.
Dziękujemy za ofiarną i odpowiedzialną pracę, za zaangażowanie
i poświęcenie w dbałości o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Życzymy satysfakcji ze służby na rzecz narodu polskiego,
sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Niech trudowi codziennej służby zawsze towarzyszy zadowolenie
z dobrze zrealizowanych zadań, uznanie przełożonych
oraz wsparcie i szacunek bliskich.
Prezydent Miasta Suwałk
Czesław Renkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zdzisław Przełomiec
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Z Suwalszczyzny do okrętu podwodnego

„Morze, nasze morze, wiernie ciebie będziem strzec”
To pierwszy wers refrenu polskiej pieśni hymnicznej, znanej również
pod tytułami „Marynarka Wojenna” lub „Chociaż każdy z nas jest młody”.
Powstała w międzywojniu w związku z tworzeniem Polskiej Marynarki
Wojennej oraz budową miasta i portu Gdynia. Obchodząc święto Wojska
Polskiego, zapominamy często o Marynarce Wojennej, której okręty strzegą ponad 500 km granic państwa polskiego przebiegających wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego.
W te g o r o c z n e j b i b l i o te c z nej imprezie „Suwalskie limeryki latem” nagrodę „DwuTygodnika
Suwalskiego” otrzymał pochodzący
z Suwalszczyzny Grzegorz Chomicz,
szaradzista, miłośnik i twórca poezji
dla dzieci, ale i były dowódca okrętu
podwodnego ORP „Sokół”. Zgodził
się opowiedzieć nam o specyfice
służby pod wodą.
O ORP „Sokół”
– Okręt podwodny – taki ORP
„Sokół” pod banderą Marynarki
Wojennej RP, którym miałem zaszczyt dowodzić w latach 2003-2007,
to niewiele ponad 500 ton kadłuba wraz ze zbiornikami, torpedami i specjalistycznymi urządzeniami. No i oczywiście serce i mózg tego wszystkiego, czyli załoga okrętu. Niewielka, bo to jedynie 25 marynarzy podwodników – tylko tylu, bo na większą obsadę nie ma miejsca. Niewielka, bo
to niezwykle specjalistyczny sprzęt, do którego obsługi są potrzebni doświadczeni fachowcy, niebojący się zamknąć w metalowej konstrukcji na
2-3 tygodnie bez wynurzania się z toni morskiej. Ale też na tyle niewielka, że o wiele łatwiej jest poznać się nawzajem, współpracować ze sobą,
rozumieć się często bez słów i często wiedzieć o sobie więcej niż o najbliższej rodzinie. A to z kolei podstawowa rola dowódcy okrętu, bo to od
całej obsady, ale też od każdego ze specjalistów zależy bezpieczeństwo
załogi, skrupulatne wykonanie zadania i oddanie podległych mu podwładnych w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej żonom, dzieciom, rodzicom, kochankom czekającym na powrót okrętu w porcie. Ich rodziny
doskonale wiedzą, że czeka je wiele wyrzeczeń, ale mają świadomość, że
należą do marynarskiej elity. To dzięki tym zażyłościom od lat podwodnicy i ich rodziny wiedzą doskonale, że okręty w Marynarce Wojennej dzielą się na dwie klasy: okręty podwodne i… okręty-cele.
O podwodnikach
– Podwodnicy (nie podwodniacy – te w gwarze oznaczają okręty
podwodne) wychodzą w morze (broń Boże, nie pływają!), często z dala
od rodzimych portów, by realizować postawione im zadania skrytego
patrolowania akwenów morskich. Ale zanim to nastąpi, załogę czeka
gros przygotowań; rozpoczynając od szkoleń na sprzęcie i symulatorach, uzupełniania wszelkich zapasów uzbrojenia, paliwa i prowiantu (ten jest upychany, gdzie się da), opracowanie planów taktycznych,
map, kończąc na skrupulatnym wyważeniu okrętu. To wyważenie, to nic
innego, jak odpowiednie rozmieszczenie wszelkich ciężarów, produktów, paliwa, wody, ale też i bagaży – nawet kilka kilogramów źle rozmieszczonych na okręcie może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas zanurzeń i wynurzeń.
O życiu pod wodą
– A w morzu, tym pierwszym po Bogu jest już tylko dowódca okrętu. Jego rozkazy są ostateczne, muszą być natychmiast realizowane, i dla
niego czas służby jest właściwie nienormowany. Prawie cała załoga jest
podzielona na dwie wachty, czyli 6 godzin pracy, 6 godzin odpoczynku.
Dlatego też (ale również z oszczędności miejsca) na okręcie znajduje się
niewiele łóżek, obowiązuje zasada tzw. „ciepłej koi”, idzie się odpocząć

do łóżka, które zwolnił zmiennik na stanowisku, najczęściej po szybkim
posiłku. Toteż niezwykle ważną rolę do wypełnienia ma kucharz, bo dobry posiłek, to często jedyna rozrywka w monotonnej codzienności. Ta
monotonna rzeczywistość to przesłuchiwanie toni wodnej przez wprawnych hydroakustyków, bezpieczne pływanie z wykorzystaniem map, nawigacji i hydrolokacji – niczym nietoperze tylko na słuch, ładowanie baterii akumulatorów (ich jest niemal 1/5 masy okrętu) oraz zachowanie
absolutnej ciszy – to wszystko sprawia, że okręt podwodny jest takim
cennym dla własnych sił i niebezpiecznym dla przeciwników orężem.
A w czasach pokoju jest podstawowym „narzędziem” nadmorskiego państwa do wykrywania niebezpieczeństw, anomalii i zagrożeń na szlakach
komunikacyjnych, w transporcie morskim, rybołówstwie, na platformach
wiertniczych. Tylko okręt podwodny jest w stanie wykryć wszelkie niepożądane zachowania na morzu, dzięki jego skrytości, ale również niezależnie od pogody, która może uniemożliwić takie działania lotnictwu
i okrętom nawodnym. Na dodatek nasze Morze Bałtyckie jest tak skomplikowane hydrologicznie, że każdy doświadczony dowódca okrętu może się w nim skrywać i hasać niemal do woli.
O dobie pod wodą
– Tak mijają dzień za dniem dla załogi okrętu podwodnego, do czasu
ponownego wejścia do portu, odtworzenia zapasów i chwilowego zrelaksowania się. Tylko czy dzień za dniem? Bo właściwie, gdy okręt jest
w zanurzeniu, wszędzie panuje przejmująca cisza (oprócz odgłosów

Grzegorz Chomicz w okręcie podwodnym na Morzu Śródziemnym w 2007 r.
skrzypiącej stali i cieknących zaworów) i półmrok jak z horroru, cykl
wacht jest monotonny i jednostajny, a słońce może zobaczyć tylko kilka
razy dowódca lub oficer wachtowy prowadzący obserwację przez peryskop – nie ma znaczenia, czy to dzień, czy noc. Pora doby nie ma znaczenia. Priorytetem bezwzględnym jest bezpieczeństwo i wykonanie zadania. Znaczenie ma jedynie, żeby każdy okręt podwodny miał w swojej
historii tyle samo wynurzeń, co zanurzeń! I tego zawsze warto życzyć
Podwodnikom!
Grzegorz Chomicz – komandor Marynarki Wojennej RP w stanie
spoczynku. Pochodzi z podsuwalskiej miejscowości Piotrowa Dąbrowa
(gm. Krasnopol). Uczył się w szkole podstawowej w Starym Folwarku
i Ogólnokształcącym Liceum Wojskowym w Toruniu. Akademię
Marynarki Wojennej w Gdyni ukończył z wyróżnieniem. Zawodowo
związany przez 26 lat z okrętami podwodnymi, spędził prawie 500 dni
pod wodą. Ostatnie cztery lata swojej służby był dowódcą okrętu podwodnego ORP Sokół.
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czytelnicy pytają

agresywne psy

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Niestety bywają też psy
agresywne. Jedna z suwalczanek poinformowała „DwuTygodnik
Suwalski” o groźnym zdarzeniu, w którym jej rodzina została pogryziona przez psa pozostającego bez uwięzi. Agresywne zwierzę
poważnie uszkodziło ciało osoby dorosłej, a pozostali członkowie
rodziny doznali urazów:
– Na każdym
kroku spotykamy w ł a ś c i c i e li ze swobodnie
hasając ymi po
okolic y psami.
Podchodz ą do
p r ze ch o dni ów
bez smyczy i kagańca, a ich właściciele, którzy
nie przestrzegaNieprawidłowe zachowanie właściciela psa.
ją zasad mająPies w miejscu publicznym powinien mieć nałożony
cych zapewnić
kaganiec lub być na smyczy
bezpieczeństwo
mieszkańcom naszego miasta, pozostają bezkarni. Nie przekonują mnie
hasła pt. „Mój pies nie gryzie”, „On nic Pani nie zrobi”, ponieważ dotknęła nas bardzo przykra sytuacja z powodu pozornie łagodnego psa, którego zachowania nie spodziewali się i nie przewidzieli jego właściciele.
Jako suwalczanka lubiąca aktywnie spędzać czas z rodziną i korzystać
z atrakcji miasta, domagam się, by zwracać większą uwagę na to czy pies
spacerujący w towarzystwie swojego pana ma na sobie kaganiec i czy nie
jest spuszczany ze smyczy w miejscu publicznym. W przeciwnym razie
w jaki sposób ja i moja rodzina możemy czuć się bezpiecznie?
O udzielenie odpowiedzi na pytania
dotyczące psów zwróciliśmy się do suwalskiej Komendy Miejskiej Policji oraz Straży
Miejskiej.
Specjalista Zespo łu Komunikacji
Społecznej KMP w Suwałkach kom. Eliza
Sawko:
– Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na
właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń.
Zgodnie z art. 77 k.w. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza
się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Suwałk
Ponadto obowiązują też akty prawa miejscowego. W naszym mieście
jest to Załącznik do uchwały Nr XX/260/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 marca 2020 r.
Komendant Straży Miejskiej w Suwałkach
Grzegorz Kosiński:
– W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk zapisano § 15.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego i skutecznego nadzoru.
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2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać
psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.
3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które
są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy
uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym
kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania
kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów
ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.
5. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na
terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie oraz odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Prawidłowe
zachowanie właściciela zwierzęcia.
Pies prowadzony jest
w miejscu publicznym na smyczy

Tyle przepisy prawa. Gorzej jest z jego przestrzeganiem przez właścicieli psów. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą im mandaty do 500 zł.
A osoby poszkodowane najczęściej skazane są na serię bolesnych zastrzyków, w przypadku pogryzienia i samoobronę w czasie ataku agresywnego psa, bo zazwyczaj nie mogą liczyć na pomoc właściciela takiego agresywnego psa. Warto zatem poznać kilka podstawowych zasad
zachowania w takiej sytuacji.
Sposób działania gdy zostaniemy zaatakowani przez psa
– Nie należy zbliżać się do obcego psa, nawet jeśli wydaje się przyjazny, nie należy go też głaskać. Jeżeli pies zaatakuje, dobrze jest odgrodzić się od niego np. kurtką, tornistrem, rowerem, czymś, co mamy pod
ręką. Jeżeli jednak pies zdoła nas przewrócić, trzeba zwinąć się w kłębek
przyjmując tzw. postawę żółwia – z twarzą do ziemi, złączonymi nogami,
z pięściami na karku. Pamiętajmy, aby osłonić rękami uszy.
Jak należy się zachowywać w przypadku zagrożenia
ze strony agresywnego zwierzęcia?
– nigdy nie uciekaj;
– nie należy patrzeć psu w oczy, ponieważ oznacza to wyzwanie do walki;
– pamiętaj, aby mimo emocji nie okazywać strachu, psy doskonale w yczuwają
nastroje;
– nie odwracaj się
plecami do psa, ponieważ w przypadku jego dużych rozmiarów może
cię przewrócić; najlepiej stanąć na lekko rozstawionych nogach, ponieważ dzięki temu lepiej utrzymasz równowagę.
Wszelkie nieprawidłowości dotyczące zagrożenia ze strony psów należy zgłaszać do Straży Miejskiej (jeśli zdarzenie ma miejsce na terenie
miasta) na tel. 986, bądź do policji tel. 112.
Jeśli dojdzie do poturbowania lub pogryzienia przez psa, czyli ktoś
poniesie uszczerbek na zdrowiu, należy to zgłosić do Policji.
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Rubinowe gody działkowców
We wrześniu działkowcy z Rodzinnych
Ogrodów Działkowych im. Jaćwingów obchodzić będą 40-lecie powstania. Trwają już
przygotowania do uroczystości jubileuszowych, który odbędą się w Dniu Działkowca.
O swojej pasji oraz historii jednego z najstarszych ogrodów działkowych w mieście rozmawiamy z Pawłem Podleśnym, prezesem ROD
im. Jaćwingów:
– Co zaplanowano na jubileusz 40-lecia Ogrodu?
– 3 września zorganizowane zostaną obchody Dnia Działkowca
z udziałem działkowców i zaproszonych gości w tym przedstawicieli samorządu. Uroczyste podkreślenie 40-lecia będzie miało liczne akcenty.
Jako prezes ROD przypomnę krótką historię ogrodu. Dla wielu działkowców, którzy uprawiają działki od początku, zostaną wręczone dyplomy
z tego tytułu. Będą wręczane odznaczenia srebrne i brązowe „Zasłużonego
Działkowca” oraz odznaczenia „Za zasługi dla Rodzinnego Ogrodu
Działkowego”. Będą tańce, a grał i śpiewał będzie zespół INFACTOR.
Odbędą się też konkursy dla dzieci. Tradycyjnie już dla działkowców będą wydawane kiełbaski, bułeczki i piwo oraz czapeczki PZD z logo 40-lecia lub torby bawełniane z logo 40-lecia ogrodu. Początek uroczystości
o godz. 16, a przewidywane zakończenie o 23.

zajmuje ogólną powierzchnię
20,1863 ha, w tym pod działkami 15,7215 ha. Grunty roln e s ą o w y s o k i ej w ar to ści użytkowej dla rolnictwa,
głównie sadownictwa i warz y wnic t wa. Pod warst wą
uprawną gleby są głębokie
pokłady litej gliny zatrzymującej wody opadowe w glebie
uprawnej. We wcześniej wymienionej liczbie 368 działek,
użytkownicy Pracowniczego
O g r o d u d z i a ł kowe g o r e krutowali się ze 116 zakładów pracy, przedsiębiorstw
i instytucji. Przekrój socjalny
działkowców był wtedy następujący: 42% pracownicy fizyczni, 36% pracownicy umysłowi, 10% wolne zawody, 12% emeryci i renciści. Dzisiaj takich danych nie uzyskujemy. Zmieniono nazwę
z Pracowniczych Ogrodów Działkowych na Rodzinne Ogrody Działkowe.
Pierwsze inwestycje wykonano już w 1983 r. Ogrodzono ogród, nabyto wagon kolejowy (pulman) na świetlicę ogrodu i rozpoczęto wiercenie studni głębinowej. Na dzień dzisiejszy ogród posiada podstawową infrastrukturę do należytego funkcjonowania, a mianowicie: sieć
energetyczną, sieć wodociągową, oprócz wagonu świetlicę, wiatę
z utwardzonym placem, monitoring.
– Jakie znaczenie miało posiadanie działki na początku lat 80-tych,
a jakie obecnie?
– W pierwszych latach użytkowania działki miały charakter produkcyjny. Działka była dzielona przeważnie na 3 części: warzywną, sadowniczą
i rekreacyjną (wypoczynkową). Prawie każdy działkowiec uprawiał na potrzeby swojej rodziny warzywa (nierzadko ziemniaki i kapustę) oraz drzewa i krzewy owocowe. Po 40 latach istnienia Ogrodu można zauważyć
wiele zmian: na niektórych działkach dominują iglaki i krzewy ozdobne,
rozległe trawniki z przystrzyżoną nisko trawą. Coraz mniej uprawianych
jest warzyw, czasami zupełnie brakuje drzew owocowych. Nowi i młodzi działkowcy traktują działkę głównie jako rekreacyjną, służącą do wypoczynku własnego i swoich znajomych.

– Dziękujemy za rozmowę.
– W jakich okolicznościach doszło do utworzenia tego Ogrodu?
– Zapotrzebowanie ludności na działki na początku
lat 80-tych było niezwykle duże. Były już dwa ogrody
w Suwałkach, ale to ciągle było mało. Powstanie ogrodu poprzedziły pracochłonne przedsięwzięcia i prace organizacyjne w zakresie wywłaszczenia i wykupienia przez Urząd
Miasta gruntów od rolników indywidualnych, wykonania
pomiarów geodezyjnych, szczegółowego pomiaru gruntów,
ponumerowania i oznakowania poszczególnych działek, wykonania map ogrodu, wykonania dokumentacji technicznej
urządzeń inwestycji przewidzianych w ogrodzie. Pierwsze
prace organizacyjno-prawne wykonał Zarząd Wojewódzki
PZD w Suwałkach, którego prezesem był Józef Cybruch.
Zarząd ten 9 września 1982 r. przydzielił pierwsze działki
w formie uchwał dla 368 działkowców.
Pierwszy Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego
powstał 12 grudnia 1982 r. i przyjął nazwę im. Jaćwingów,
chociaż było jeszcze 7 innych propozycji odnośnie nazewnictwa. Pierwszym prezesem zarządu został Józef
Hryniewicki. Przy ogrodzie znajdowała się plantacja porzeczek Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej,
który to teren po wygaśnięciu dzierżawy przekazano na
powiększenie ogrodu, który obecnie liczy 512 działek, Suwalskie ogrody działkowe przy ul. S. Wyszyńskiego z lotu ptaka
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103. rocznica
wyzwolenia

24 sierpnia na Placu Józefa Piłsudskiego odbędą się obchody 103. rocznicy wyzwolenia Suwałk.
Program uroczystości:
9.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Polskiej
Organizacji Wojskowej na cmentarzu parafialnym
przy ul. Bakałarzewskiej;
9.30 – uroczystość pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego, odegranie hymnu narodowego, wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk i zaproszonych gości, modlitwa oraz złożenie kwiatów pod
pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego przez przybyłe delegacje.

>>

Mieszkańcy, turyści
i przedsiębiorcy
o Suwałkach

Na potrzeby przygotowywanych przez miasto ważnych dokumentów: „Strategia Promocji Suwałk”, a także „Program Rozwoju
Przedsiębiorczości do roku 2030”, zlecone zostały badania wizerunkowe Miasta Suwałki, by określić jak odbierane jest miasto przez turystów i przedsiębiorców, ale także samych mieszkańców, a w szczególności ludzi młodych.
Badania opracował Instytut Badawczy IPC z Wrocławia
na podstawie ankiet telefonic z nych i inte r n e tow ych,
a także wywiadów grupowych.
Mieszkańcy patrząc przez
pryzmat wizji „miasta dobrego
do życia” i ogólnej oceny jakości
życia uważają, że najważniejsze
w naszym mieście a jednocześnie wysoko ocenione jest stan środowiska naturalnego i jakość powietrza, czystość i estetyka miasta, stan dróg, chodników i ścieżek rowerowych oraz stopień rozbudowania ich sieci. Bardzo ważne jest też poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Do najważniejszych mankamentów życia w naszym mieście zaliczają
natomiast: dostęp do opieki zdrowotnej i koszty życia. Elementy o przeciętnym znaczeniu, które Suwalczanie oceniają relatywnie źle: zróżnicowane i atrakcyjne oferty pracy i wysokość zarobków.
Według lokalnych pracodawców najistotniejszymi barierami w prowadzeniu działalności w Suwałkach są: wysokie podatki lokalne (od nieruchomości, opłaty targowe, od środków transportu i in.), wysokie podatki CIT, PIT i VAT oraz koszty pracy. Tylko jeden z tych elementów (podatki
lokalne) jest realnie zależny od władz miasta.
Odmienne spojrzenie na nasze miasto mają turyści przejeżdżający
przez nasze miasto lub w nim odpoczywający. Oczekują oni od miejscowości turystycznej przede wszystkim możliwości relaksu i wypoczynku
oraz atrakcyjnych miejsc do zwiedzania. Ważna jest także oferta ciekawych wydarzeń kulturalnych i wysokiej klasy obiekty noclegowe.
To tylko część z wyników badań. Całość raportu z bogatą kolorową grafiką dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach:
https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/badania-wizerunkowe-suwalk,2585431
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opaski Bezpieczeństwa

96 mieszkańców Suwałk
zostało wyposażonych przez
Miejski Ośrodek Pomoc y
Rodzinie w opask i bezpie c zeńst wa, k tóre poz walają
na stałe monitorowanie stanu zdrowia, a nawet pomoc
w wezwaniu ratownika medycznego. W marcu suwalski
samorząd miejski przystąpił
do programu „Korpus wsparcia Seniorów”. Opaski posiadają min. funkcję bieżącego
monitorowania tętna, temperatury, ciśnienia, połączenia głosowego, przycisku SOS, przypominanie o potrzebie zażycia lekarstwa
i jeszcze inne istotne elementy wpływające na wzrost bezpieczeństwa Seniorów.
Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Suwałkach. Pieniądze na ten cel suwalski samorząd miejski otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla seniorów 65+. Program
składa się z dwóch modułów. Moduł pierwszy polega na wsparciu
społecznym i psychologicznym, ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, a także wsparciu
w czynnościach dnia codziennego. Moduł drugi ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
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suwalszczyzna na pocztówkach z lat 1900-1944

Ukazał się album „Suwałki na starych pocztówkach 1900-1944. Tom 2
Okolice Suwałk i Sejny”. Jest to dopełnienie ubiegłorocznego tomu 1 tego wydawnictwa zawierającego suwalskie pocztówki z lat 1900-1944.
Tym razem zaprezentowano tereny podmiejskie i okoliczne gminy. Nowy
album zawiera 250 pocztówek ukazujących m.in.: jezioro Wigry z widokiem na klasztor kamedułów, jezioro Hańcza i Krzywe, Jasionową Górę
i rzekę Kamionkę. Jest na nich także dwór w Hucie, wojsko polskie
w Wiżajnach i niemieckie
w Filipowie, drużyna narciarska
41 pułku piechoty w Jeleniewie
oraz panorama miasta Sejny.
Autorzy albumu, którymi są Marek
Piotrowski i Grzegorz Płatonow
udostępnili własne zbiory. Pod
pocztówkami znalazły się informacje z: nazwą i opisem miejsca oraz
Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Płatowydawcą i autorem fotografii (jenow, Marek Piotrowski i Andrzej Ma- śli są znani), a także datą wydania
tusiewicz
lub szacunkową datą wykonania.
1 sierpnia w spotkaniu promującym wydanie albumu wzięli udział,
m.in. przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, starosta suwalski Witold Kowalewski, historycy, animatorzy kultury, sponsorzy, wydawcy, dziennikarze, suwalczanie i turyści. O historii pocztówek,
ich znaczeniu, również dla historyków opowiedział Andrzej Matusiewicz.
G. Płatonow wspomniał o okolicznościach powstawania albumu, wyborze pocztówek i zdjęć oraz ciekawostkach i odkryciach, które towarzyszyły pracom przygotowawczym. Zdradził, że w przyszłości chciałby poświęcić się opracowaniu dziejów suwalskiego garnizonu, właśnie w oparciu
o pocztówki i zdjęcia.

Spotkanie promocyjne wywołało duże zainteresowanie

W albumie znalazło się 25 pocztówek
z klasztorem pokamedulskim nad
Wigrami. Na żadnej z nich
zabudowania nie były tak okazałe jak
współcześnie. Na zdjeciu Wigry
przed 1914 rokiem

Album „Suwałki na starych pocztówkach 1900-1944. Tom 2.
Okolice Suwałk i Sejny” można nabyć m.in. w Muzeum Okręgowym
przy ul. T. Kościuszki 81 i Centrum Informacji Turystycznej przy
ul. ks. K. Hamerszmita 16.

2. Festiwal Filmowy Wajda na nowo w suwałkach
im. A. Wajdy, SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5;

18.08 (czwartek)

– projekcja filmu „Wodzirej”, reż. Feliks Falk.

9.00 – 20 lat Wajda School. Śniadanie z dokumentem (wstęp wolny), Kawiarnia artystyczna, SOK, ul. T. Noniewicza 71;

21.00 – Wajda komediowy. Kino plenerowe
(wstęp wolny), bulwary nad Czarną Hańczą;
– projekcje filmów: „Polowanie na muchy”,
reż. Andr zej Wajda; „Pr zekładaniec”,
reż. Andrzej Wajda.

– projekcje filmów: „Bukolika”, reż. Karol Pałka;
„Kometa”, reż. Adam Buka; „Blisko ziemi”,
reż. Paulina Sikora.
17.00 – 20 lat Wajda School. Wernisaż jubileuszowej wystawy plakatów (wstęp wolny),
patio, SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5.

20.08 (sobota)
9.00 – 20 lat Wajda School. Śniadanie z dokumentem (wstęp wolny);

18.00 – Otwarcie festiwalu Sala im. A. Wajdy,
SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5;
– spotkanie z FELIKSEM FALKIEM i Andrzejem
Chyrą,

– projekcja filmu „Symfonia Fabryki Ursus”,
reż. Jaśmina Wójcik, Kawiarnia artystyczna,
SOK, ul. T. Noniewicza 71.

– projekcje filmów: „Komornik”, reż. Feliks Falk;
„Solidarność, solidarność”; „Krótka historia
jednej tablicy”, reż. Feliks Falk; „Człowiek z nadziei”, reż. Andrzej Wajda.

10.00 – Feliks Falk. Spotkanie autorskie wokół książki „Wodzirej i inni. Rozmowa z samym sobą” (wstęp wolny), Kawiarnia artystyczna, SOK, ul. T. Noniewicza 71.

21.00 – Spotkanie z Emilią Krakowską
i Olgierdem Łukaszewiczem, Sala im. A. Wajdy, SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5;
– projekcja filmu „Brzezina”, reż. Andrzej Wajda.
19.08 (piątek)
9.00 – 20 lat Wajda School. Śniadanie z dokumentem (wstęp wolny), Kawiarnia artystyczna, SOK, ul. T. Noniewicza 71;

– projekcje filmów: „Między nami”, reż. Dorota
Proba; „Szklane negatywy”, reż. Jan Borowiec.
11.00 – Projekcje filmów konkursowych
(wstęp wolny), Sala im. A. Wajdy, Sala
Kameralna, SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5;
17.00 – WERKI. WAJDA. Renata Pajchel i 20
lat Wajda School (wstęp wolny) – wernisaż
wystaw plenerowych, ul. Andrzeja Wajdy.
19.00 – Spotkanie z Jerzym Stuhrem, Sala

15.30 – Andrzej Wajda. Animacje familijne śladami reżysera (wstęp wolny), dom
Andrzeja Wajdy, ul. Wojska Polskiego 27.
17.00 – Gala Finałowa, Sala im. A. Wajdy,
SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5;
– wręczenie nagród i projekcje filmów laureatów,
– koncert Marysi Sadowskiej,
– projekcja f ilmu: „Piosenki o miłości”,
reż. Tomasz Habowski.
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Rok

Marii

Konopnickiej

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem Marii Konopnickiej w Polsce. Tak zdecydowali posłowie. Również miejscy radni
uchwalili, że ten rok jest Rokiem Marii Konopnickiej w Suwałkach. 23 maja minęło 180 lat od urodzin w Suwałkach jednej z najwybitniejszych polskich pisarek i poetek. W plebiscycie „DwuTygodnika Suwalskiego” znalazła się ona w gronie
10 najwybitniejszych 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. Pora na Muzeum im. Marii
Konopnickiej, które zajmuje dwa budynki. Najczęściej pamiętamy o kamienicy, w której M. Konopnicka z domu Wasiłowska
zaczerpnęła pierwszą osnowę życia. W ogrodzie przy ul. T. Kościuszki 31 znajduje się też drugi budynek – oficyna czasami nazywana pałacykiem.
Oficyna w muzealnym ogrodzie

Oficyna
od strony
wschodniej

W czasach, gdy rodzina Wasiłowskich mieszkała w Suwałkach, oficyny jeszcze nie było. Wybudowano ją ponad 60 lat po wyjeździe Marii
z grodu nad Czarną Hańczą, zapewne w latach 1911-1912. Kryje ona w sobie zaskakującą historię opisaną przez Antoniego Jaroszewicza w książce
„Libretto finansisty. Wspomnienia 1881-1947”. Historię tę odnalazł Andrzej
Matusiewicz, a w nr 24 „Jaćwieży” przywołał Zbigniew Fałtynowicz.
A. Jaroszewicz wspominał: „Mój stryjeczny brat Michał mieszkał wraz
ze swoją żoną w Suwałkach we własnej posesji przy głównej ulicy tego miasta. Od frontu znajdowała się kamienica czynszowa, w ogrodzie
– w samym środku – bardzo przyjemnie prezentujący się pałacyk, gdzie
mieszkało braterstwo. Pewnego dnia zjawił się u nich rosyjski oficer, porucznik huzarów carskosielskiego pułku. Okazało się, że za jakieś przewinienie został on przeniesiony do Lejb-Huzarskiego Pawłogradzkiego
Pułku w Suwałkach. Oficer okazał się znanym milionerem petersburskim
Kondakowem i zaproponował braterstwu, aby wynajęli mu pałacyk na
okres dwu lat. Kondakow zaoferował czynsz za dwa lata z góry w bajecznej wysokości 24 tys. rubli, z tym, że braterstwo zgodzą się na odnowienie pałacyku, naturalnie na koszt lokatora (…) Kosztowało to wszystko
olbrzymie pieniądze i suwalski pałacyk nabrał niewiarygodnego przepychu. Po zakończeniu wszystkich robót i ostatecznym urządzeniu pałacyku Kondakow wydał wspaniałe przyjęcie, na którym grała orkiestra symfoniczna sprowadzona z Petersburga.”

Majówka w podsuwalskim lesie (ok. 1910 r.) ze zbiorów Muzeum Okręgowego
w Suwałkach opublikowana w „Suwałki – miasto nad Czarną Hańczą”
O Włodzimierzu Kondakowie krążyły w Suwałkach wprost niesamowite opowieści, jak chociażby o zorganizowaniu w podsuwalskim lesie
majówki, w czasie której ognisko obficie podlewano szampanem i spiry-
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tusem. Carski oficer ponoć miał też w zwyczaju, obdarowywanie uczestników wydawanych przez siebie przyjęć drogimi prezentami np. panie
otrzymywały pęki róż z ukrytymi drogimi kamieniami. W. Kondakow opuścił Suwałki i muzealny pałacyk w 1914 r.

Oficyna od strony
zachodniej
Po długotrwałym remoncie w 2002 r. budynek
przeszedł we władanie
Muzeum im. M. Konopnickiej. Przed piętnastoma laty w oficynie próbowano zorganizować suwalski pałacyk św. Mikołaja. 20 grudnia 2007 r.
św. Mikołaj po raz pierwszy przyjechał tu z Laponii, by spotkać się z ponad pół tysiącem suwalskich dzieci.

Na ścianie oficyny zawisła skrzynka
pocztowa z listami do św. Mikołaja.
Nie zabrakło oczywiście także prezentów

Podobne spo tk ania w muzeal nej oficynie odbyły
się jeszcze w latach
2008-2009. Niestety
później z aniechano tych spotkań i nie udało się utworzyć na polskim biegunie zimna
w Suwałkach polskiej siedziby św. Mikołaja. Od dwudziestu lat w oficynie są organizowane muzealne
wystawy czasowe. A przed oficyną powstaje niezwykły suwalski ogród, w którym każde
z drzew związane jest z poetą lub pisarzem. Mamy brzozę Zbigniewa Herberta, dąb
Czesława Miłosza, klon Leszka
Moczulskiego, czy gruszę Igora
Newerlego…

Brzoza Zbigniewa Herberta zasadzona przed 20 laty przez
Katarzynę Herbertową
i Halinę Herbert-Żebrowską
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Zaproszenia suwalskie
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:
n na spotkanie z Piotrem Brysaczem – solidarni z Ukrainą
wokół książki „Ani żadnej wyspy. Rozmowy o Rosji
i Ukrainie” – 17.08, godz. 16;
n na spotkanie z Martą Konek wokół książki „Z głową
w ulach. Opowieści o pszczołach z Krainy miodem płynącej” i opowieści o świecie pszczół – 17.08, godz. 17.30;

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 specjalnie 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 „Zimowa Suwalszczyzna okiem bibliotekarza”
– „Galeria na Schodach”, zdjęcia pracowników Biblioteki Publicznej, wystawa czynna do końca sierpnia;
n wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Film objęty akcją:
„Na chwilę, na zawsze”.

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza:
n na Szanty przy Starej Łaźni:
21.08 o godz. 18 wystąpi zespół Mazurski Rejs, a 28.08
o godz. 18 wystąpi zespół EKT
Gdynia. Bulwary nad Czarną
Hańczą, wstęp wolny;
n do Salonu Gier Familijnych – 26.08, godz. 16, Kawiarenka Artystyczna
SOK, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny. Organizatorzy zapraszają miłośników planszówek do salonu gier familijnych, każdy znajdzie coś dla siebie;
n na koncert „Na Dywaniku u Marii”. Wystąpi zespół „Dobre wrażenie”
– 27.08, godz. 18, plac Marii Konopnickiej, wstęp wolny;
n Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – 28.08, w godz. 9-13, plac za
SOK-iem. Wstęp wolny, bez opłat za stoisko;
n na wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
n na wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malarstwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
n na wystawę stałą Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane – Galeria Sztuki
Stara Łaźnia.

Muzeum im. M. Konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza:
n na wernisaż
wystawy stałej
„Pieśń o domu”
– 19.08, godz. 14,
wstęp wolny.

n na wystawę „Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...” oraz
Zaułek Krasnoludków, miejsce do aktywnego spędzania czasu najmłodszych, choć wystawa dla dorosłych może być sentymentalną podróżą
do czasów dzieciństwa;

Muzeum Okręgowe, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:
na wystawę malarstwa Janiny Wierusz-Kowalskiej przedstawicielki
polskiego abstrakcjonizmu geometrycznego pt. „Dom obrazów”. Wystawę można oglądać do 22 sierpnia.
n do zwiedzania wystaw od wtorku do niedzieli w godz. 9-17.
n

„Art-Sos” Fundacja Alicji Roszkowskiej,
ul. Chłodna 12 zaprasza:
n na cykl spotkań Obiady Czwartkowe z Konopnicką:
– 18.08, godz. 18 – wieczór „O miłości” słowo i muzyka. Wystąpią
Magdalena Klucznik (trąbka), Julia Lewoc (fortepian) oraz Adam Kozłowski
– wokalista i świadomy muzyk, kompozytor, aranżer, oraz autor tekstów.
– 25.08, godz. 18 – ostatnią odsłonę Obiadów Czwartkowych, którego
tematem będzie przyjaźń Marii Konopnickiej z malarką Marią Dulębianką.
Na ten czwartek zaproszono dwie malarki Jolantę Grabowską (Suwałki)
oraz Irenę Zaras (Montreal). W twórczości każdej z nich możemy odnaleźć motywy, którymi inspirowała się Maria Konopnicka. 25 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy malarek, których tematem jest
piękno natury, rodzimego krajobrazu, czy też ogrodów pełnych kwiatów. Oprawa muzyczna wystawy – Aleksandra Romanowska (skrzypce),
Julia Lewoc – fortepian;
n na spotkanie z poezją – debiutant i doświadczony – 1.09, godz. 18.
Zbigniew Tanajewski, poeta, autor tomików poezji przybliży swoją twórczość oraz Jarosław Krukowski, poeta-debiutant zaprezentuje tomik „Na
krawędzi”. Wydarzenie poprzedzone będzie występem duetu kameralnego: Roksany Marii Maciejczuk (mezzosopran) oraz Kamili Sacharzewskiej
(fortepian). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zaproszenia
do odbioru w siedzibie Fundacji Art-SOS ul. Chłodna 12.
4. Suwalski Pułk Przeciwpancerny, ul. Wojska Polskiego 40
zaprasza:
n do odwiedzenia Sali Tradycji 14. Pułku Przeciwpancernego, w której
zaprezentowano historię i tradycje jednostek wojskowych dwudziestolecia międzywojennego. Obejrzeć też można historyczną broń będącą
na wyposażeniu żołnierza polskiego oraz plenerową wystawę sprzętu
i pojazdów wojskowych. 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny zaprasza do
zwiedzania w dniach: 27.08, 24.09, 15.10, 11.11, 10.12 w godz. 11-17.
PTTK Oddział w Suwałkach im. Grzegorza Klimko zaprasza:
n na jednodniowy rajd rowerowy „Dookoła Suwałk” – 28.08, zbiórka
godz. 9 przed siedzibą suwalskiego Oddziału PTTK, ul. T. Kościuszki 37,
zapisy: ania.rom@gmail.com, tel. 509 524 855, liczba miejsc ograniczona

W kinie
Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301
zaprasza na filmy:
– do 21 sierpnia – „Kurozając i zagadka Chomika Ciemności” (komedia
animowana), „DC Liga Super-pets” (komedia animowana/przygodowy),
„Minionki: Wejście Gru” (komedia animowana), „Lena i śnieżek” (familijny/
przygodowy), „Każdy wie lepiej” (komedia obyczajowa), „Bullet train” (akcji), „Top gun maverick”
(akcji), „Nie!” (horror);
– od 19 sierpnia – „Pies w rozmiarze XXL” (komedia animowana/przygodowy), „Notre-Dame płonie” (dramat/religijny), „Wrobiony” (thriller/kryminalny), „Gdzie śpiewają raki” (dramat kryminalny);
– od 24 sierpnia – „After 4. Bez siebie nie przetrwamy” (melodramat);
– od 26 sierpnia – „Jak zostałem samurajem”
(komedia animowana/przygodowy), „W rytmie
rumby” (komedia), „Bestia” (thriller).
Cinema Lumiere zaprasza na Promocję wakacyjną – bilety na seanse od poniedziałku do
piątku do godz. 15 na filmy 2D i 3D w cenie 18 zł.
Promocja obowiązuje do 2 września.
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Wydarzenia sportowe
Majster Festiwal Siły
Oskar Ziółkowski z dorobkiem 28 punktów wygrał Puchar Polski podczas MAJSTER Festiwal Siły – Puchar Polski Strongman, który rozegrano na suwalskim stadionie lekkoatletycznym. Podium dopełnili Tomasz
Lademann i Dariusz Wejer. Organizatorzy, czyli Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Suwałkach oraz MAJSTER Centrum Narzędziowe, przygotowali w ramach pojedynku 6 widowiskowych konkurencji, w tym m.in.: tzw. „spacer farmera” z walizkami o masie 145 kg, przetaczanie 320 kg opony,
przenoszenie tarczy ważącej 150 kg, czy też tzw. „martwy ciąg” na platformie o masie 260 kg.

Strongmani
rywalizowali
w przetaczaniu 320 kg
opony

Wymagająca ogromnej siły rywalizacja
„spacer farmera”

Sukces suwalskiego strongmana
Su w a l c z anin K r y s tian M akow i e ck i z ają ł t r z e ci e m i ejs ce
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski rozegranych w Podegrodziu.
Zawodnicy rywalizowali w: przeciąganiu tira na dystansie 25 m, przerzucaniu pali o wadze 180/200/220/250 kg, uchwycie Herkulesa 400 kg, wnoszeniu ciężaru po schodach, przeciąganiu auta w siadzie oraz załadunku
na podesty kul o wadze od 120 do 170 kg.
– Podium w tak
prestiżow ych z awodach jest wielkim sukcesem tym
bardziej, że jest to
mój pierwszy start
na tak wysokim poziomie. Przed zawodami miałem pewne obawy, gdyż dwa
tygodnie wcześniej
podczas zawodów
w Nowym Tomyślu
nabawiłem się kontuzji stopy, ale dzięki
fachowej opiece fizjoterapeutycznej udało się przygotować stopę do zawodów. We wszystkich konkurencjach poradziłem sobie dobrze, co bardzo cieszy. Najlepiej spisałem się przy uchwycie Herkulesa i wygrałem tą
konkurencję ze sporą przewaga – opowiada K. Makowiecki.
Transmisja z zawodów z udziałem suwalskiego strongmana już niedługo na antenie TVP Sport. Międzynarodowym Mistrzem Polski został
Adam Roszkowski, dwukrotny mistrz Europy w kategorii 105 kg.
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Maria Andrejczyk zakończyła sezon
Z awo dnic zk a LUK S Hańc z y
Suwałk i Maria Andrejc z yk nie
w y s t ą p i w l e k ko atl e t yc z nych
Mistrzostwach Europy, które są rozgrywane w niemieckim Monachium.
Swoją decyzję ogłosiła w przededniu mityngu Diamentowej Ligi rozegranego w Chorzowie. W mediach społecznościowych napisała:
„Niestety mój organizm całkowicie
odmówił posłuszeństwa, nie jestem
już w stanie nic z tym zrobić i odTegoroczny sezon Maria Andrejpuszczam jutrzejszy start, jak i poczyk zakończyła wynikiem 57 m
zostałą część sezonu.” Ze względów
53 cm, który dał jej złoty medal na
zdrowotnych nie był to udany sezon
Mistrzostwach Polski rozegranych
dla wicemistrzyni olimpijskiej w rzuw Suwałkach
cie oszczepem z Tokio.
Mamy nadzieję, że M. Andrejczyk przezwycięży kłopoty zdrowotne,
jak to robiła już wielokrotnie, i w następnym sezonie ponownie będzie
rywalizowała na swoim dotychczasowym poziomie.
Wigry w IV lidze
Od zwycięstwa w rozgrywkach IV ligi rozpoczęli piłkarze suwalskich Wigier. W Suwałkach wygrali 3:2 z MOSP Białystok. Gole dla Wigier
zdobyli: Sebastian Zackiewicz
w 39 min., Filip
Kozłowski w 75
min., Marcin Fiedorowic z 9 0+1
min.; a dla rywali oba gole strzelił Jakub Wołosik
– w 4 min. i w 39
min. Skład Wigier:
Słowikowski Piotr,
Kozłowski Filip (kpt), Mazalewski Marcel (75 min. Sowulewski), Gulbierz
Radosław, Trąbka Łukasz, Milewski Wojciech (70 min. Łada), Fiedorowicz
Marcin, Kubrak Łukasz (75 min. Romatowski), Kalinowski Dawid, Stasiński
Paweł (60 min. Lipiński), Zackiewicz Sebastian (75 min. Mickiewicz).
W następnym meczu w Siemiatyczach piłkarze Wigier wygrali 6:2
z Cresovią. Chociaż w pierwszej połowie przegrywały 2:0. W kolejnym
meczu Wigry zagrają 20 sierpnia o godz. 17 w Suwałkach z Krypnianką
Krypno, która zajmują ostatnią lokatę w tabeli IV ligi. 
Fot. z FB Wigier
Sukcesy kolarzy
7 sierpnia odbyła się kolejna edycja cyklu Maratony Kresowe 2022.
Tym razem kolarze ścigali się w Puszczy Białowieskiej w Narewce. To najszybsza trasa w całym cyklu, a co za tym idzie najniebezpieczniejsza.
Z wszystkimi zagrożeniami świetnie poradzili sobie zawodnicy i zawodniczki Klubu Rowerowego MTB Suwałki. Wywalczyli 10 medali (3 złote,
3 srebrne i 4 brązowe). Rywalizację w swoich kategoriach wygrali: Ewelina
Gościńska wśród kobiet 30-39 lat, Małgorzata Walendzewicz w kategorii kobiety hobby dystans FIT oraz Michał Szeliga w kategorii mężczyźni 14-18 lat. Srebrne medale wywalczyli: E. Gościńska (w kat. open), Zofia
Rowińska i Antoni Wińcza. Trzecie miejsca zajęli: M. Szeliga (w kat. open),
Justyna Balcer, Maria Czokajło i Andrzej Bąkała. Na dystansie Fit bardzo
udanie zaprezentowali się młodzicy MTB Suwałki: Filip Chmielewski,
Wiktor Jacewicz, Antoni Kozłowski i Brajan Bogdan, którzy w klasyfikacji
drużynowej wywalczyli 2 miejsce.
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Limeryki latem

Po raz szesnasty suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej
ogłosiła konkurs na krótką wierszowaną formę literacką zatytułowaną „Suwalskie limeryki latem”. Laureaci odebrali nagrody
Prezydenta Miasta Suwałk, Starosty Suwalskiego i Biblioteki Publicznej
im. M. Konopnickiej. Podobnie, jak w latach poprzednich utwory dotyczyły Suwałk i Suwalszczyzny oraz – w tej edycji konkursu, specjalnie
oceniane były utwory na temat „Krasnoludki są na świecie…”. Na konkurs wpłynęły 393 utwory od 94 autorów. To rekord! Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
– nagroda Prezydenta Miasta Suwałk – Wilhelm Stefanowski (Suwałki);
– nagroda Starosty Powiatu Suwalskiego – Janusz Wojtyła (BielskoBiała);
– nagroda Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej – Artur Kozłowski
(Ząbkowice Śląskie);
– nagroda „DwuTygodnika Suwalskiego” – Grzegorz Chomicz (Płowęż);
– nagroda Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Anna Strzeszewska
(Gliwice);
– nagroda Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil – Karol Wysocki
(Olecko).
NAGRODA
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
Wigry
Na „Wigrach” u Żagiewki pojawił się Pietrzyk.
– Musimy radzić, tu zły wieje wietrzyk,
4 liga zagra na bocznym, taka stanu racja,
Na płycie głównej będzie ziół plantacja.
Taka kasa, liga nasza, gdy pełny spichlerzyk.
Pijalnia wódki i piwa
Podziomek z Chłodnej to łasuch, ale nietrunkowy,
Razi go obok szyld mało wizerunkowy.
Więc ciągle „chrzci” tam ciepłą wódeczkę,
Nieelegancko smak piwa zmienia troszeczkę.
„Pijalnia nektarów wszelakich” – widzi już szyld
nowy.
Fałszywy alarm
Alarm! Zaginęły krasnale – Suwałki w bezprawiu,
Służby Prezydenta w pełnym pogotowiu.
Aż tu, kustosz muzeum biegnie z SMS-em,
– Są na festiwalu, wrócą z sukcesem,
Sprzedają sękacze na rynku we Wrocławiu.
Modraczek
Gość w Suwałkach, przy fontannie – trochę alpagowy,
Z Modraczkiem prowadził monologowe rozmowy.
– Ani modry ten ludek, ani krasny…
I tu usłyszał – na kolory twój umysł za ciasny,
Takie zachcianki spełnia plastikowy krasnal ogrodowy.
Wilhelm Stefanowski (godło: Pietrzyk)
Nagroda
STAROSTY POWIATU SUWALSKIEGO
Uchwała
Raz rada powiatu w suwalskim powiecie
Przyjęła uchwałę, pierwszą taką w świecie:
„O metodyce niwelacji skutków
Inkluzji ludzkich w system Krasnoludków”,
Czym poklask zyskała , nawet w ONZ-cie.

Wyróżnienia (dyplomy) otrzymują uczestnicy konkursu, których pojedyncze utwory zwróciły uwagę jury ze względu na szczególne potraktowanie krasnoludka: Marek Piegdoń (Mielec), Władysław Edelman
(Zielona Góra), Grzegorz Gigol (Warszawa), Agata Parzych (Wejherowo)
i Henryk Liszkiewicz (Piła).

Od lewej:
laureat nagrody Preyzdenta
Miasta Suwałk
Wilhelm Stefanowski, prezydent Czesław
Renkiewicz
i dyrektor
Biblioteki
Maria
Kołodziejska

Polo Cockta
Stary krasnal z Żywej Wody
Z Polo Cocktą pije miody.
Pewnym tonem,
Lecz z fasonem,
Mawia wszystkim: To na wrzody…
Moda z brodą
Krasnoludek z Brodu rodem,
Goniąc modę, zgolił brodę.
Teraz się frasuje,
W brodę sobie pluje…
Wolał starą, z brodą, modę.
Szczupak
Krasnal z Krasnego myślał, że może
Złowi płoteczkę w Długim Jeziorze.
Złapał szczupaka
I dał drapaka,
Bo nie chciał krwawej roli w horrorze.
Janusz Wojtyła (godło: Johnnie W.)
Nagroda
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MARII KONOPNICKIEj
Rzekł do ludu raz król pod Hanusem
„Od dziś każdy dostanie coś z plusem!”
Doszło do skarbu czystek,
tron w komisie ma Błystek…
Demagogia jest strasznym wirusem.
Świetny kefir ma mleczarz z Kosewa,
taki kefir poeta opiewa.
Lecz nie chwali się wcale
że zatrudnia krasnale.
Bo co krasnal do mleka dolewa?*
* według niektórych teorii istnieje odłam krasnoludków mających w pogardzie korzystanie ze
sprzętu toaletowego. Sanepid!
Krasnal Gburek, mieszkaniec Rajgrodu,
wręcz zakałą skrzaciego był rodu.
Palił, pił, burdy czynił,

tu R. R. Tolkien* zawinił
gdyż go czytał pasjami za młodu.
*a tam wiadomo, picie i mordobicie
Bajka do kwadratu
Krasnoludek napotkał raz w Gutach
dziwne zwierzę, bo był to kot w butach.
Krzyknął „Ato dopiero!
Czyżby przybył pan Perrault?
Z Marią K. spędza czas na dysputach?”
Artur Kozłowski (godło: Wektor)
Nagroda
DWUTYGODNIKA SUWALSKIEGO
Na pohybel unijnym niedowiarkom
Zatrudnił krasnoludki Jan nad Czarną Hańczą,
by gąski mu pasały śpiewając i tańcząc.
By wziąć dotacje miał problem wielki,
chcąc je w unijne upchnąć tabelki.
Dlatego wpisać musiał, że te są szarańczą.
Suwalskie krasnoludki nie w sosie (muzycznym)
Od Szypliszek i Raczek, aż po Małą Hutę,
Suwalszczyzna rozbrzmiewa na bluesową nutę.
Krasnoludkom chcecie dopiec?
Te lubują się w hip-hopie,
ni w ząb bluesa nie czują i chodzą jak strute.
Etat krasnoludkołapacza czeka
Niesforne krasnoludki mieszkają w Suwałkach,
turystom nadgryzają truskawki w kobiałkach.
Prezydent ogłosił przez radio,
że odda działkę nad Arkadią
za wszystkich wyłapanie… Brakuje wciąż śmiałka.
Kariera smutna niestety – od cukiernika do
wierszoklety
Piekł przecudne sękacze Bonifacy w Wigrach,
w krasnoludki nie wierzył, w końcu się doigrał;
na nic się zdały żale i jęki,
pokucie zjadły sękaczom sęki,
Obwarzanki z nich zrobił i spisał epigram.
Grzegorz Chomicz
(godło: Koszałek bez opałek)
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Kolejne ukraińskie książki

Na półki suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej trafiła
kolejna partia książek w języku ukraińskim. Delegacja z Urzędu Miasta
Tarnopol przywiozła kilka nowych pozycji. Książki ukraińskie można znaleźć w Wypożyczalni
Zbiorów Obcojęzycznych na parter ze (w Pracowni
„Smykałka”). To kolejne działanie projek tu „Poznajmy
się – Ukraińcy w Suwałkach, Polac y
w Tarnop o lu”, re alizowanego przez
Bibliotekę Publiczną
im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach i Urząd
Miasta Tarnopol.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021
r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia
2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 11.08.2022
r. do 02.09.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 337/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku). 211/2022

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?
CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?
ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ
WYKAZ MITINGÓW GRUP AA INTERGRUPY

„POJEZIERZE”
infolinia: 801 033 242
Suwałki:
n

„Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;

n

„Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;

„Opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania
odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n

„Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele
i święta, godz. 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n

n

„Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;

Agustów:
n

„Nie Ma Mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;

n

„Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

Sejny:
n

z powodu śmierci

MĘŻA
składa
Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego
oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach
209/2022

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych i garażu
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza
publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych i garażu, stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu
Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy:
Lokale użytkowe:
1. Tadeusza Kościuszki 112 – lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 13,48 m2 – wywoławcza 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./.
2. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A – lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu –
15,00 zł/m2 netto, wadium 400,00 zł.
Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
3. gen. Kazimierza Pułaskiego 73:
– lokal położony na III piętrze o powierzchni użytkowej 13,48 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 13,00 zł/m2 netto, wadium 260,00 zł,
– lokal położony na III piętrze o powierzchni użytkowej 13,48 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 13,00 zł/m2 netto, wadium 260,00 zł;
Lokale przeznaczone są na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody i są przedmiotem
przetargu w aktualnym stanie technicznym.
Garaż:
4. Wesoła o powierzchni 18,00 m 2 – wywoławcza wysokość stawki 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 lokali użytkowych i 0,10 zł/m2 w przypadku garażu.
Lokale i garaż są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2022 r. (wtorek) o godz. 11.00
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
– ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1).
Bliższe informacje dotyczące lokali 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
207/2022
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„Przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

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

n

n

Pani Elżbiecie Grzęda

„Tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

Filipów:
n

Wyrazy szczerego współczucia

„Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00.



100/2022

16

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

DwuTygodnik S uwalski
17.08.2022

chroń córki przed przemocą seksualną

102/2022

ucz swego syna szacunku dla kobiet
Kampania społeczna współfinansowana ze środków Miasta Suwałki

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Suwałk
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
176) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk,
właściwego zarządcy drogi, z dnia z dnia z
dnia 19.05.2022 r., znak: I.7011.02.11.2022.
RR, decyzję nr 3/2022 z dnia 9 sierpnia
2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ul.
Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowie ul. Rodziny Rylskich w Suwałkach
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie robót budowlanych obejmujących:
– budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej,
– budowę jezdni manewrowej,
– budowę zjazdów,
– budowę i przebudowę skrzyżowań z
drogami bocznymi,
– budowę chodników,
– budowę ścieżek pieszo-rowerowych,
– budowę ścieżek rowerowych,
– budowę zatoki autobusowej,
– budowę zatok postojowych,
– wycinkę oraz przesadzenie kolidujących
drzew i krzewów,
– rozbiórkę kolidujących ogrodzeń, elementów drogowych (krawężniki, obrzeża,
nawierzchnie jezdni i zjazdów),
– rozbiórkę i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
– rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej
wraz z hydrantami,
– budowę kanalizacji sanitarnej,
– rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej,
– rozbiórkę i budowę kablowych i napowietrznych sieci energetycznych,
– budowę kanału technologicznego,
– rozbiórkę i budowę sieci telekomunikacyjnej,
– zagospodarowanie zielenią,
– rozbiórkę istniejących miejsc postojowych,
– rozbiórkę istniejących garaży blaszanych,
– rozbiórkę istniejącej piwnicy „ziemianki”,
– rozbiórka kanału ciepłowniczego,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym oraz przebudowywanymi i rozbudowywanymi pasami
drogowymi w zakresie budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (czasowe zajęcie terenu):
a) budowa lub przebudowa zjazdów:
1) wysokościowe dowiązanie przebudowywanych zjazdów na działki nr:
21073/2 (z podz. dz. 21073); 21076/7;
21075/13 (z podz. dz. 21075/4); 21078/29
(z podz. dz. 21078/1); 21078/32 (z podz.
dz. 21078/2); 21074/2 (z podz. dz. 21074)
2) zagospodarowanie zielenią na dział-

kach nr: 21075/9, 21076/7
3) likwidacja miejsc postojowych na
działkach nr: 21075/9, 21076/7
b) budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu,
1) rozbiórka sieci elektroenergetycznej
napowietrznej na działkach nr:
21163/7; 21163/8; 21167/9
2) rozbiórka sieci oświetleniowej na
działkach nr: 21156/1, 25630
3) budowa kablowych sieci energetycznych na działkach nr: 21156/1; 25630
4) rozbiórka sieci elektroenergetycznej
kablowej na działce nr: 21076/7
5) budowa sieci telekomunikacyjnej na
działce nr: 21075/9, 21076/7
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr:
20996/12; 21068; 21134; 21070; 21137;
21072; 21069/1; 21071/1; 21146; 21141;
21150/1; 21155/4; 21150/2; 21155/2;
21158/2; 21158/6; 21076/2; 21079/7;
21080/9; 21082/7; 21712/2; 21711/2;
21713/5; 21711/1; 20996/10; 25688;
21173; 25710/1; 25692/1; 21172/ 2;
21713/6, 21712/1, (obręb nr 0002, Miasto
Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego) oraz w części na działkach 21073; 21074; 21155/3; 20996/11;
21075/2; 21075/7; 21075/4; 21075/5;
21077/2; 21078/1; 21078/2; 21078/10;
21078/15; 21079/11; 25660; 25661;
25710/3; 21167/8; 21168/6; 21168/3;
21169/1; 21171/1; 21172/1 (obręb nr 0002,
Miasto Suwałki)
Numery działek podlegających podziałowi: 21073; 21074; 21155/3; 20996/11;
21075/2; 21075/7; 21075/4; 21075/5;
21077/2; 21078/1; 21078/2; 21078/10;
21078/15; 21079/11; 25660; 25661;
25710/3; 21167/8; 21168/6; 21168/3;
21169/1; 21171/1; 21172/1; (obręb 0002,
Miasto Suwałki).
Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego oraz przebudowywanych i rozbudowywanych dróg: 21073/1; 21074/1;
21155/5; 21155/6; 20996/14; 21075/17;
21075/18; 21075/16; 21075/14; 21075/12;
21077/9; 21078/27; 21078/30; 21078/28;
21078/31; 21078/25; 21078/23; 21079/22;
25660/2; 25661/1; 25710/4; 20996/15;
21167/10; 21168/11; 21168/9; 21169/3;
21171/3; 21172/3; (obręb 0002, Miasto
Suwałki)
Numery działek po podziale leżące poza pasem drogowym: 21073/2, 21074/2,
21155/7, 21075/10, 21075/11, 21075/13,
21075/15, 21077/10, 21078/29, 21078/32,
21078/26, 21078/24, 21079/23, 25660/1,
25661/2, 21167/11, 21168/12, 21168/10,
21169/4, 21171/4, 21172/4, 25710/5 według załączonego projektu podziału.
Inwestycja po zatwierdzeniu projektu
podziału w całości zlokalizowana jest na
nieruchomości oznaczonej działkami nr:
20996/12; 21068; 21134; 21070; 21137;
21072; 21069/1; 21071/1; 21146; 21141;
21150/1; 21155/4; 21150/2; 21155/2;
21158/2; 21158/6; 21076/2; 21079/7;
21080/9; 21082/7; 21712/2; 21711/2;
21713/5; 21711/1; 20996/10; 25688;
21173; 25710/1; 25692/1; 21172/ 2;
21713/6, 21712/1, (obręb nr 0002, Miasto
Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego) oraz na działkach

nr: 21073/1; 21074/1; 21155/5; 21155/6;
20996/14; 21075/17; 21075/18; 21075/16;
21075/14; 21075/12; 21077/9; 21078/27;
21078/30; 21078/28; 21078/31; 21078/25;
21078/23; 21079/22; 25660/2; 25661/1;
25710/4; 20996/15; 21167/10; 21168/11;
21168/9; 21169/3; 21171/3; 21172/3 (obręb 0002, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,
oraz
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej
inwestycji usytuowane poza projektowanym
pasem drogowym oraz przebudowywanymi i
rozbudowywanymi pasami drogowymi w zakresie budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
(czasowe zajęcie terenu), na nieruchomości
oznaczonej działkami nr:
21073/2 (z podz. dz. 21073); 21076/7;
21075/13 (z podz. dz. 21075/4); 21078/29
(z podz. dz. 21078/1); 21078/32 (z podz.
dz. 21078/2); 21074/2 (z podz. dz. 21074);
21163/7; 21163/8; 21167/9; 21156/1; 25630;
21075/9.
Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:
– 25710/3 o pow. 2,1350 ha dzielona na
działki: 25710/4 o pow. 0,0034 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 25710/5 o pow.
2,1316 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21167/8 o pow. 0,1915 ha dzielona na
działki: 21167/10 o pow. 0,0017 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21167/11 o pow.
0,1898 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21078/2 o pow. 0,8000 ha dzielona na
działki: 21078/30 o pow. 0,0107 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21078/31 o pow.
0,0639 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/32 o pow. 0,7254 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21078/1 o pow. 0,7743 ha dzielona na
działki: 21078/27 o pow. 0,0075 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21078/28 o
pow. 0,0639 ha (przeznaczona pod drogę
gminną) i 21078/29 o pow. 0,7029 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21075/5 o pow. 0,5515 ha dzielona na
działki: 21075/12 o pow. 0,3841 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21075/11 o pow.
0,0899 ha (w dotychczasowym władaniu) i
21075/10 o pow. 0,0775 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21075/4 o pow. 0,2930 ha dzielona na
działki: 21075/14 o pow. 0,1489 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21075/13 o pow.
0,1441 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21075/7 o pow. 0,0114 ha dzielona na
działki: 21075/16 o pow. 0,0006 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21075/15 o
pow. 0,0108 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21075/2 o pow. 0,3498 ha dzielona na
działki: 21075/17 o pow. 0,0946 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21075/18 o pow.
0,2552 ha (przeznaczona pod drogę gminną),
– 21073 o pow. 1,0590 ha dzielona na
działki: 21073/1 o pow. 0,0360 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21073/2 o pow.
1,0230 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21074 o pow. 1,1685 ha dzielona na
działki: 21074/1 o pow. 0,0442 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21074/2 o pow.
1,1243 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21172/1 o pow. 0,0542 ha dzielona na
działki: 21172/3 o pow. 0,0092 ha (przezna-

czona pod drogę gminną) i 21172/4 o pow.
0,0450 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21171/1 o pow. 0,0722 ha dzielona na
działki: 21171/3 o pow. 0,0017 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21171/4 o pow.
0,0705 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21169/1 o pow. 0,1220 ha dzielona na
działki: 21169/3 o pow. 0,0023 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21169/4 o pow.
0,1197 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21168/3 o pow. 0,0582 ha dzielona na
działki: 21168/9 o pow. 0,0008 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21168/10 o pow.
0,0574 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21168/6 o pow. 0,0316 ha dzielona na
działki: 21168/11 o pow. 0,0006 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21168/12 o pow.
0,0310 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21077/2 o pow. 0,2270 ha dzielona na
działki: 21077/9 o pow. 0,0124 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21077/10 o pow.
0,2146 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21078/10 o pow. 0,0214 ha dzielona na
działki: 21078/25 o pow. 0,0111 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/26 o pow.
0,0103 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21078/15 o pow. 0,0215 ha dzielona na
działki: 21078/23 o pow. 0,0112 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21078/24 o pow.
0,0103 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21079/11 o pow. 0,0317 ha dzielona na
działki: 21079/22 o pow. 0,0080 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21079/23 o
pow. 0,0237 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 25660 o pow. 0,0089 ha dzielona na
działki: 25660/2 o pow. 0,0042 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 25660/1 o pow.
0,0047 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 25661 o pow. 0,0327 ha dzielona na
działki: 25661/1 o pow. 0,0141 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 25661/2 o pow.
0,0186 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21155/3 o pow. 0,0414 ha dzielona na
działki: 21155/5 o pow. 0,0025 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 21155/6 o pow.
0,0007 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21155/7 o pow. 0,0382 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20996/11 o pow. 0,3980 ha dzielona na
działki: 20996/14 o pow. 0,0580 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20996/15
o pow. 0,3400 ha (przeznaczona pod drogę gminną).
zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym.
Z decyzją tą strony mogą zapoznać
się w Wydziale Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Suwa ł k ach, 16 - 4 0 0 Suwa ł k i, ul. A
Mickiewicza 1, pok. 140.
Zgodnie z art. 11f ust. 7a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach
oddziaływania na środowisko, decyzja dostępna jest również do wglądu przez okres
14 dni od dnia jej publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Dzień publicznego ogłoszenia: 17 sierpnia 2022 r.
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Bibliotekarz
Poleca
„Uparte serce.
Biografia Poświatowskiej”
Kalina Błażejowska
„Kto potrafi
Pomiędzy miłość i śmierć
Wpleść anegdotę o istnieniu…”

Eros i Tanatos, symbole miłości i śmierci
wydają się być przeciwieństwami. Jednak ci
greccy bogowie często chadzają tymi samymi
ścieżkami. Przykładem takiego zespolenia było życie Haliny Poświatowskiej. Jej istnienie naznaczyła choroba, umieranie, ale także zakochanie, namiętność, intymność. Balansowała
na krawędzi niczym wprawny ekwilibrysta.
Z jednej strony cierpliwie znosiła kolejne pobyty w szpitalach, a z drugiej, kochała i uwodziła mężczyzn, „łapczywie chwytała” kolejnych amantów. Głównie wokół tych dwóch tematów również była skupiona twórczość Poświatowskiej.
Koleje losu poetki nie były łatwe, to nasuwa myśl, że jest to idealne tworzywo biograficzne. Kalina Błażejowska poważyła się na zebranie tego materiału w biografię. Moim zdaniem nie było to łatwe. Przede wszystkim, by nie
zanudzić „zwykłego” śmiertelnika medycznymi terminami, rozterkami i cierpieniami osoby chorej. Ponadto, o czym mówi Błażejowska we wstępie: „nie
sposób napisać o czyimś życiu obiektywnie – zawsze wnosi się swoją wrażliwość, swoje wartości, swoją perspektywę”. Nie wiem ile siebie włożyła w książkę autorka, tym bardziej, że to jej literacki debiut, ale czyta się to rewelacyjnie. Pisarka, bez przesadnej wzniosłości, pokazała jak serce kierowało Haliną
– z niego wychodziły przepiękne wiersze, ono kochało i bolało, ono w końcu
zadecydowało o przedwczesnym końcu.
Kamila Sośnicka

>>

Dobrze zaprezentowali się siatkarze Ślepska Malow Suwałki
w turnieju PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki rozegranym
w Krakowie. Drużyny Plus Ligi rywalizowały w meczach siatkówki
plażowej w czteroosobowych składach. Ślepsk Malow wygrał dwa
mecze (2:1 z PGE Skra Bełchatów i 2:0 z GKS Katowice) oraz przegrał dwa spotkania (0:2 z LUK Lublin i w ćwierćfinale 1:2 z Cuprum
Lubin). W turnieju wygrali siatkarze LUK Lublin przez Stalą Nysa
i Cuprum Lubin. W Krakowie w zespole Ślepska Malow grali: Dominik
Depowski, Arkadiusz Żakieta, Mariusz Magnuszewski, Bartosz
Filipiak, Adrian Buchowski, Paweł Halaba, Paweł Filipowicz oraz
Mateusz Czunkiewicz.
źródło: Ślepska Malow Suwałki

VI Memoriał Szachowy Warakomskiej zakończony

Zakończył się VI Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej.
Trwający przez tydzień turniej zgromadził 214 uczestników z 10 krajów,
w tym 78 zawodników z ogólnoświatowego rankingu, dzięki któremu możemy stwierdzić, który szachista jest teoretycznie lepszy i porównywać zawodników z całego świata. Średnia rankingowa dla suwalskiego turnieju
wyniosła 2256 pkt., zaś średnia wieku 28 lat. Pula nagród kształtowała się
na poziomie 80 tys. zł i była jedną z najwyższych w kraju w tej dyscyplinie.
Najlepszym zawodnikiem rozgrywek został 45-letni Czech Jiri Stocek,
który wywalczył 7 pkt. Najlepszym suwalczaninem wybrano Kacpra
Boguszewskiego z KSz Hańcza, zwycięzcę grupy D z dorobkiem 8 pkt, który o pół punktu wyprzedził kolegę klubowego Kamila Jasiulewicza. W grupie C najwyższe miejsce z suwalczan zajął Filip Krynicki, który zdobył 6,5
pkt, co wystarczyło do zajęcia trzeciej lokaty. W grupie B na dziewiątym
miejscu uplasował się Dominik Zianowicz z KSz Hańcza, który wywalczył
6 pkt. Żaden z suwalskich szachistów nie zagrał w najsilniejszej grupie A.
W uroczystości zakończenia turnieju udział wzięli suwalscy samorządowcy: prezydent Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady
Miejskiej Zdzisław Przełomiec, którzy pogratulowali rodzinie państwa
Warakomskich za organizację wielkiego przedsięwzięcia sportowego:
– Dziękujemy za sprawną organizację zawodów sportowych o światowym formacie, które dodatkowo promuje nasze miasto. Obecność tak wielu uczestników z Europy i świata potwierdza, że organizator jest bardzo profesjonalny. Świadczy też o tym, że Suwałki są miastem gościnnym, a region
obszarem bezpiecznym i godnym odwiedzenia – powiedział Cz. Renkiewicz.
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Ślepsk Malow
w turnieju
siatkówki plażowej

Suwalscy szachiści w gronie organizatorów i gości Memoriału
Kolejne przedsięwzięcie szachowe odbędzie się w Suwałkach
w dniach 24-25 września. W hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena
odbędą się indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach
błyskawicznych. Zawody zorganizowane zostaną na zlecenie Polskiego
Związku Szachowego, zaś organizatorem Fundacja Jaćwież, a współorganizatorem OSiR Suwałki oraz Polski Związek Szachowy.
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Po raz pierwszy Festiwal Literacki w Suwałkach

Tłumy na spotkaniu z Grzegorzem Kasdepke
Takich tłumów na spotkaniu autorskim w Suwałkach jeszcze nie było. Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej musiała przenieść spotkanie na przybiblioteczny parking, bo w placówce nie ma pomieszczenia,
w którym zmieściliby się chętni do spotkania z najwybitniejszym współczesnym polskim autorem piszącym dla dzieci.

To spotkanie rozpoczęło tegoroczny Festiwal
Li te r a ck i „ Patr z ąc na
Wschód”, który od kilku
lat odbywa się u Piotra
Malczewskiego w Budzie
Ruskiej. W tym roku po raz
pierwszy festiwal zagościł w Suwałkach. 16 sierpnia w suwalskiej Bibliotece odbyło się spotkanie
z Jędrzejem Morawieckim
wokół książki „Szuga. Krajobraz po imperium”. Potem Jacek Milewski opowiadał o Romach i swoich książkach „Chyba za nami nie traficie” i „Dym
się rozwiewa”. 17 sierpnia o godz. 16 w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A
rozpocznie się spotkanie z Piotrem Brysaczem wokół książki „Ani żadnej
wyspy. Rozmowy o Rosji i Ukrainie”, a o godz. 17:30 opowieści o świecie
pszczół będzie snuć Marta Konek.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil i Biblioteka Publiczna im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach. Projekt dofinansowany ze środków Miasta Suwałki.

– To moje pierwsze spotkanie autorskie w Suwałkach, chociaż
przyjeżdżałem do tego miasta w odwiedziny do rodziny – powiedział
Grzegorz Kasdepke.
Dotąd sprzedał on 5 mln książek dla dzieci. Napisał kilkadziesiąt książek, w tym m.in. „Kacperiadę. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko” oraz
całą serię opowiadań o detektywie Pozytywka. Jego książki są w zestawie lektur szkolnych.
– To z jednej strony powód do zadowolenia, ale niestety bywa też tak,
jak podczas jednego ze spotkań, gdy podszedł do mnie chłopak i powiedział, że dostał dwóję za moją książkę. Nie było miło – opowiadał pisarz.
Okazało się, że G. Kasdepke to nie tylko znakomity autor książek dla
dzieci, ale też wspaniały gawędziarz. A nie było łatwo, bo dzieci pytały
o wszystko. Odpowiedzi G. Kasdepke chyba ich zadowoliły, bo ponad dwustu uczestników spotkania na zakończenie nagrodziło go rzęsistymi oklaskami. A po spotkaniu autor przez półtorej godziny podpisywał swoje książki.

>>

Festiwal w Budzie Ruskiej

Ósmy Festiwal Literacki „Patrząc na Wschód 2022” w Budzie Ruskiej rozpoczął się
czytaniem książek w przestrzeni nad Czarną Hańczą i warsztatami. W czasie czterodniowego festiwalu były też spacery przyrodnicze, kameralne koncerty i liczne
spotkania z autorami książek w tym z Piotrem Brysaczem, Jędrzejem Morawieckim.
Gospodarz festiwalu Piotr Malczewski opowiadał m.in. o książce „Bajkał. Opowieść
o świętym morzu”. Nie zabrakło również wieczoru wspomnień o Andrzeju Strumille
w roku 95. rocznicy urodzin artysty, który przez kilkadziesiąt lat mieszkał na
Suwalszczyźnie.

Fot. z FB festiwalu

Adam Zbyryt podpisuje
swoją książkę
„Bocian. Biografia nieautoryzowana”
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Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?
Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel.

537 580 706. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE

Centrum Obsługi Nieruchomości

ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl
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Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami

Szanty przy
Starej Łaźni

STUDIO NAGRANIOWE MLD
To strefa dźwięku, w której każdy może obudzić talent.
Z nami odkryjesz swój muzyczny potencjał.
Studio muzyczne zajmuje się realizacją i obróbką wokalu oraz
dźwięku. Zajmuję się profesjonalną realizacją i obróbką wokalu oraz
mixem i masteringiem. Jestem bardzo otwarty na klientów i mam szeroki wachlarz oferty w studiu.

W iście niemorskiej pogodzie, przy braku wiatru i w upale rozpoczęło się pierwsze z zaplanowanych czterech spotkań z szantami. Na scenie
wystąpił zespół z Bartoszyc „Mietek Folk”, który wyjątkowo upodobał sobie nutę szant. W początkach swojej działalności brał udział między innymi w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej w Warszawie, oraz
przeglądach piosenki turystycznej.
Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejne koncerty z cyklu Szanty
przy Starej Łaźni 21 sierpnia o godzinie 18 wystąpi Mazurski Rejs, natomiast 28.08 – EKT Gdynia, a 4 września znana i lubiana suwalska Zmiana
Wachty.

Wykonuję:
§ nagrania wokalne,
§ nagrania lektorskie,
§ dubbing,
§ podcasty
§ nagrania instrumentów.
Realizacja wokalu oraz mix i mastering to moja pasja, więc możecie
być pewni, że wykonam pracę starannie i dołożę wszelkich starań aby
spełnić Wasze oczekiwania.
Kameralne Studio nagraniowe MLD jest otwarte na młode talenty,
które rozpoczynają swoją drogę w świecie muzyki. Jestem gotowy do
nagrań “próbnych” w twoim domu, jeśli to tam czujesz się najlepiej.
Wykonuję zlecenia na miejscu, przyjmuję projekty zdalne oraz materiały online.
MLD to spełnienie moich marzeń – pozwól bym pomógł spełnić
Twoje muzyczne / wokalne / lektorskie / dubbingowe marzenia.
Umów spotkanie i sprawdź swój głos. Ja dołożę wszelkich starań,
aby brzemiennie i jakość dźwięku były na satysfakcjonującym Cię poziomie.
Bądź gwiazdą i sięgaj gwiazd! Zapraszam i pozdrawiam, Jakub
ZADZWOŃ: +48 535 942 472
Napisz: nagraniamld@gmail.com

www.studiomld.pl
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