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Dzień bez SamochoDu
18 września kil-

kuset rowerzystów 
p r z e j e c h a ł o  s u -
w a l s k i m i  u l i c a m i  
w Europejskim Dniu 
bez Samochodu. To 
coroczna akcja miej-
skich władz, która 
ma zachęcić suwal-
czan do zastąpienia 
samochodów rowe-
rami w poruszaniu 
się po Suwałkach.  
W mieście jest już po-
nad 100 kilometrów 
ścieżek rowerowych  
i ciągów pieszo-ro-

werowych. I powstają kolejne. Od ponad roku można korzystać z sys-
temu roweru miejskiego SUWER, który cieszy się dużą popularnością 
wśród suwalczan. W tym roku suwalczanie przejechali już blisko ćwierć 
miliona kilometrów rowerami miejskimi.

Tradycyjnie w suwalskim 
Dniu bez Samochodu rowerzy-
ści wyruszyli z parkingu przed 
jednym z marketów przy ul. Al- 
freda Wierusza-Kowalskiego, 
aby następnie ścieżkami ro-
werowymi bezpiecznie prze-
jechać przez miasto do par-
ku Konstytucji 3 Maja, gdzie 
czekało na nich wiele atrak-
c j i .  Pe l e to n p o p row a d z i ł  
prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz. Na festynie w par-
ku chętni wzięli udział w grach 
sprawnościowych, można też 
było wyregulować swoje ro-
wery pod okiem profesjonalistów oraz bezpłatnie zmierzyć ciśnienie  
i uczestniczyć w pokazie udzielania pierwszej pomocy. Oprócz tego  
w Dniu Bez Samochodu bezpłatnie autobusami komunikacji miejskiej 
mogli jeździć właściciele samochodów osobowych na podstawie posia-
danego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Tradycyjnie także odbyło się losowanie 4 rowerów dla uczestników 
akcji. Podsumowano też suwalską rywalizację rowerową, która trwała 
od 1 sierpnia do 15 września. Uczestniczyło w niej 120 suwalczan, któ-
rzy przejechali ponad 55 tys. km. Wśród kobiet najwięcej przejechała 
Anna Podleśna przed Heleną Makarewicz i Marią Krzywicką. Wśród męż-
czyzn rekordzistą okazał się Marek Jarząbski, który przejechał 5 195 km. 
Wyprzedził on Tomasza Anzulewicza i Ryszarda Rynkowskiego.

Suwalczanie mogli także uczestniczyć w kiermaszu na rzecz chorego 
na nowotwór rocznego Igorka Sienkiewicza.
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Zwycięzcy suwalskiej rywalizacji rowerowej 
z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Waldemarem Borysewiczem (w kamizelce)

wilno w Suwałkach
Rekonstrukcja obrony Wilna przed Sowietami z września 1939 ro-

ku odbyła się w sobotę 24. września przy suwalskiej ulicy W. Gałaja. 
Organizatorzy czyli Fundacja Joachima Lelewela uznali, ze Suwałki zna-
komicie w rekonstrukcji zastąpią Wilno.

Byli żołnierze polscy i sowieccy, samo-
chód pancerny, „łazik” i działo. W czasie re-
konstrukcji odtworzono wydarzenia z 18 i 19 
września 1939 roku, kiedy to wojska sowiec-
kie, trzy brygady pancerne i dwie dywizje 
kawalerii, dotarły do Wilna. Polskie oddziały 
– siły równe trzem pułkom piechoty z kilku-
nastoma działami oraz improwizowanym po-
ciągiem pancernym – stawiły im opór. Walki 
trwały krótko w związku z rozkazem dowód-
cy Okręgu Korpusu III gen. Józefa Olszyny-
Wilczyńskiego, by polskie oddziały wycofały 
się na Litwę. Część żołnierzy dotarła jednak 
do Grodna i wzięła udział w trzydniowej 
obronie tego miasta. Fundacja przy organiza-
cji wydarzenia współpracowała z suwalskim 
Muzeum Okręgowym i grupami rekonstruk-
cyjnymi z Suwałk, Grajewa, Osowca i Litwy.

>>

biblioteka Dla Seniorów
Z okazji Dnia Seniora 1 października Biblioteka Publiczna im. Marii 

Konopnickiej zaprasza seniorów do Strefy Odkrywania Wyobraźni  
i Aktywności, która działa w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1 (I piętro  
– budynek Parku Naukowo-Technologicznego). Wstęp bezpłatny. 

SOWA to miejsce do doświadczeń i majsterkowania umożliwiające 
samodzielne eksperymentowanie i poznawanie praw przyrody i nauki.

>>
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83.  rocznica  agreSji 
Sowieckiej

17 września  pod suwalskim pomnikiem Żołnierzy Września 
1939 r., przy ulicy Wojska Polskiego, licznie zebrali się parlamenta-
rzyści, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele miej-
skich instytucji, młodzież oraz bardzo liczna reprezentacja suwal-
skiego 14. Pułku Artylerii Przeciwpancernej by oddać hołd ofiarom 
agresji sowieckiej na Polskę. Głos zabrali: prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, poseł Jarosław Zieliński i poseł Stefan Krajewski. W trak-
cie obchodów odczytany został apel pamięci, a przybyłe delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Września. 17 września ob-
chodzony jest też Dzień Sybiraka. Przedstawiciele suwalskich władz 
miejskich  złożyli kwiaty pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu 
przy ul. Bakałarzewskiej.

Jeszcze do 30 września trwa ankieta 
„Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”. 
To badanie, które pomoże nam jako Władzom 
Miasta przyjrzeć się bliżej Państwa potrze-
bom i pomysłom na rozwój grodu nad Czarną 
Hańczą. Ankieta dotyczy Miasta Suwałki  
i Gminy Suwałki, które stworzyły tzw. Miejski 
Obszar Funkcjonalny Suwałk. 

Miasto wspólnie z Gminą Suwałki we 
współpracy z Ministerstwem Funduszy  
i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast 
Polskich realizuje projekt pt. „Centrum 
Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstanie strategia rozwoju 
ponadlokalnego obu samorządów. Dzięki strategii będziemy mogli realizo-
wać wspólne przedsięwzięcia  finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Planując takie działanie niezwykle ważne są opinie mieszkańców. Będzie 
to pomocne przy planowaniu i podejmowaniu decyzji o najważniejszych in-
westycjach i działaniach w Mieście i Gminie Suwałki. 

Ankieta jest oczywiście dobrowolna, a jej wyniki anonimowe. Wyniki 
po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego ra-
portu. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach: www.um.suwalki.pl

My oczywiście już teraz przygotowujemy się do tego co wydarzy się 
w przyszłości obserwując uwarunkowania geopolityczne i staramy się tak 
opracować nasze strategie, by były aktualne na nadchodzący czas. 

Nasze plany dotyczą wybudowania miejskiej farmy fotowoltaicznej, in-
stalacji fotowoltaicznych w budynkach miejskich oraz montażu pomp ciepła. 
Będą także inwestycje w fotowoltaikę w prywatnych domach.

Przymierzamy się również do budowy spalarni. To pozwoli zabezpieczyć 
potrzeby energetyczne Miasta w dobie kryzysu węglowego. Istotne będzie 
też inwestowanie w zieleń.

Mamy również plan zbudowania nowej Medioteki, która zastąpi działal-
ność rozrzuconych na terenie całego miasta placówek Biblioteki Publicznej. 
Nowoczesny obiekt szyty na miarę naszego miasta i regionu zapewni do-
stęp do czytelnictwa ale też i nowinek technologicznych.  Na tę inwestycję 
jest już zabezpieczone finansowanie w ramach środków Unii Europejskiej,  
a my powoli przygotowujemy obiekt do realizacji.

Jeszcze raz zachęcam do udziału w badaniu ankietowym i jak zawsze 
będę Państwa na bieżąco informował o działaniach naszego samorządu.
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zdanieM prezydenta >>

Pierwsza 
grupa 
kandydatów 
do odbycia 
dobrowolnej 
zasadniczej 
służby 
wojskowej 
już 
w mundu-
rach

Dzień  pańStwa 
poDziemnego

Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Przewodni- 
czący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec zapraszają na obchody 
Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, które odbędą się 27 wrze-
śnia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10 przy pomniku 41. Pułku 
Piechoty AK (skwer A. Kujałowicz przy ul. Sejneńskiej). W programie: 

hymn państwo-
w y,  w y s t ą p i e -
nie Prezydenta 
Miasta Suwałk 
oraz zaproszo-
nych gości, mo-
dlitwa i złożenie  
k w iatów.  Uro - 
czystości poprze-
dzi msza święta, 
k tóra rozpocz-
nie się o godz. 9  
w kościele pw. 
św. Wojciecha.

Zdjęcie archiwalne z 2021 r.

>>

młoDzieżowa  raDa
Miłosz Berezecki został nowym przewodniczącym Młodzieżowej 

Rady Miasta Suwałki w czasie IV sesji IV kadencji MRMS, która odbyła się  
24 września. Nowymi radnymi  MRMS zostali: Wiktor Wasilewski (I LO), Jakub 
Buza (II LO), Igor Barmuta (III LO), Jan Oszkinis (ZS4), Jakub Królczyk (ZS6), 
Paulina Dydzińska (Zespół Szkół Sióstr Salezjanek). Z Rady ustąpili: Igor 
Przybylak, Cezary Pendras, Malwina Kiersztyn, Olaf Milewski, Piotr Gaus. 
Rada liczy obecnie 14 członków. 

Prezydium Młodzieżowej Rady 
Miasta Suwałki 

(na zdjęciu w pierwszym szeregu 
od lewej) 

wiceprzewodnicząca 
Julia Sawicka, 

 przewodniczący Miłosz 
Berezecki, 

 i wiceprzewodnicząca
Angelika Kozłowska 

>>
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W związku z planowanym przekazaniem do użytku w II półroczu 2023 r.  

komunalnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sejneńskiej 22, 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o. informuje, że 
osoby wynajmujące lokale komunalne Gminy Miasto Suwałki mogą skła-
dać wnioski o zamianę dotychczas zajmowanego mieszkania w ramach 
poprawy warunków mieszkaniowych.

Lokale mieszkalne będą lokalami pełnostandardowymi wyposażony-
mi w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie 
i ciepłą wodę użytkową oraz indywidualne liczniki ciepła. Odnowiona zo-
stanie elewacja oraz zagospodarowany będzie teren wokół budynku po-
przez jego utwardzenie, wykonanie placu zabaw i terenów zielonych. 

W budynku znajdować się będą:
– mieszkania 1-pokojowe o pow. użyt. od 29 m2 do 32 m2,
– mieszkania 2-pokojowe o pow. użyt. od 36 m2 do 57 m2,
– mieszkania 3-pokojowe o pow. użyt. od 55 m2 do 72 m2.

O zamianę mogą ubiegać się najemcy spełniający następujące warunki:
– posiadają tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu komunalnego,
– nie zalegają z opłatami z tytułu najmu i opłat niezależnych,
– dochód gospodarstwa domowego gwarantuje ponoszenie kosztów 

związanych z utrzymaniem mieszkania w budynku przy ul. Sejneńskiej 22.

ze Starego Do nowego mieSzkania komunalnego

– przekażą protokołem zdawczo-odbiorczym ZBM dotychczas zajmo-
wany i odnowiony komunalny lokal mieszkalny.

Wnioski o zamianę można składać w sekretariacie ZBM, pok. 10  
w terminie do 20 października 2022 r. Do wniosku należy dołączyć do-
kumenty potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa 
domowego. Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie ZBM TBS,  
pok. nr 5 lub telefonicznie 87 563 50 55 lub 87 563 50 40.

znikające  autobuSy
Zła wiadomość dla suwalczan. Ponownie trudniej wyjechać z Suwałk komu-

nikacją publiczną na dłuższych trasach. Tylko przez kilka tygodni kursowały au-
tobusy na trasie Suwałki-Warszawa.

PKS Nova ponownie ogranicza kursowanie dalekobieżnych autobusów ko-
munikacji publicznej na trasach z Suwałk i do Suwałk. Od 13 września nie kur-
suje już autobus na trasie Suwałki-Warszawa. PKS Nova od 1 października ogra-
niczy też do dwóch dni w tygodniu (piątek, niedziela) kursowanie komunikacji 
publicznej na trasie Suwałki-Gdańsk. W mediach przedstawiciele PKS Nova 
twierdzą, że oba połączenia nie cieszyły się zainteresowaniem podróżnych. 
Przypomnijmy, że jeszcze w czasach istnienia PKS Suwałki, codziennie było kil-
ka połączeń na trasie Suwałki-Warszawa, a do Gdańska autobusy komunikacji 
publicznej jeździły codziennie. Po likwidacji PKS Suwałki i utworzeniu PKS Nova 
nagle okazało się, że nie ma zainteresowania tymi połączeniami. Nie brakuje za 
to podróżnych w autobusach przewoźników prywatnych jeżdżących na trasie 
Suwałki-Warszawa. Dziwne?

jeSienna SeSja
XLIX sesja suwalskiej Rady Miejskiej rozpocznie się 28 wrze-

śnia o godz. 11 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego Urzędu 
Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1 oraz zdalnie online. Radni 
zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie nawiązania współ-
pracy z ukraińskim Tranopolem i powiatem Cẽsis na Łotwie,  
a także uchwałą w sprawie herbu Miasta Suwałk oraz określe-
nia zasad jego używania i zmianą uchwał w sprawie: sztanda-
ru, insygniów Miasta Suwałki i w sprawie ustanowienia flagi  
i flagi stolikowej. Rozpatrzą również projekt uchwały likwida-
cji sołectw na terenie Suwałk, które utworzono w czasie stanu 
wojennego oraz uchwalą program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2023 r. 

Rajcowie zajmą się też projektem uchwały w sprawie uchwa-
lenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego 
na części terenu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  
a także zdecydują o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wych planów terenu położonego w ciągu ulicy L. Waryńskiego 
na odcinku pomiędzy ulicami T. Kościuszki i T. Noniewicza oraz 
terenu centrum handlowego „Suwałki Plaza” wraz z ulicami: 
gen. J. Dwernickiego i T. Noniewicza. W porządku obrad sesji 
znajdzie się jeszcze m.in.: stanowisko Rady Miejskiej w sprawie 
zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę obiektu 
Biblioteki Publicznej w Suwałkach – Medioteki oraz uchwały  
w sprawie funkcjonowania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w sprawie współpracy Miasta Suwałki z Powiatem 
Suwalskim.

dyŻUry radnyCH

W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego moż-
na spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 27 września zapraszają Anna Ruszewska i Andrzej Turowski  
z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 4 października na suwalczan 
czekają Jarosław Schabieński i Jarosław Kowalewski z Prawa i Sprawiedliwości. 
Na spotkanie z radnymi 11 października zapraszają Bogdan Bezdziecki  
i Tadeusz Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości.

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.
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o  przySzłości  miaSta  i  regionu
W Parku Naukowo-Technologicznym zorganizowana została konferencja poświęcona 

Rozwojowi Subregionu Suwalskiego w latach 2023-2027. Organizatorami wydarzenia byli europar-
lamentarzysta Krzysztof Jurgiel oraz poseł Kazimierz Gwiazdowski. Uczestniczyli w niej m.in. wice-
minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, poseł Mieczysław Baszko, 
senator Marek Komorowski, marszałek województwa Artur Kosicki, prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz i samorządowcy z Suwalszczyzny, Sejneńszczyzny i Ziemi Augustowskiej.  

Dyskusja na temat możliwości roz-
woju subregionu suwalskiego odby-
ła się w dwóch panelach: strategicz-
nym i samorządowym. Wiceminister M. 
Jarosińska-Jedynak poinformowała, że 
z Polityki Spójności Unii Europejskiej 
do samorządów wojewódzkich trafi aż 
47,4 mld euro, które potem rozdystrybu-
ują środki pomiędzy gminy oraz miasta. 
Marszałek Województwa Podlaskiego 
zapowiedział, że środki będą przekaza-
ne na przedsiębiorczość, kulturę, zieloną 

energię, a także Miejski Obszar Funkcjonalny, który stworzą Miasto i Gmina Suwałki. Na te ostatnie 
działanie przeznaczone będzie ponad 20 mln euro. 

– Mamy też inwestycje strategiczne dla Suwałk jak Medioteka w Suwałkach i rozbudowa lotni-
ska – powiedział A. Kosicki.

– Zacieśniamy współpracę z ościennymi gminami zwłaszcza z Gminą Suwałki. Chcemy współ-
pracować i siebie wspierać. Przymierzamy się również do budowy spalarni. To pozwoli zabezpie-
czyć potrzeby energetyczne Miasta w dobie kryzysu węglowego. Istotne będzie też inwestowa-
nie w zieleń – dodał prezydent Cz. Renkiewicz.

Suwalski samorząd miejski planuje wybudować farmę fotowoltaiczną, instalacje w budynkach 
miejskich oraz montaż pomp ciepła. Będą także inwestycje w fotowoltaikę w prywatnych domach.
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wydarzyłO Się
w SUwałkaCH

n Policjanci ruchu drogowego otrzymali 
dwa nowe motocykle marki BMW R 1250 RT. 
Policyjna wersja tej maszyny jest jednoosobo-
wa, a miejsce pasażera zajmuje zintegrowany  
z centralą radiową kufer. Cechą charaktery-
styczną motocykli są nowe barwy policyjne, 
które zostały wzbogacone o kolor żółty i wiele 
elementów odblaskowych.

n 20 września w Przedszkolu nr 7 na wesoło 
obchodzono Dzień Przedszkolaka. Była zaba-
wa zorganizowana przez DJ Słoma, który zor-
ganizował mnóstwo niespodzianek dla dzie-
ci. Każda grupa przedszkolaków otrzymała też 
prezent od dyrektorki placówki.

n Aż trzech nietrzeźwych kierujących  
12 września zatrzymali policjanci na ul. M. Reja. 
Rekordzistą okazał się jednak kierujący nis-
sanem skontrolowany na ul. Bakałarzewskiej. 
Badanie alkomatem 50-latka wykazało w jego 
organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Teraz 
za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpo-
wiedzą oni przed sądem.

n Dyrektor Muzeum Okręgowego w Su- 
wałkach Jerzy Brzozowski został wybrany 
członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich  na kolejną kadencję.

n 25 września ulicami Suwałk przeszedł 
Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „I ślubu-
ję Ci”. Wydarzeniu towarzyszył Festyn Rodzinny  
w parku Konstytucji 3 Maja.

n Dzieci z Przedszkola nr 3 im. Ojca 
Świętego Jana Pawła II wzięły udział w spo-
tkaniu z Grzegorzem Kosińskim komendan-
tem  suwalskiej Straży Miejskiej. Przedszkolaki 
z grup „Misie”, „Motylki”, „ Rybki”, „Jeżyki”  
i „Krasnoludki” z ciekawością słuchały instruk-
cji jak należy zachować się gdy spotkamy agre-
sywnego psa.

n 24 września papież Franciszek mianował  
biskupem pomocniczym diecezji ełckiej ks. dr. 
Dariusza Zalewskiego, dotychczasowego pro-
boszcza parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku. 
Urodził się on w 1974 r. w Augustowie. Był wi-
kariuszem w Mikołajkach, potem studiował  
w Rzymie. Był też wicekanclerzem kurii diece-
zjalnej w Ełku.

>>

Szach-mat  w  arenie
Przez dwa dni ponad dwustu szachistów rywalizowało w Suwałki Arenie o tytuły mistrzów Polski 

w szachach błyskawicznych. W rywalizacji indywidualnej tytuły mistrzów kraju wywalczyli: Klaudia 
Kulon z Wrzosa Międzyborów i Grzegorz Nasuta z Miedzi Legnica. Zmagania drużynowe wygrał 
SzUKS Gostmat Gostynin wśród kobiet oraz szachiści KSz Hetman Katowice.

W rywalizacji indywidualnej z suwalskich szachistów najlepiej wypadł Dawid Jasiulewicz  
z KSz Hańcza, który zdobył 10 pkt i zajął 15 lokatę. Na 33 miejscu uplasował się Wojciech Sawicki  
z Fundacji Jaćwież, który zdobył 9 pkt. Z suwalskich szachistek najwyżej uplasowała się Małgorzata 
Leszczyńska z Fundacji Jaćwież, która zajęła dziewiątą lokatę z 8,5 pkt, Gabriela Pałejko z KSz Hańcza 
zdobyła 8 pkt, co wystarczyło do zajęcia 19 miejsca. 24. była jej koleżanka klubowa Dominika 
Ostrowska, a 26. Martyna Walendykiewicz również z KSz Hańcza Suwałki. Dwie lokaty niżej upla-
sowała się Kinga Gładyszewska z Fundacji Jaćwież. Wśród kobiet brązowy medal wywalczyła su-
walczanka Michalina Rudzińska, która teraz reprezentuje Strzelce Opolskie.

W zmaganiach drużynowych kobiet pierwsza drużyna KSz Hańczy Suwałki zdobyła 8 pkt, co 
wystarczyło do zajęcia czwartej lokaty. Inne suwalskie drużyny zajęły miejsca: 5. Fundacja Jaćwież, 
7. KSz Hańcza II i 9. KSz Hańcza III. W rywalizacji mężczyzn drużyna KSz Hańcza II Suwałki zdoby-
ła 12 pkt i zajęła siódmą lokatę. Pozostałe suwalskie zespoły wywalczyły miejsca: 11. KSz Hańcza I,  
17. Fundacja Jaćwież I, 19. Fundacja Jaćwież II, 22. Fundacja Jaćwież III.

Organizatorami turnieju byli: Fundacja Jaćwież, suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Polski 
Związek Szachowy.

Od lewej Artur Kosicki, Anna Siebert, Krzysztof Jurgiel i Mał-
gorzata Jarosińska-Jedynak
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n Kolejne odcinki drogi S61 sa oddawane do użytku, a to oznacza skró-
cenie czasu podróży samochodem z Suwałk do Warszawy

n GDDKiA zapowiada, że w tym roku zostanie udostępniona do ru-
chu  droga z Suwałk do granicy z Litwą

n GDDKiA zapowiada, że w połowie 2025 r. zakończy się budowa dro-
gi ekspresowej S61, co oznacza że szybko i bezpiecznie przejedziemy sa-
mochodem z Suwałk do Warszawy

n Wciąż nie wiadomo co z drogą Białystok-Augustów-Suwałki

Wykonawcą ponad 23-kilometrowego fragmentu trasy od miejscowo-
ści Szczuczyn do węzła Ełk Południe o wartości 700 mln zł było konsor-
cjum firm Porr i Unibep. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Raczki 
jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu 
„Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Wartość dofinanso-
wania z UE wynosi 379 583 347 euro i obejmuje sześć zadań w ramach 
budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko. Droga ekspreso-
wa Szczuczyn-Ełk Południe ma dwie jezdnie i drogi serwisowe. Powstały 
m.in. węzły Guty i Ełk Południe. Nawierzchnia drogi została wykonana  
z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążenia-
mi nawierzchni 11,5 tony na oś.

tyMCzaSOwO przez ełk
Do czasu zakończenia budowy odcinka Ełk Południe-Wysokie ruch 

między odcinkami Ełk Południe-Wysokie i Wysokie-Raczki (od węzła Ełk 
Południe do węzła Kalinowo) będzie odbywał się, tak jak dotychczas, czy-
li przez Ełk. Trasa przejazdu będzie prowadziła drogami krajowymi nr 65 
i 16. W Ełku będą to ulice Grajewska, Przemysłowa i Suwalska. Ruch tran-
zytowy z węzłów Raczki i Guty będzie natomiast kierowany tak jak do-
tychczas, czyli drogami krajowymi nr 8 i 61 przez Augustów i Grajewo.

Jaką drOgą z warSzawy dO SUwałk? 
Obecnie kierowcy jadąc od Warszawy w kierunku Suwałk i granicy  

z Litwą, mają do dyspozycji S8 do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nowe od-
cinki S61, których łączna długość to blisko 130 km. To trasa pomiędzy wę-
złami Śniadowo i Łomża Południe, od węzła Kolno do Ełk Południe oraz 
od węzła Kalinowo do końca obwodnicy Suwałk. W tym roku planowa-
ne jest udostępnienie do ruchu jeszcze ponad 24 km S61 – od Suwałk do 
granicy z Litwą w Budzisku. W przyszłym roku będzie to blisko 23 km po-
między węzłami Ełk Południe i Kalinowo oraz ok. 19,5 km od S8 do węzła 
Śniadowo. Udostępniony zostanie również węzeł Łomża Zachód, a tym 
samym ok. 7 km trasy od węzła Łomża Południe.

z  Suwałk  Do  warSzawy  przez ełk
13 września oddano do ruchu odcinek drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-ełk południe o długości 23,3 km. to drugi w tym roku 

odcinek drogi ekspresowej S61, który został zakończony. na początku roku oddano do użytku drogę wysokie-raczki, a w przy-
szłym roku ma zakończyć się budowa odcinka ełk południe-wysokie. tym samym po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S61 
z warszawy do Suwałk będziemy jechać przez ełk. generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad zapowiada, że będzie to moż-
liwe w 2024 r. Budowa drogi ekspresowej S61 tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. docelowo przejmie on 
ruch tranzytowy pomiędzy europą zachodnią i krajami bałtyckimi.

kiedy SzyBCieJ i BezpieCznieJ z warSzawy dO SUwałk?
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że w poło-

wie 2024 r. wykonawca obwodnicy Łomży ma zapewnić przejezdność tego 
odcinka, czyli udostępnić do ruchu minimum jedną jezdnię na całej długo-
ści trasy głównej. To umożliwi nie tylko ominięcie Łomży, ale także przeje-
chanie całej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Suwałk i dalej do Budziska, co 
jest szczególnie ważne dla ruchu tranzytowego. Cały odcinek S61 od wę-
zła Łomża Zachód do węzła Kolno – z dwoma jezdniami i całą infrastruk-
turą towarzyszącą – planowany jest do oddania w połowie 2025 r. Wtedy 
też zakończy się budowa drogi ekspresowej S61, która na całej długości bę-
dzie drogą dwujezdniową. Jeżeli spełnią się zapowiedzi GDDKiA w 2025 r. 
podróż samochodem z Warszawy do Suwałk nie powinna zająć więcej niż  
3 godziny. Piękne? Możliwe? Jeżeli tak się stanie, rozwiąże to problem bez-
piecznego i szybkiego dojazdu z Suwałk do Warszawy. 

CO z dOJazdeM z SUwałk dO BiałegOStOkU?
Niestety wciąż nie wiadomo, co z dojazdem samochodem z Suwałk 

do Białegostoku. Dyskusja nad wariantami połączenia Via Carpatia  
z Via Baltica wciąż trwa. Z udziałem kilkudziesięciu samorządowców re-
prezentujących miasta, powiaty i gminy z województwa podlaskiego od-
było się 10 sierpnia w Nowince spotkanie, by publicznie wyrazić oczeki-
wanie 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 szcze-
gólnie jest istotne w ostatnim czasie. Ostatecznej decyzji o wyborze tra-
sy łączącej Via Carpatię i Via Balticę wciąż nie ma. Nie wiadomo czy po-
biegnie ona z Białegostoku przez Augustów do Raczek czy z Białegostoku 
przez Ełk do Raczek. „DwuTygodnik Suwalski” zwrócił się do białostockie-
go Oddziału GDDKiA z pytaniem: co z drogą Białystok-Augustów-Suwałki. 
Niestety, do momentu wydania tego numeru „DTS”, odpowiedzi z biało-
stockiego Oddziału GDDKiA nie otrzymaliśmy.

Źródło: GDDKiA
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przed czterema laty, 1 września 2018 uruchomiono program 
działań zmierzający do poprawy warunków życia mieszkańców 
Suwałk, pod nazwą Suwalska karta Mieszkańca. wprowadziła ona 
szereg ulg o wysokości zależnej od rodzaju przyznanej karty. Co 
dzięki niej zyskali suwalczanie?

pierwSza SkM (2018-2021)
„Suwalska Karta Mieszkańca” to kompleksowy program zmierzają-

cy do polepszenia warunków życia mieszkańców miasta poprzez zwięk-
szenie im dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych 
przez suwalski samorząd. Od startu programu zachodziły w nim poważ-
ne zmiany. Termin ważności Suwalskich Kart Mieszkańca został wydłu-
żony z dwóch do czterech lat, przy jednoczesnym przyznaniu seniorom 
kart bezterminowo. Dodatkowo w katalogu uprawnionych do otrzyma-
nia Suwalskiej Karty Mieszkańca ujęto osoby, które korzystają z tzw. ulgi 
„Bez PIT dla młodych”. Również podmiotom zewnętrznym dano możli-
wość włączenia się do tego Programu i zgłaszania swoich ofert i pomy-
słów, stając się jednocześnie partnerem Programu. 

Od początku realizacji Programu do 28 października 2021 r. przyjęto  
w sumie 16 382 wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca dla 34 148 
mieszkańców. Roczny koszt funkcjonowania Suwalskiej Karty Mieszkańca 
w 2021 r. wyniósł szacunkowo ok. 2,6 mln zł. Najczęściej korzystano z bez-
płatnych przejazdów dzieci, młodzieży i studentów (łącznie udzielono ulg 
na kwotę ok. 1,15 mln zł) oraz ulg przy wejściach na obiekty OSiR (ulgi na 
ok.336 tys. zł)). Suwalczanie często w 2021 r. korzystali z ulg przy przyję-
ciach dzieci do suwalskich przedszkoli (ogółem ok. 650 tys. zł ulg) i żłob-
ka miejskiego (ulgi warte ok. 96 tys. zł).

 
drUga (OBeCna) SkM (Od października 2021 r.)

W październiku 2021 r. wprowadzono nową Suwalską Kartę 
Mieszkańca. Bez względu na jej rodzaj karty mają jeden kolor. Od tej po-
ry karty są oznakowane literowo, a nie jak było do tej pory przy pomo-
cy różnych kolorów kart. 

– Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które posiadają „stare” 
SKM-ki. Nie ma obowiązku  ich wymiany na nowe karty, chyba  że nadru-
kowana na niej data na to wskazuje – informuje Dorota Szczęsna naczel-
nik Wydziału Spraw Społecznych.

Wydane karty nie mają także nadrukowanej daty ważności, gdyż jest 
ona zapisana jedynie w warstwie elektronicznej karty, co powoduje, że 
po upływie daty ważności nie będzie wymagany wydruk nowej karty  
– nastąpi jedynie przedłużenie ważności w systemie, który został zakupio-
ny do obsługi programu „Suwalska Karta Mieszkańca”. Nowa karta będzie 
drukowana w przypadku zmiany wizerunku właściciela karty – są one wy-

dawane na cztery lata i np. w przypadku dzieci zdjęcie widniejące na kar-
cie może po tym okresie nie odpowiadać aktualnemu wizerunkowi właści-
ciela. Dodatkowo wprowadzono możliwość posiadania Suwalskiej Karty 
Mieszkańca w formie aplikacji mobilnej – to mieszkaniec decyduje, jaką for-
mę karty (plastikową czy aplikację na telefon) chce posiadać – przy czym 
możliwe jest posiadanie obu form jednocześnie. Na potrzeby Programu 
stworzono stronę internetową https://skm.suwalki.eu, poprzez którą moż-
na np. złożyć wniosek o wydanie karty, jak również sprawdzić datę jej waż-
ności. Od 29 października 2021 r. do 15 września tego roku wydano łącznie 
19 053 nowych kart,  w tym 730 obywatelom Ukrainy. Przypomnijmy, że sta-
rych kart wydano 34 148, przy czym część z nich jest jeszcze ważna do 2024 r.

Na stronie internetowej zaprezentowano wszystkich partnerów 
Suwalskiej Karty Mieszkańca z informacją o rodzaju i wysokości udzie-
lanej ulg. PARTNERZY Suwalskiej Karty Mieszkańca: „RAMAN” SKLEP 
ROWEROWY Andrzej Radzewicz, 3 FILM usługi filmowe, AUDIOFON, AUTO 
– NAPRAWA Jerzy Zyskowski, AUTO LAND POLSKA S.A. części samochodo-
we, AVAILO Sp. z o.o. usługi prawne, CINEMA LUMIERE, FIRST COMPUTER 
Jacek Kamiński, Gabinet Rehabilitacji FIZJOCENTRUM Anna Jańczuk, 
HURTOWNIA OBUWIA „ALP” obuwie (DH ALFA), KRAM Sp. z o.o., MAJSTER, 
Melius Centrum Rehabilitacji Mazur, Terlecki Spółka Jawna GROTA SOLNA, 
Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o., MOVEMENT ARENA 
SUWAŁKI SP.J., Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach 
Sp. z o.o., PHT „WIECH” Wiesław Guba,  PPUH „LUDWIK” Jan Szymczyk, 
PROGRESJO Andrzej Sokołow Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego, 
Przedszkole Niepubliczne „KOSZAŁKOWO” w Suwałkach, Recman Sp. z o.o., 
SAN STUDIO, S-COMP Marcin Jaworowski, Sklep ORYS, SOCATOTS SUWAŁKI 
Iwona Ruszewska, USŁUGI PROJEKTOWE Leszek Pudlis, VISION EXPRESS 
SUWAŁKI, WIGRY SUWAŁKI S.A., XL-KA Moda Wielka, ZSB „CAL” Sp. j.

cztery  lata  Skm>>

Złożyć wniosek i odebrać „Suwalską Kartę 
Mieszkańca” można odebrać Urzędzie Miej-
skim w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 13

W suwalskim hotelu LOFT 
1898 odbyła się promocja książ-
ki „Kiedyści to mieli gadane– 
gwar y suwalsk ie” autorst wa 
Jana Bacewicza i „Teki. 13 grafik”  
z rysunkami Katarzyny Skoczylas 
i tekstami Iwony Danilewicz-
Tylendy. Obie publikacje przygo-
towało Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalnych „Nad 
Czarną Hańczą”. W czasie spo-
tkania promocyjnego w ystą-
pił zespół ludowy „Pogranicze”  
z Szypliszk. W spotkaniu uczest-
niczyli m.in. prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz i jego za-
stępca Roman Rynkowski oraz 

i jeden z niewielu, który potrafi 
mówić gwarą suwalską, o czym 
mogli się przekonać uczestni-
cy spotkania promocyjnego.  
W tej książce szczególnie intere-
sujący jest słownik gwary suwal-
skiej, liczący ponad 70 stron. To 
pierwszy tak obszerny słownik 
suwalskiej gwary. Publikację dofi-
nansowano z budżetu miejskiego 
Suwałk. Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalnych „Nad  
Czarną Hańczą” książki „Kiedyści 
to mieli gadane – gwar y su-
walskie” przekazało do szkół  
w Suwałkach i w sąsiednich po-
wiatach.

>>

Od lewej w pierwszym rzędzie Katarzyna Skoczylas, zastępca prezydenta Su-
wałk Roman Rynkowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Iwona  
Danilewicz-Tylenda, Jan Bacewicz. Przemawia Henryk Kudela prezes Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” 

radny Zbigniew De-Mezer.
Książkę „Kiedyści to mieli ga-

dane – gwar y suwalskie” na-

pisał J. Bacewicz – jeden z naj-
większych znawców suwalskich 
zw yczajów, tradycji ,  folkloru  



27.09.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

Już poza realizacją wspólnego projektu suwalska Bibliot eka Publiczna 
im. M. Konopnickiej od lutego prowadziła naukę języka polskiego dla 
ukraińskich dzieci przebywających w Suwałkach.

Projekt „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu” 
jest dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-
Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa.

Oprócz tego odbyły się koncerty: „Daj mi odejść…” («Biдпусти»)  
w wykonaniu Daniela Kujałowicza; zespołu The Ukrainian Folk; miesz-
kańcy Suwałk uczestniczyli w „Ukraińskim pikniku kulinarnym” w parku 
Konstytucji 3 Maja. Na placu Marii Konopnickiej przez kilka tygodni moż-
na było oglądać plenerową wystawę fotograficzną prezentującą miasto 
Tarnopol. Dwujęzyczna wersja suwalskiej opowieści teatrzyku kamishi-
bai „Jak krasnal Czarną Hańczę ratował” powstała w dwóch egzempla-
rzach. Jeden egzemplarz wraz z drewnianą skrzynką do prezentacji te-
atrzyku trafi do biblioteki w Tarnopolu. Drugi będzie można wypożyczyć 
w suwalskiej bibliotece.

Na półki w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej 
trafiły książki w języku ukraińskim przysłane z Urzędu Miasta Tarnopol. 
Około pięćdziesięciu nowych pozycji można znaleźć w Wypożyczalni 
Zbiorów Obcojęzycznych na parterze (w Pracowni „Smykałka”).

8

Przedstawiciele Biblioteki Miejskiej  
i Urzędu Miasta z ukraińskiego Tarnopola 
odwiedzili suwalską Bibliotekę Publiczną 
im. M. Konopnickiej. W spotkaniu uczest-
niczył zastępca prezydenta Suwałk Roman 
Rynkowski. Przedstawiciele Urzędu Miasta 
z Tarnopola podziękowali za pomoc jaką 
suwalczanie udzielają ich miastu i przeka-
zali medal wdzięczności jaki Prezydentowi 
Miasta Suwałk nadał Mer Tarnopola.

Wizyta zakończyła realizację projek-
tu „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, 
Polacy w Tarnopolu”, realizowanego przez 
Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach i Urząd Miasta Tarnopol. 

Bibliotekarze i urzędnicy z ukraińskiego Tarnopola, miasta partner-
skiego Suwałk, zapoznali się z ofertą suwalskiej Biblioteki. Odwiedzili 
Midicentrum na Osiedlu Północ oraz Strefę Odkrywania Wyobraźni  
i Aktywności. Zapoznali się też z nową wstawą stałą w Muzeum  
im. M. Konopnickiej. Zwiedzili też zespół poklasztorny nad Wigrami.

Działania w ramach projektu „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy  
w Tarnopolu”, przedstawiła dyrektor suwalskiej Biblioteki Maria Kołodziejska

CO zrOBiOnO?
W realizacji projektu „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy  

w Tarnopolu”, na przestrzeni dwóch lat przeprowadzono wiele dzia-
łań zbliżających do siebie społeczności polską i ukraińską, mieszkające  
w obydwu miastach partnerskich:

– Od 2021 roku działa polsko-ukraińska strona internetowa suwalki.
bpsuwalki.pl. Można tu znaleźć informacje turystyczne o Suwałkach oraz 
przydatne adresy, telefony;

– w suwalskiej bibliotece powstało miejsce z ukraińską klawiaturą  
i bezpłatnym dostępem do internetu;

– wydrukowano quest „Tropem królewskiego pazia” z opisem szlaku 
suwalskich krasnoludków w trzech językach – polskim, angielskim i ukra-
ińskim (dostępny w bibliotece);

– powstała biblioteczka plenerowa – ogólnodostępna szafka z książ-
kami w językach polskim i ukraińskim, ustawiona przy Galerii Stara Łaźnia.

Suwałki  i  tarnopol:  poznajmy  Się

Medal nadany przez Mera 
Tarnopola odebrał zastępca 
prezydenta Suwałk Roman 
Rynkowski

Bajek w języku 
polskim i ukraiń-
skim w suwalskiej 
Smykałce słuchały 
dzieci 
z Przedszkola nr 4

Przedstawicie-
li ukraińskie-
go Tarnopola 
szczególnie 
zainteresowa-
ła oferta edu-
kacyjna 
bibliotecznego 
Midicentrum

W Strefie Odkrywania 
Wyobraźni i Aktywności prowa-
dzonej przez suwalską Bibliotekę 
przedstawicielki ukraińskiego 
Tarnopola sprawdziły swoją 
znajomość praw fizyki i chemii

Wizytę w Suwał-
kach ukrainki za-

kończyły zwiedza-
niem nowej stałej 

wystawy w Muzeum 
im. M. Konopnickiej 

i wspólnym zdję-
ciem z pracownika-

mi suwalskiej Biblio-
teki przy ławeczce 

Marii Konopnickiej
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Obecny na 
spotkaniu 
Wojciech 
Winnik 
(z lewej) pre-
zes siatkar-
skiego klubu 
Ślepsk Malow 
Suwałki za-
prosił wszyst-

kich mieszkańców Suwałk do kibicowania siatka-
rzom. Z prawej dyrektor MOPR Leszek Lewoc

9 

Door-to-Door
151 suwalczan z niepełnosprawnością sko-

rzystało z bezpłatnego transportu oferowa-
nego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w ramach usługi door-to-door. Jak poinformo-
wał na konferencji prasowej dyrektor suwal-
skiego MOPR Leszek Lewoc, od czerwca 2021 do 
13.09.2022 r. osoby z niepełnosprawnością sko-
rzystały z 2 769 kursów i przejechały 22 685 km 
w drodze na wydarzenia kulturalne, sportowe 

>>

2 października (niedziela) o godz. 17:30 
meczem w Nysie z PGE Stalą, nowy sezon 
w PlusLidze rozpoczną siatkarze Ślepska 
Malow Suwałki. Ostatnim sprawdzianem był 
XIII Memoriał Józefa Gajewskiego rozegrany  
w Suwałki Arenie. Potwierdziło się to, że su-
walski zespół od 2015 r. wygrywa co drugi 
Memoriał Józefa Gajewskiego. Ślepsk Malow 
wygrał turniej przed rokiem, a zatem tym razem 
pierwszeństwa ustąpił drużynom przyjezdnym.

Xiii MeMOriał Józefa gaJewSkiegO

W kolejnym meczu z Enea Cerrad Czarni 
Radom, siatkarze Ślepska Malow przegrali 2:3 
(25:22, 20:25, 18:25, 27:25, 10:15). W turnieju ro-
zegranym w Suwałki Arenie zagrali wszyscy 
siatkarze Ślepska Malow, poza kontuzjowanymi 
Pawłem Halabą i Cezarym Sapińskim. 

XIII Memoriał Józefa Gajewskiego wygrał 
Trefl Gdańsk, który w finale pokonał 3:0 AZS 
Indykpol Olsztyn.

ŚlepSk MalOw w plUSlidze
W czasie przygotowań do nowego sezo-

nu Ślepsk Malow przegrał sześć meczów i wy-
grał dwa z drużynami PlusLigi. Ważne, że zwy-
cięstwami zakończyły się dwa ostatnie mecze 
rozegrane na turnieju w Nowym Dworze 
Mazowieckim, gdzie Ślepsk Malow pokonał 
Projekt Warszawę i LUK Lublin. To dobry pro-
gnostyk przed rozgrywkami ligowymi. W sezo-

ślepSk  malow  w  pluSliDze

nie 2022/23 suwalska drużyna w PlusLidze za-
gra w składzie: rozgrywający: Matias Sanchez 
(Argentyna) i Mariusz Magnuszewski; przyj-
mujący: Dominik Depowski, Miran Kujundzić 
(Serbia), Adrian Buchowski i Paweł Halaba; 
atakujący; Arkadiusz Żakieta i Bartosz Filipiak; 
środkowy: Andreas Takvam (Norwegia), Łukasz 
Rudzewicz, Cezary Sapiński i Przemysław 
Smoliński; libero: Paweł Filipowicz i Mateusz 
Czunkiewicz.

Sztab szkoleniowy: Dominik Kwapisiewicz 
(I trener), Mateusz Kuśmierz (II trener), Kamil 
Skrz ypkowski (asystent trenera),  Adam 
Tołoczko (statystyk), Damian Słabiński (fizjote-
rapeuta), Andrzej Sawicki (trener przygotowa-
nia motorycznego).

– Głównym celem na sezon 2022/2023 są 
oczywiście awans do fazy play-off PlusLigi, bli-
ska rywalizacja z zespołami z krajowego „topu” 
oraz powrót kibiców do hali w takim stopniu, 
w jakim mieliśmy okazję przeżywać wielkie, 
siatkarskie widowiska w sezonie 2019/2020, 
kiedy Hala Sportowo-Widowiskowa „Suwałki 
Arena” wypełniała się do ostatnich krzesełek, 
a kolejki po bilety ustawiały się na kilka godzin 
przed rozpoczęciem poszczególnych wyda-
rzeń. Wierzymy, że w nadchodzącym sezonie 
kibice będą naszym siódmym zawodnikiem  
i tłumnie będą wspierać zespół w walce z dru-
żynami, które mają w swoich szeregach me-
dalistów siatkarskiej Ligi Mistrzów, Mistrzostw 
Świata oraz Igrzysk Olimpijskich – powiedział 
prezes Ślepska Malow Wojciech Winnik.

Pierwszy mecz w Suwałki Arenie Ślepsk 
Malow zagra 6 października o bardzo póź-
nej porze czyli o godz. 21 z Treflem Gdańsk.  
W tym roku w Suwałki Arenie Ślepsk Malow 
zagra jeszcze z: Projektem Warszawa (15.10), 

Cuprum Lubin (1.11), Cerrad Enea Czarni 
Radom (10.11), Jastrzębskim Węglem (24.11), 
LUK Lublin (3.12), BBTS Bielsko-Biała (12.12), 
Stalą Nysa (16.12) i Asseco Resovia Rzeszów 
(29.12). Będzie to znakomita okazja do spo-
tkania z wicemistrzami świata grającymi  
w PlusLidze.

– Zawodnicy reprezentujący kluby ze 
światowej czołówki, jakie możemy zobaczyć  
w PlusLidze, doskonale zdają sobie jak ważny 
jest kontakt z kibicami. Nie widzę więc żad-
nych przeszkód, aby po zakończonym spotka-
niu pojawić się w jednym z sektorów, wokół 
którego gromadzą się zawodnicy obu rywali-
zujących w danym momencie drużyn i po za-
kończeniu spotkania zapytać o wspólne zdję-
cie. Jako były zawodnik PlusLigi wiem, jak miłe 
jest to uczucie i ile radości może przynieść dru-
giemu człowiekowi. Wszystko będzie zależ-
ne jednak od obostrzeń i ministerialnych za-
leceń. Wierzę, że uda nam się rozegrać sezon 
2022/2023 bez żadnych przeszkód – zapowia-
da prezes W. Winnik.

W ratuszu siatkarze Ślepska Malow odebrali stypen-
dia sportowe na sezon 2022/2023. Stypendium z rąk 
prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza odebrał  
Paweł Filipowicz

W turnieju Ślepsk Malow najpierw przegrał 0:3(22:25, 
23:25, 27:29) z Indykpolem AZS Olsztyn. Suwalska 
drużyna rozegrała niezły mecz, ale zauważalnym było 
to, że nowi siatkarze, zwłaszcza z zagranicy, potrzebu-
ją jeszcze czasu na zgranie się z resztą zespołu. Znako-
micie w nowym zespole odnalazł się Bartosz Filipiak

Drużyna Ślepska Malow Suwałki z marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim i Prezydentem 
Suwałk Czesławem Renkiewiczem

>>

oraz w celu aktywizacji społeczno-zawodowej.
Suwalski MOPR dysponuje specjalnym sa-

mochodem do przewozu 7 osób z niepełno-
sprawnościami. Wyposażony jest on w specjal-
ny wózek-schodołaz. Pomocy przy wsiadaniu 
i wysiadaniu udziela kierowca z asystentem. 
Zapotrzebowanie na przewóz można zgłaszać 
w dni robocze od 8 do 15 telefoniczne pod  
nr tel. 87 562 89 70, 87 565 28 94, elektronicz-
nie na adres e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl  
lub osobiście w suwalsk im MOPR pr z y  
ul. Filipowskiej 20.
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wykaz projektów „MikrO” oraz ich zweryfi-
kowanych kosztów wraz z opisami, 

które zostaną umieszczone 
na karcie do głosowania:

1. piknik rodzinny franciszkańska. Projekt 
zakłada zorganizowanie spotkania dla dzie-
ci i ich rodzin w formie pikniku, którego głów-
nym celem jest zaangażowanie mieszkańców, 
rodzin we wspólnie spędzony czas, prowadze-
nie warsztatów dla dzieci i młodzieży połą-
czone z zabawą dla całej społeczności Miasta 
Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 15 000 zł.

2. zaopiekujemy się suwalskimi kotami 
wolno żyjącymi – program profilaktyki i le-
czenia. Projekt zakłada opiekę weterynaryjną 
dla wolno bytujących kotów. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

3. poukładaj sobie raka. Projekt zakłada 
zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji 
poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia 
psychologicznego, porady doradcy zawodo-
wego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnic-
twa w warsztatach żywieniowych dotyczących 
sposobu odżywiania w chorobie nowotwo-
rowej. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 15 000 zł.

4. domki dla jeży w Suwałkach. Projekt 
z ak ł a da us t aw i e ni e d o mków dla  j e ż y  
w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 6 000 zł.

5. Sportowe Miasto – Sportowe Osiedla. 
Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla 
dzieci i ich rodzin w formie pikniku, którego 
głównym celem jest promocja zdrowego try-
bu życia oraz zasad zdrowego żywienia dla ca-
łej społeczności Miasta Suwałk. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

6. zieleń przy ul. a. wierusza-kowalskiego 
23b. Projekt zakłada wykonanie zieleńców zlo-
kalizowanych w okolicy bloku przy ul. A. Wie- 
rusza-Kowalskiego 23b. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 15 000 zł.

7. Suwalska akcja kastracja. Projekt zakła-
da finansowanie zabiegów sterylizacji i kastra-
cji psów i kotów właścicielskich z terenu miasta 
Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 15 000 zł.

zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok powołany zarządzeniem 
nr 346/2022 prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 sierpnia 2022 r. zakończył w dniu 9 wrze-
śnia 2022 r. prace związane z weryfikacją pod względem formalno-prawnym złożonych 
projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. zespół zdecy-
dował o umieszczeniu na karcie do głosowania 11 projektów „mikro” (o wartości nie-
przekraczającej 15 tys. zł), 15 projektów „małych” (o wartości od 25 tys. zł do 150 tys. zł),  
10 projektów „dużych” (o wartości od 150 tys. zł do 900 tys. złotych). Jednocześnie zespół 
podjął decyzję o odrzuceniu 5 złożonych projektów: 1 projekt „mikro”, 4 projektów „du-
żych”. po weryfikacji do głosowania zakwalifikowano poniższe projekty.

SuwalSki  buDżet  oby watelSki  2023

8. tablica pamiątkowa. Projekt zakłada 
ustawienie tablicy pamiątkowej w parku przy 
ul. Kolejowej w Suwałkach. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

9. dźwięki lata. Projekt zakłada finansowa-
nie wakacyjnego cyklu koncertów przy Starej 
Łaźni na Bulwarach. Zweryfikowany koszt re-
alizacji projektu – 15 000 zł.

10. turniej piłkarski ośmiolatków. Projekt 
zakłada finansowanie turnieju piłkarskiego dla 
ośmiolatków. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 14 500 zł.

11. piłkarskie mistrzostwa Suwałk przed-
szkolaków. Projekt zakłada finansowanie 
turnieju piłkarskiego dla przedszkolaków  
w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 14 700 zł.

wykaz projektów „MałyCH” oraz ich 
zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, 

które zostaną umieszczone 
na karcie do głosowania:

1. Utwardzenie placu pod parkowanie sa-
mochodów i drogi dojazdowej do ogrodów. 
Projekt zakłada utwardzenie istniejącej nawierzch-
ni zlokalizowanych przy ul. Łąkowej w Suwałkach 
– dojazd do ogródków działkowych. Zwery- 
fikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

2. psi park na M. reja. Projekt zakłada 
utworzenia ogrodzonego placu zabaw dla 
psów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu  
– 150 000 zł.

3. Utwardzenie terenu na działce nr 
24475/3 na os. kaMena w Suwałkach. Pro- 
jekt zakłada utwardzenie terenu przy komplek-
sie garaży na os. KAMENA w Suwałkach. Zwery- 
fikowany koszt realizacji projektu – 106 261,77 zł.

4. Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowe-
rów. Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż 
ul. S. Moniuszki w Suwałkach. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

5. psi park przy Bike parku. Projekt zakłada 
budowę psiego parku wraz z ogrodzeniem przy 
ul. S. Moniuszki w Suwałkach. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

6. przejścia dla pieszych i przejazdy dla 
rowerów w obrębie skrzyżowania ulic: 

Bydgoskiej, Olsztyńskiej i Białostockiej. 
Projekt zakłada oznakowanie przejść dla pie-
szych i rowerzystów w rejonie ul. Bydgoskiej  
w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 100 000 zł.

7. zielona północ. Projekt zakłada posadze-
nie 80 drzew, ławki i kosze na śmieci w rejonie 
północnym miasta Suwałki. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

8. renowacja altany w parku konstytucji  
3 Maja. Projekt zakłada renowację altany  
w Parku Konstytucji 3 Maja. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 50 000 zł.

9. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na 
ul. dąbrówka w Suwałkach – etap 5. Projekt 
zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej 
na fragmencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa 
zostanie wymieniona i utwardzona, przez co 
poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo 
mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 150 000 zł.

10. zielona aleja Osiedla Hańcza – zago-
spodarowanie terenów zielonych. Projekt za-
kłada budowę placu zabaw na Alei na Osiedlu 
Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istnieją-
cego terenu, wykonanie placu zabaw oraz zie-
leni. Zweryfikowany koszt realizacji projektu  
– 150 000 zł.

11. Utwardzenie terenu w celu poprawy 
ciągów komunikacyjnych. Projekt zakłada 
utwardzenie terenu wzdłuż ogrodzenia ogród-
ków działkowych ROD MALWA. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

12. Boisko do gry w wielogabarytowe 
szachy plenerowe. Projekt zakłada wykona-
nie szachów plenerowych na osiedlu Północ 
w Suwałkach (rejon parku przy ul. A. Wierusza-
Kowalskiego). Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 30 550 zł.

13. plac zabaw nad zalewem arkadia. 
Projekt zakłada uzupełnienie istniejącego pla-
cu zabaw nad Zalewem Arkadia o nowe za-
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bawki. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 150 000 zł.

14. SUwer-ek. Projekt zakłada zakup 17 ro-
werków dla dzieci oraz zakup 17 fotelików do 
przewozu dzieci. Zweryfikowany koszt realiza-
cji projektu – 90 100 zł.

15. wymiana ogrodzenia boiska trenin-
gowego Stadionu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. zarzecze 26 wraz z zakupem kon-
tenera magazynowego do przechowywa-
nia sprzętu sportowego. Projekt zakłada 
budowę ogrodzenia boisk bocznych od stro-
ny wschodniej i zakup kontenera magazyno-
wego do przechowywania sprzętu sportowe-
go. Zweryfikowany koszt realizacji projektu 
– 150 000 zł.

wykaz projektów „dUŻyCH” oraz ich 
zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, 

które zostaną umieszczone na karcie 
do głosowania:

1. tężnia solankowa.  Projek t zakła-
da budowę Tężni Solankowej na suwalskich 
Bulwarach nad Czarną Hańczą. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

2. „w zdrowym ciele, zdrowy duch i zdro-
wa rodzina” budowa i rewitalizacja tere-
nu obok boiska „Orlik” w Suwałkach przy  

ulicy rtm. w. pileckiego – jako miejsce 
spotkań pokoleń i rodzin mieszkańców 
Suwałk. Projekt przewiduje budowę zaple-
cza socjalnego wraz z zagospodarowaniem 
terenu w małą architekturę, siłownię plenero-
wą, ogrodzenie terenu. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 600 000 zł.

3. edukacyjny ekO-park kieszonkowy. 
Projekt przewiduje budowę parku z domkami 
dla ptaków, domkami dla owadów i zagospo-
darowaniem w małą architekturę. Szacunkowa 
wartość projektu wynosi 550 000 zł.

4. poprawa bezpieczeństwa mieszkań-
ców Osiedla poprzez wykonanie nowego 
oświetlenia terenu oraz monitoringu przy 
ul. emilii plater, pawła Suzina i tadeusza 
kościuszki w Suwałkach. Projekt przewiduje 
budowę oświetlenia i monitoringu na osiedlu 
wielorodzinnym. Szacunkowa wartość projek-
tu wynosi 650 000 zł

5. zieleń zamiast betonu. Projekt zakłada 
posadzenie 500 drzew, ławki i kosze na śmie-
ci w mieście Suwałki. Zweryfikowany koszt re-
alizacji projektu – 830 000 zł.

6. Suwalski Streetland – rozbudowa stre-
fy street workoutu. Projekt zakłada rozbudo-
wę strefy street workoutu nad Zalewem Arka- 

dia. Zweryfikowany koszt realizacji projektu  
– 350 000 zł.

7. remont drogi wewnętrznej między uli-
cami w. witosa i a. putry. Projekt zakłada re-
mont drogi wewnętrznej, leżącej równolegle 
do ulicy gen. K. Pułaskiego w Suwałkach po-
legającej na wykonaniu nowej nawierzchni na 
ulicy, chodniku i parkingach. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

8. parking przy f. Chopina. Projekt zakła-
da budowę parkingu wraz z chodnikiem przy 
ul. F. Chopina w Suwałkach. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 700 000 zł.

9. zielone Centrum integracji Miesz- 
kańców – budowa osiedlowego parku z in-
frastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową 
w północnej części osiedla franciszkańska. 
Projekt zakłada budowę osiedlowego parku  
z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową  
w północnej części osiedla Franciszkańska 
(przy ul. R. Dmowskiego). Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

10. telebim na arenie. Projekt zakłada za-
kup i montaż telebimu na Arena Suwałki wraz 
z wyposażeniem. Zweryfikowany koszt reali-
zacji projektu – 200 000 zł.

archeologiczne 
znaleziSka

110 zabytków znalezionych w czasie tegorocznych prac archeologicz-
nych prowadzonych w Krukówku koło Raczek zaprezentowali w suwalskim 
Muzeum Okręgowym dyrektor Jerzy Brzozowski i kierownik działu archeolo-
gii Jerzy Siemaszko (na zdjęciu poniżej). Wśród nich są: przedmioty codzienne-
go użytku, bransolety, 
ostrogi i noże. Te znale-
ziska uzupełniają wiedzę 
o Jaćwingach, którzy za-
mieszkiwali nasz region 
we wczesnym średnio-
wieczu

Suwalskie Muzeum 
O k r ę g o w e  o d  s i e d -
miu lat prowadzi ba-
d a n i a  c m e nt a r z y s k a  
w Krukówku wspólnie  
z Państwowym Muze- 
um Archeologicznym  
w Warszawie. Przez ostat-
nie lata badania prowa-
dzono na powierzchni  
3 arów, na których wydo-
byto około 3 300 zabyt-
ków, z czego blisko ty-
siąc, to tak zwane zabytki 
wydzielone, które po opracowaniu i konserwacji znajdą się w muzealnych zbio-
rach. Dzięki tym znaleziskom, kolekcja zabytków jaćwieskich w Suwałkach jest 
największa i nikt obecnie nie dysponuje tak bogatymi zbiorami. 

>>Seniorzy Strzelali
23 września na strzelnicy II Liceum Ogólnokształcącego  

im. gen. Z. Podhorskiego, odbyły się zawody strzeleckie zali-
czane do III Suwalskiej Olimpiady Seniorów. Wśród kobiet ry-
walizacje wygrała Celina Kruszniewska przed Haliną Michalinko 
i Stanisławą Radkiewicz. Wśród mężczyzn najcelniej strzelał 
Janusz Pudlis, który wyprzedził Zygmunta Kruszniewskiego  
i Szczepana Cherubina. Nad przebiegiem zawodów czuwał sę-
dzia główny Kazimierz Jakimowicz.

Seniorzy, którzy wykazali się najlepszą celnością otrzymali pu-
chary, medale i nagrody rzeczowe. Zwycięzcy otrzymali również 
pamiątkowe koszulki ufundowane przez Hurtownię Elektryczną 
– ELEKTROMIL, zaś wszyscy zawodnicy odebrali dyplomy. To ko-
lejna impreza III Suwalskiej Olimpiady Seniorów, która rozpo-
częła się 10 września zawodami lekkoatletycznymi im. Ryszarda 
Roguckiego.

>>
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OdMłOdzOna Maria kOnOpniCka
Przed dwunastoma laty nowy pomnik stanął na 

miejscu dawnego, już zniszczonego monumentu pi-
sarki, który w piaskowcu wykonał przed 59 laty suwal-

czanin, artysta rzeźbiarz Bohdan Chmielewski. Na łamach „Tygodnika 
Suwalskiego” w 2010 r., tak opisaliśmy wymianę pomników: „Po 47 latach, 
w setną rocznicę śmierci autor-
ki „Roty” suwalczanie postano-
wili odnowić pomnik, i w miej-
sce niezbyt trwałego i mocno 
zniszczonego piaskowca za-
fundować wybitnej rodacz-
ce rzeźbę z brązu. W piątek,  
27 sierpnia przed południem 
w parku pojawiły się ekipy re-
montowe i ciężki sprzęt, które 
usunęły blisko dwunastotono-
wy pomnik.”

Demontaż starego pomnika
Marii Konopnickiej 

10 września 2010 r. na placu Marii Konopnickiej ustawiono nowy 
pomnik pisarki wykonany z brązu. Przedstawia on ją w pięknej sukni, 

towarzyszy jej kilkuletni chłopiec. Jak zdradził 
„Tygodnikowi Suwalskiemu” autor pomnika prof. 
B. Chmielewski postać chłopca jest wzorowana 
na jego własnym zdjęciu z pierwszej komunii. 
Początkowo rzeźbiarz zamierzał wykonać nowy 
pomnik według kształtu pierwotnego pomnika.

Autor pomnika 
M. Konopnickiej przed swoim dziełem 
w chwilę po ustawieniu 
postumentu 10 września 2010 r.

Ale po dłuższej dyskusji z władzami miejskimi Suwałk zmienił nieco 
koncepcję: pomnik obniżono poprzez likwidację postumentu, zmieni-
ła się postać M. Konopnickiej i to-
warzyszącego jej chłopca. Teraz 
postać M. Konopnickiej ma ok. 3 
metrów wysokości. Prof. B. Chmie- 
lewski nie wziął honorarium au-
torskiego za wykonanie tego po-
mnika. Jak w yjaśnił, zrobił to  
z sentymentu do autorki baśni  
„O krasnoludkach i o sierotce 
Marysi”. 

Pomnik odsłoniły suwalskie dzieci  
i młodzież w towarzystwie Pełniącego 

Funkcję Prezydenta Miasta Suwałk  
Wiesława Stelmacha 
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Rok        MaRii       konopnickiej

W setną rocznicę śmierci M. Konopnickiej 8 października 2010 r. od-
słonięto nowy pomnik poetki wykonany z brązu. Uroczystości, w któ-
rych wzięło udział kilkuset mieszkańców Suwałk, w tym wiele dzieci 
z przedszkoli i szkół, rozpoczęły się odśpiewaniem Roty. Potem dzie-
ci z Gimnazjum im. M. Konopnickiej kierowane przez Grażynę Serafin 
zaprezentowały bajki napisane przez siebie na konkurs „Naśladowcy 
Konopnickiej.

Uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika M. Konopnickiej zgromadziła tłu-
my. Najliczniej odwiedzili poetkę najmłodsi czytelnicy

Nowy pomnik pisarki powstał w związku z obchodami Roku  
M. Konopnickiej w 2010 r. w Suwałkach. Ale to nie było jedyne wydarze-
nie związane z Rokiem M. Konopnickiej w Suwałkach. Wizerunek nowe-

go pomnika poetki znalazł się na monecie 
lokalnej – suwalu o nominale 7 (na zdjęciu 
obok), którą wydano z tej okazji. W 2010 
roku ukazały się dwie książki: „Przychodzę 
śpiewać z nimi. Poezje dla najmłodszych” 
(złożoną z utworów M. Konopnickiej, do 
której ilustracje wykonali suwalscy plasty-
cy) oraz reedycja „Trzech nowel. Anusia,  
Z cmentarzy, Jak Suzin zginął” (w opra-
cowaniu Zbigniewa Fał t ynowic z a). 

Uczniowie SP nr 2 im. A. Piłsudskiej pod kierownictwem Grzegorza 
Bogdana nagrali 50 piosenek do tekstów M. Konopnickiej i muzy-
ki Zygmunta Noskowskiego, które 
ukazały się na 4 płytach zatytuło-
wanych „Cztery Pory Roku…, czy-
li śpiewnikowe piosenki dla małych  
i dużych dzieci”. W 2010 roku zorga-
nizowano też w suwalskich szkołach 
wiele konkursów i prezentacji przy-
pominających M. Konopnicką.

Uroczystość odsłonięcia pomnika 
w 2010 r. zakończył pięknie zrealizowany 
spektakl pt. „Na jagody” według wiersza 

M. Konopnickiej, 
w reżyserii Joanny Łupinowicz. 

Aktorami byli uczniowie z klasy III „d” SP 
nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej

rok 2022 został ogłoszony rokiem Marii konopnickiej w polsce. tak zdecydowali posłowie. również miej-
scy 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. Suwałki są chyba jedynym miastem, w którym znajdują się dwa pomniki Marii konopnickiej. 
O pierwszym pisaliśmy w nr 7 „dtS”, dziś pora na pomnik z brązu.
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ZaprosZenia suwalskie
¿ koncert Kaśki Sochackiej – 9.10, godz. 19, Sala im. Andrzeja Wajdy, 

ul. Jana Pawła II 5;
¿ monodram Natalii Sakowicz „Romans” – 11.10, godz. 18, Sala im.  

A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 20 zł;
¿ Filharmonię Suwałk „Lubię wracać tam gdzie byłem”. Koncert pio-

senek Zbigniewa Wodeckiego – 14.10, godz. 20, Sala im. A. Wajdy,  
ul. Jana Pawła II 5, bilety 40 zł. Na scenie SOK wystąpi Suwalska Orkiestra 
Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa J. Kozakiewicza wraz z solistami 
Natalią Winnik, Jakubem Milewskim i Marcinem Jajkiewiczem.
¿ wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malar-

stwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
¿ na wystawę stałą Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia.

MUzeUM OkręgOwe w SUwałkaCH, 
ul. T. Kościuszki 71 zaprasza:

¿ do zwiedzania wystaw od wtorku do niedzieli w godz. 9-17. W tym no-
wootwartej wystawy polsko-włosko-peruwiańskiej z badań archeologicz-
nych w Machu Picchu pt. „Beyond the Visible”, którą można oglądać do 2.11. 

MUzeUM iM. M. kOnOpniCkieJ, 
ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:

¿ nową wystawę stałą „Pieśń o domu” poświę-
coną życiu i twórczości Marii Konopnickiej;

¿  spotkanie z kolekcjonerem Krzysztofem 
Wiktorowiczem pt. „Konie moja pasja” – 5.10  
o godz. 17 w ramach cyklu „Działo się w Suwałkach”;
¿ 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 cza-
sów dzieciństwa.

reStaUraCJa rOzMarinO, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
¿  koncert zespołu Zmiana Wachty  

– 30.09, godz. 19.30, bilety 20 zł. W prze-
strzeni Ogrodu Letniego zabrzmią naj-
większe hity piosenek żeglarskich i bie-
siadnych;

¿ Wide Open Jam Session – 7.10, godz. 19.30, wstęp wolny, wcześniej-
sza rezerwacja miejsca – 5 zł.

BlaCk pUB kOMin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿  koncert dwóch zespołów Still Runners (Wilno)  

i Syrbski Jeb (Warszawa) – 1.10, godz. 20.08. Wstęp 20 zł;

¿ 2 edycję ROCKOTEKI w Black Pub Komin – 8.10, godz. 21.  
Zagrają nie zastąpiony: Dj-Tonn oraz gościnnie wirtuoz gitary i nie tylko 
– Bartosz Zackiewicz. Wstęp wolny.

Centrum Handlowe plaza Suwałki, 
ul. J. dwernickiego 15, lok. 301 zaprasza na filmy:

– do 29 września – „Guliwer” (animowany, przygo-
dowy), „Tedi i szmaragdowa tablica” (komedia ani-
mowana/przygodowy), „Orlęta. Grodno’39” (dra-
mat wojenny), „Zołza” (komedia), „Nie martw się, 
kochanie” (thriller), „Sierota. Narodziny zła” (horror), 
„Johnny” (dramat), „Vortex” (dramat) – film wyświe-
tlany w cyklu KINO KONESERA;

– od 30 września – „Bilet do raju” (komedia), IO” 
(dramat), Niewidzialna wojna” (sensacyjny);

– od 7 października – „Ania” (biograficzny, doku-
ment), „Serce dębu” (dokument), „Miłość na pierw-
szą stronę” (komedia romantyczna).

BiBliOteka pUBliCzna iM. Marii kOnOpniCkieJ,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿  do oglądania wystawy ilustracji do tekstów 
Adama Mickiewicza, Aliny Kowalczykowej i Czesława 
Zgorzelskiego, zatytułowanej „Za/Świat ballad 
Adama Mickiewicza”, z okazji 200-lecia wydania 
„Ballad i romansów”. Galeria na Schodach, zwiedza-
nie w godz. 9-18; 

¿ na spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki „Czwartkowe Obgadywanie” – 29.09, godz. 16;

¿ na I Międzynarodowy Festiwal CANTAREUM 2022 Muzyczne Skarby 
Europy. Koncert „Pożegnanie z Marią” w wykonaniu: Marleny Borowskiej 
(sopran), Marka Cichuckiego (słowo poetyckie), Ewy Chomicz-Wysockiej 
(fortepian) – 8.10, godz. 15, Sala im. J. Towarnickiej, wstęp wolny. W czasie 
koncertu zostaną zaprezentowane utwory z cyklu „Jesień” ze „Śpiewnika 
dla dzieci” Z. Noskowskiego/M. Konopnickiej oraz wybrane utwory po-
etyckie;

¿ do stworzenia piosenki w konkursie mu-
zycznym „Od Świtezi do Wigier”. Nagrania moż-
na nadsyłać do Biblioteki (dzieci@bpsuwalki.pl) 
do 30 września. Szczegóły na www.bpsuwalki.
pl/Facebook; 

Konkurs zorganizowano z ramach projektu „Od Świtezi do Wigier” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
¿ do udziału w konkursie plastycznym „Od Świtezi do Wigier”. Temat: 

Suwalszczyzna – widok z drona. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 
I-VI szkół podstawowych. Aby wziąć udział w konkursie  należy samodziel-
nie wykonać pracę plastyczną i dostarczyć ją wraz z kartą zgłoszeniową 
do Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej, ul. E. Plater 33A do 19 listo-
pada 2022 r. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką 
plastyczną (format prac – A3 w pionie lub poziomie). Szczegóły w regu-
laminie 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

¿ 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 obej-
rzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). 
Filmy objęte akcją: „Guliwer”, „Johnny”.

SUwalSki OŚrOdek kUltUry 
zaprasza na:

¿  wernisaż wystawy „ex libris” Juliusz Batura  
– 30.09, godz. 17, Kawiarnia Artystyczna, ul. T. Noniewi- 
cza 71, wstęp wolny. Wystawa czynna do 25.11;

¿  wernisaż wystawy prac Jacka Świgulskiego 
„Wszystko dookoła” – 30.09, godz. 18, Galeria Sztuki Stara Łaźnia,  
ul. A. Wajdy 3, wstęp wolny. Wystawa czynna do 25.11;

¿  Spotkanie Teatralne za Kurtynką 
„Sokrates w piaskownicy” – 1.10, godz. 10, 
Sala im. Andrzeja Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, 
bilety 15 zł. „Sokrates w piaskownicy” to ra-
dosne, rozśpiewane widowisko w wykona-
niu Teatru Małe Mi zapraszające do zabawy 
i rozmowy na każdy temat;

¿ spektakl „I love you, a teraz się zmień”  
– 8.10, godz. 16 i 19, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 90 zł i 110 zł;

w kinie
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wydarzenia  SpOrtOwe
SkB litpOl-MalOw

Od dwóch zwycięstw rozgrywki badmintonowej ekstraklasy roz-
począł zespół SKB Litpol-Malow. W Suwałkach mistrzowie Polski po-
konali drużyny: Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle i CT Arena Hawel 
Academy. W pierwszym meczu po zaciętej walce SKB Litpol-Malow wy-
grało 4:3 z Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle i zdobył dwa, a nie 
trzy punkty. Tym samym suwalska drużyna niespodziewanie straci-
ła pierwszy punkt. Swoje gry z zawodników SKB Litpol-Malow wygrali: 
Kamila Augustyn, Danilo Bosniuk oraz w grach podwójnych: Przemysław 
Szydłowski/Michał Łogosz (na zdjęciu) i D. Bosniuk/K. Augustyn.

W drugim meczu SKB Litpol-Malow 
wygrało 7:0 z drużyną Arena Hawel 
Academy. Punkty dla suwalskiego ze-
społu zdobyli: Oliwia Niedźwiedzka, 
Uljana Wolskaja, Mateusz Świerczyński, 
Danilo Bosniuk oraz w grach podwój-
nych: Aleksandra Goszczyńska/U. Wol- 
skaja, D. Bosniuk/Kamila Augustyn 
i  Michał Sobolewski/Przemysław 
Szydłowski. W następnej rundzie 

badmintonowej ekstraklasy SKB Litpol-Malow zagra 26 listopada  
w Kobierzycach z Unią Bieruń i KS Badminton Kobierzyce.

Podczas spotkania z przedstawicielami 
Suwalskiego Klubu Badmintona prezydent 

Suwałk Czesław Renkiewicz wręczył za-
wodnikom drużyny stypendia przyznane na 
nowy sezon rozgrywek ekstraligi badminto-

na. Stypendium odbiera Uljana Wolskaja

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SKB wybra-
no nowy zarząd klubu sportowego. Prezesem SKB ponownie został Jerzy 
Szleszyński. Honorowe członkostwo klubu SKB otrzymali: Jadwiga Ślawska 
(była prezes Polskiego Związku Badmintona), Andrzej Szalewicz (zało-
życiel Polskiego Związku Badmintona i były prezes PKOl), Dariusz Buza  
(dyrektor departamentu w Ministerstwie Sportu i Turystyki), prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz i Jacek Niedźwiedzki (pięciokrotny mistrz 
Polski w grze pojedynczej i wiceprzewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej).

wigry SzóSte
Z e  z m i e n ny m 

powodzeniem gra-
ją suwalskie Wigry 
w IV lidze. Więcej 
punktów zdobywa-
ją w meczach wy-
jazdowych, gorsze 
wyniki osiągają na 
suwalskim stadio-
nie. W Śniadowie 
Wigry wygrały 5:1  
z KS Śniadowo. Gole 
dla Wigier strzeli-
li: Sebastian Zackiewicz x 2, Wojciech Łada, Dawid Kalinowski, Marcin 
Fiedorowicz. Za to porażką zakończył się mecz z ŁKS Łomża rozegrany 
na stadionie przy ul. Zarzecze 26. Rywale wygrali 2:0 po golach w 63 min. 
z rzutu karnego i w doliczonym czasie gry. Z  dorobkiem 18 pkt suwalski 
zespół zajmuje szóstą lokatę w tabeli IV ligi. W następnym meczu 2 paź-
dziernika Wigry zagrają w Wysokim Mazowieckim z Ruchem.

SUwałki trzeCie w pOdlaSkiM
Suwałki zajęły trzecie miejsce w klasyfikacji rywalizacji w sporcie 

szkolnym 2021/22 za Białymstokiem i powiatem białostockim. Wyniki 
rywalizacji ogłoszono w czasie Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego 

Roku Szkolnego, która odbyła się na białostockim stadionie lekkoatle-
tycznym. W klasyfikacji najmłodszych w Igrzyskach Dzieci w podla-
skim wygrała Szkoła Podstawowa nr 32 z Białegostoku przed Szkołą 
Podstawową nr 11 w Suwałkach. Pozostałe suwalskie szkoły zaję-
ły miejsca: 19. SP nr 10, 21. SP nr 4, 25. SP nr 2, 34. SP nr 7 i 49. SP nr 6.  
W klasyfikacji szkół małych Igrzysk Dzieci suwalska Szkoła Podstawowa 
im. M. Konopnickiej zajęła 58 miejsce w podlaskim.

W klasyfikacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy VII-VIII szkół podsta-
wowych) w podlaskim wygrała SP nr 32 z Białegostoku. Tutaj także naj-
lepszą z suwalskich szkół okazała się SP nr 11, która uplasowała się na 
trzecim miejscu. Pozostałe suwalskie podstawówki spisały się znacznie 
słabiej. SP nr 10 zajęła 20 lokatę, a SP nr 5 była 40, SP nr 7 – 48, SP nr 4 – 67,  
SP nr 6 – 68, SP nr 2 – 127. W klasyfikacji szkół ponadpodstawowych  
w podlaskim zwyciężyło IV LO w Białymstoku. Suwalskie szkoły ponad-
podstawowe zajęły lokaty: 10. I LO, 14. ZST, 23. III LO, 26. II LO, 31. ZS CKR, 
49. ZS nr 6, 66. LO ZDZ.

SUkSS drUgi
Młodzicy SUKSS Suwałki zajęli drugie miejsce w XXVI turnieju  

o Puchar KS Metro Warszawa. Z siedmiu rozegranych meczów przegra-
li tylko jeden, w finale z gospodarzami KS Metro. Skład drużyny SUKSS: 
Michał Wiśniewski (kapitan), Michał Przeborowski, Adrian Rogowski, 
Bartosz Ćwikowski, Igor Karczewski, Adrian Iwanowski, Michał Markowski, 
Szymon Zawadzki, Gabriel Jarząbski, Przemysław Klimek. Trener Bartosz 
Jasiński. M. Przeborowski został wybrany najlepszym atakującym,  
a A. Iwanowski najlepszym środkowym.

FOT. SUKSS Suwałki

pływalnia zaMknięta, aqUapark i SiłOwnia Otwarte
Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że pływalnia OSiR przy 

ul. Wojska Polskiego 2, ze względu na znaczący wzrost kosztów energii 
elektrycznej i cieplnej, jak również potrzebę wykonania prac remonto-
wych części obiektu, pozostaje zamknięta do odwołania. Za utrudnie-
nia OSiR przeprasza.

Klientów, którzy wiosną korzystali z ww. obiektu, OSiR zaprasza do 
Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7. Jednocześnie zachęca do 
korzystania z siłowni, która funkcjonuje bez zmian w budynku pływal-
ni przy ul. Wojska Polskiego 2. Siłownia jest czynna w dni powszednie  
w godzinach: 6-22 oraz w weekendy (sobota-niedziela) w godzinach: 10-18.

tUrnieJ teniSOwy
Paweł Chałko wygrał turniej rozegrany na suwalskich kortach te-

nisowych. W finale turnieju pokonał 9:2 Karola Szymańskiego. Trzecie 
miejsce w turnieju Pogodne Suwałki Challenge wywalczył Andrzej 
Haidamowicz, który wygrał 6:3 z Adamem Cąkałą. W finale turnieju po-
cieszenia Hubert Luto oka-
zał się lepszy od Janusza 
Staranowicza. Turniej był 
podsumowaniem sezo -
nu tenisowego na zmo-
dernizowanych w ramach 
S u w a l s k i e g o  B u d ż e t u 
Obywatelskiego 2021 kor-
tach ceglastych przy ulicy 
Wojska Polskiego 17.

Fot. OSiR

Fot. FB Wigry Suwałki
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kupię  samochód  kamaz 5320 
z  energo akumulatorem 20/20,

tel.: +37 068 693 410
215/2022

prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 

Suwałk oznaczonej działką nr 12395 o powierzchni 0,0852 ha, położonej przy ul. 
Andrzeja Wajdy w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej 
księgą wieczystą nr SU1S/00032246/2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszka-
niowej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w Obwieszczeniu 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu uchwały Nr LIV/601/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki,  
A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach. Obsługę komunikacyjną prze-
widuje się z drogi publicznej ul. Andrzeja Wajdy, oznaczonej na rysunku planu 
konturem 5KD-D, urządzonej, uzbrojonej w sieć wodociągową, kanalizacyjną, 
energetyczną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną. Na nieruchomości ustanowio-
na jest służebność drogi koniecznej o powierzchni 0,0146 ha na rzecz każdocze-
snego właściciela działki nr 11413 w zakresie oznaczonym na załączniku nr 1.

Cena wywoławcza: 286 200,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt 
sześć tysięcy dwieście złotych).

Wadium: 28 620,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzie-
ścia złotych).

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

przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 12.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
–  wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 14 października 2022 roku. W tym dniu kwota wa-
dium musi być uznana na rachunku Urzędu.  Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-
alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, 
dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości  
z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeń-
skim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są 
złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zo-
bowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pi-
semne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela wydział 

geodezji i gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.   228/2022

prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 

Suwałk oznaczonej działkami nr 11269/14 i 11305/3 o łącznej powierzchni 0,0662 
ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, wchodzącej w skład nierucho-
mości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00032070/7. Na nieruchomości zlo-
kalizowana jest sieć telekomunikacyjna, wodociągowa i ciepłownicza. Nabywca 
zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatne-
go udostępniania wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. 
Ponadto Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służeb-
ności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci:

– wodociągowej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach 
Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nierucho-
mości urządzeń przesyłowych w postaci sieci wodociągowej oraz na prawie do 
korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywa-
nia konserwacji, remontów, przebudowy sieci wodociągowej wraz z prawem 
wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK  
w Suwałkach Sp. z o.o.; 

– ciepłowniczej – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka  
z o.o., polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie swobodnego 
dostępu – dojścia i dojazdu, tj. korzystania przez PEC w Suwałkach z nieruchomo-
ści wyżej opisanej, oznaczonej nr geodezyjnym 11269/14 i 11305/3 objętej księgą 
wieczystą SU1S/00032070/7, w celu naprawy, remontu, konserwacji i moderniza-
cji oraz rozbudowy istniejących na nieruchomości urządzeń służących do przesy-
łu energii cieplnej. Zobowiązany będzie również do powstrzymania się od dzia-
łań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych, w szczególności 
powstrzymywania się od dokonywania w odległości 1,5 m od sieci ciepłowni-
czej jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów głęboko korzeniących się oraz lo-
kalizowania obiektów w sposób trwale związany z gruntem, jak również innych 
działań lub zaniechań, które mogłyby spowodować uszkodzenie urządzeń prze-
syłowych. Na działce o nr geodezyjnym 11269/14 znajduje się sieć ciepłownicza 
preizolowana o średnicy 2x219,1/355/315 mm i długości 17,2 mb oraz o średnicy 
2x26,9/110 mm i długości 2,8 mb. Na działce o nr geodezyjnym 11305/3 znajdu-
je się sieć ciepłownicza preizolowana o średnicy 2x219,1/355/315 mm i długości 
17,9 mb oraz o średnicy 2x26,9/110 mm i długości 2,5 mb. 

W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej prze-
łożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość prze-
znaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na 
cele zabudowy mieszkaniowej pierzejowej. Szczegółowe warunki zabudowy za-
warte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście 
Południe” w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.

Cena wywoławcza: 220 000,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia ty-
sięcy złotych).

Wadium: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

Pierwszy przetarg w dniu 01 lipca 2022 roku zakończył się wynikiem nega-
tywnym. 

Drugi przetarg w dniu 24 sierpnia 2022 roku zakończył się wynikiem nega-
tywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 10.30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
–  wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 14 października 2022 roku. W tym dniu kwota wa-
dium musi być uznana na rachunku Urzędu.  Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarial-
nie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

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

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

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela wydział 

geodezji i gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

233/2022
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prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 

Suwałk oznaczonej działkami nr 11305/6, 11305/4, 11269/17, 11269/15 i 12025 o 
łącznej powierzchni 0,0688 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, wcho-
dzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00032070/7. 
Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności grunto-
wej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działki o numerach geode-
zyjnych 11269/17 i 11269/15 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach 
geodezyjnych 12027 i 12026. Na działkach nr 11269/15 i 11269/17 zlokalizowana 
jest sieć energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znosze-
nia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku jej 
awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, na-
bywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sie-
ci. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej pierzejowej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego „Śródmieście Południe” w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.

Cena wywoławcza: 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Wadium: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

Pierwszy przetarg w dniu 01 lipca 2022 roku zakończył się wynikiem nega-
tywnym. 

Drugi przetarg w dniu 24 sierpnia 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 11.00 w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 14 października 2022 roku. W tym dniu kwota wa-
dium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem 
przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-
alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, 
dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przed-
łożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z pod-
pisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim,  
a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć 
stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowią-
zane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne 
oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela wydział 

geodezji i gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  232/2022

ciepła wytworzonego w 2021 r. wyniosła 42,99 zł/gJ) i nadal są znacznie niższe 
niż w przedsiębiorstwach nieposiadających jednostki kogeneracji, które stosują do 
kalkulacji cen ciepła wyłącznie metodę kosztową pozwalającą w pełni pokryć uza-
sadnione koszty oraz zapewnić zwrot z zaangażowanego kapitału, a także reago-
wać na rosnące ceny paliw, uprawnień do emisji CO2 bądź innych kosztów poprzez 
zmianę taryfy w trakcie okresu jej obowiązywania, na co niestety nie pozwala me-
toda uproszczona oparta na średnich cenach przedsiębiorstw niekogeneracyjnych 
z lat ubiegłych. Obecnie rosnące koszty dla jednostek kogeneracyjnych zostaną 
pokrywane stopniowo w przychodach po opublikowaniu cen i wskaźników przez 
Prezesa URE dnia 31 marca 2023 r., po rozpatrzeniu wniosku, zatwierdzeniu przez 
Prezesa URE i wprowadzeniu do stosowania zmiany taryfy dla ciepła a więc dopie-
ro od maja/czerwca 2023 r., tj. po zakończeniu okresu grzewczego.

Poniżej wykres prezentujący średnie roczne cen sprzedaży ciepła wytwarzane-
go w jednostkach niekogeneracyjnych oraz w PEC w Suwałkach w latach 2017-2021. 

Opracowanie własne na podstawie Informacji Prezesa URE

Podsumowując, nowa taryfa dla ciepła, wprowadzona do stosowania  
w Suwałkach z dniem 1 września 2022 r., nie pokrywa drastycznie rosnących uza-
sadnionych kosztów prowadzonej działalności (głównie paliwa i uprawnień do emi-
sji CO2). Ponadto zatwierdzona w nowej taryfie średnia cena wytwarzania ciepła 
wynosi zaledwie 83,69 zł/gJ a zatem znacznie poniżej limitu ceny w obowiązują-
cej ustawie (tj. niżej o 20,13 zł/gJ od poziomu 103,82 zł/gJ) i mimo zatwierdze-
nia taryfy dla ciepła ze średnim wzrostem 59%, mieszkańcy Suwałk nie zostaną ob-
jęci wsparciem w ramach wprowadzonej ustawy, która w założeniach i przekazach 
medialnych informuje o zablokowaniu wzrostu cen ciepła dla odbiorców na śred-
nim poziomie 42%. Innymi słowami, mieszkańcy Suwałk zostaliby objęci przepisami 
wprowadzonej ustawy, nakazującej wprowadzenie średniej ceny ciepła z wytwa-
rzana z rekompensatą na poziomie wynoszącym 103,82 zł/GJ tylko w przypadku 
podniesienia obecnej taryfy w PEC w Suwałkach, a dokładniej w przypadku pod-
niesienia obecnej średniej ceny wytwarzania ciepła jeszcze o co najmniej 24,1%.

Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, stosujących niższą cenę 
wynikającą z zapisów ustawy niż wynikającą z zatwierdzonej taryfy, będą finanso-
wane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 28). Art. 46 ustawy stanowi, że 
Fundusz zostanie zasilony środkami do wysokości 10 mld zł uzyskanymi w roku 2022 
ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, które PEC jest zobowiązany nabywać i któ-
rych koszty nabycia są wkalkulowywane w ceny ciepła dla mieszkańców Suwałk.

rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023 
w peC w suwałkach

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że insta-
lacje wytwórcze, sieci przesyłowe oraz węzły ciepłownicze są przygotowane na rozpo-
czynający się sezon grzewczy. Zgromadzony został zapas paliwa, który powinien wy-
starczyć do marca 2023 r. Dostawy biomasy odbywają się w trybie ciągłym. Na dzień 21 
września 2022 r. zdecydowana większość odbiorców złożyła wnioski o rozpoczęcie do-
starczania ciepła do zarządzanych obiektów. Przypomnijmy, że to od decyzji zarządcy 
budynku zależy, kiedy złoży wniosek i od kiedy uruchomione zostaną dostawy ciepła.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. w związku  
z pojawiąjącymi się wątpliwościami i pytaniami kierowanymi do Spółki odnośnie 
przewijających się w przestrzeni medialnej informacji o wprowadzeniu zamrożenia 
wzrostu średnich cen ciepła do poziomu 42% dla odbiorców ciepła, pragnie wyja-
śnić, jak skonstruowane zostały zapisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 
na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), które w obecnym brzmieniu nie pozwa-
lają objąć wsparciem mieszkańców Suwałk korzystających z ciepła systemowego. 
Ustawa weszła w życie z dniem następnym po ogłoszeniu, a więc 20 września 2022 r.

Ustawa zakłada wprowadzenie przez przedsiębiorstwa energetyczne, głów-
nie dla gospodarstw domowych, maksymalnego poziomu średniej ceny wytwa-
rzania ciepła z rekompensatą w wysokości 150,95 zł/gJ netto dla ciepła wytwa-
rzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz  
103,82 zł/gJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła w okre-
sie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Poniżej tabela przedstawiająca 
wyliczenie poziomu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

W uzasadnieniu projektu omawianej ustawy zapisano: „Wskazany poziom cen 
ustalony został w odniesieniu do ogłoszonej 31 marca 2022 r. średniej ceny sprze-
daży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających kon-
cesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w 2021 r. 
powiększonego o wskaźnik referencyjny. Cena ta powiększona została o dopusz-
czalny poziom wzrostu wynoszący 60%. Przyjęto założenie, że jednoskładnikowa 
cena wytwarzania ciepła stanowi ok. 70% ceny ciepła na rachunku odbiorcy koń-
cowego, przez co dopuszczalny 60% wzrost może przenieść się na rachunek od-
biorcy końcowego na poziomie ok. 42%”.

PEC w Suwałkach jako przedsiębiorstwo posiadające jednostkę kogeneracji zo-
stało zobligowane przepisami prawa do stosowania metody uproszczonej przy kal-
kulacji cen ciepła dla produkcji energii cieplnej pochodzącej z głównego kotła pra-
cującego w podstawie (ok. 42% rocznej produkcji energii cieplnej 2021 r.). Wobec 
powyższego ceny i stawki opłat za ciepło w PEC w Suwałkach były (średnia cena 
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MaSz prOBleM z alkOHOleM?
CHCeSz przeStaĆ piĆ?

anOniMOwi alkOHOliCy CzekaJą

wykaz Mitingów grUp aa intergrUpy

„pOJezierze”
infolinia: 801 033 242

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

218/2022

prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta 

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

Cena wywoławcza: 48 000 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
Wadium: 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy  

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

Pierwszy przetarg w dniu 20 kwietnia 2022 roku zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.

Drugi przetarg w dniu 24 czerwca 2022 roku zakończył się wynikiem nega-
tywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 11.30  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. a. Mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest:

– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia  
13 października 2022 roku.

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach 
do dnia 14 października 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na ra-
chunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesie-
nie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-
alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, 
dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków 
– przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nierucho-
mości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związ-
ku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębne-
go zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające  
w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed 
przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają  
w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela wydział Geodezji 

i Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w suwałkach przy  
ul. a. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  227/2022

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

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

Ogłoszenie prezydenta Miasta Suwałk
Prezydent Miasta Suwałk informuje, że od dnia 23 września do 14 października 

2022 r. w Urzędzie Miasta Suwałk przy ul. Adama Mickiewicza 1, przyjmowane są 
wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt za-
bitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo 
padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 
lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego leka-
rza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:
– posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
– ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
– posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-let-

ni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
– ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szko-

łę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-let-
ni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą 
kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż 
pracy w gospodarstwie rolnym,

– mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Suwałk,
– złożą wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

wniosek powinien zawierać:
– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania;
– adres do korespondencji;
– informacje o wykształceniu.

do wniosku dołącza się:
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospo-

darstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w pro-

wadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja meto-
dami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysoko-

ści 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszcze-
nia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy 
Lekarz Weterynarii.

Informacji udziela p. Karol Mączkowski – Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
– 87 562 81 73.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania w Urzędzie Miasta Suwałk przy 
ul. Adama Mickiewicza 1 przy wejściu do budynku.  238/2022
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Sprzątanie świata 
16 września na terenie całego miasta zorganizowana została akcja w ra-

mach Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata. W działanie zaangażowa-
nych zostało ok. 300 osób z 6 suwalskich jednostek oświatowych: I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej, II Liceum Ogólnokształcące- 
go im. gen. Z. Podhorskiego, III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Lityńskie- 
go, Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6.

Oczyszczony został znaczny 
obszar naszego miasta obejmują-
cy: ul. Zarzecze, ul. S. Staszica, te-
ren wokół hospicjum, ul. Szpitalną,  

ul. Bulwarową, odcinek wzdłuż rzeki Czarna Hańcza (od Sądu Okręgowego 
do Zalewu Arkadia), skwer przy zbiegu ulic Sejneńska/Utrata, ul. Utrata  
przy dworcu PKS, ul. Kolejowa, okolice dworca PKP, ul. M. Reja, ul. I. Da- 
szyńskiego, ul. gen. W. Sikorskiego.
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>>

informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rejonu ulicy ignacego daszyńskiego w Suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783)  
podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XLVIII/616/2022 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 27 lipca 2022 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy Ignacego Daszyńskiego w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jej treścią oraz pisemnym podsumowaniem do-
kumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Architektury  
i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. nr 139  
w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie do-
stępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I pię-
tro) oraz w prasie lokalnej.    235/2022

pani irenie MiCkiewiCz
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

i całej rOdzinie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

taty 
składają Pracownicy

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej 
im. Jana Pawła II w Suwałkach

oraz Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Hospicjum
w Suwałkach

236/2022

zorientowane Suwałki
21 września w Gospodarstwie Szkółkarskim Nadleśnictwa Suwałki 

odbył się bieg na orientację zorganizowany przez Młodzieżową Radę 
Miasta przy współpracy z Nadleśnictwem Suwałk. Na starcie biegu stanę-
ło ponad 200 zawodników rywalizujących w trzech kategoriach (w każ-
dej oddzielnie dziewczęta/panie i chłopcy/panowie): szkoły podstawo-

we (klasy 7-8), 
szkoły średnie 
oraz katego -
ria Open (do-
rośli niebędą-
cy uczniami). 
A wszystko za-
końc z y ł o s ię 
ogniskiem.

>>

>> kabaret rozłogi
23 września w Kawiarni Artystycznej SOK, ul. T. Noniewicza 71, wy-

stąpili aktorzy Teatru Hybrydowego (na zdjęciu) oraz wokalistki ze-
społu Wspomnień Czar Stowarzyszenia Twórczych Seniorów Rozłogi. 
Było nostalgicznie, lirycznie, jesiennie i... humorystycznie, a to za spra-
wą mistrza Ildefonsa i jego kabaretu Zielona Gęś. Licznie zgromadze-
ni widzowie usłyszeli też 
najpiękniejsze szlagiery  
z kanonu polskiej pio-
senki poetyckiej i roz-
rywkowej, m.in.: „Pod  
papugami”, „Jak to dziew-
czyna”, „Powróćmy jak za 
dawnych lat”, „Wspomnij 
mnie”, „Szepty i łzy”, „Ży- 
cie na różowo”, „Padam,  
padam”, „W małym kinie” 
i wiele innych.

pilOtaŻOwy prOgraM „aktywny SaMOrząd”
jest finansowany ze środków państwowego funduszu 

rehabilitacji Osób niepełnosprawnych. 

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowe-
go programu „aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 

Celem głównym programu „aktywny Samorząd” jest wyeliminowa-
nie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
Od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. niepełnosprawni studenci (w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym) – mieszkańcy Suwałk mogą składać wnio-
ski o dofinansowanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na 
rok akademicki 2022/2023. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać: 
a) w formie elektronicznej w dedykowanym i bezpłatnie udostęp-

nionym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), logowanie do systemu:  
https://sow.pfron.org.pl 

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać profil zaufany ePUAP. 
b) w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, pok. nr 2.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny 
Samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach pokój nr 2, tel. 87 562 89 77 lub na stronie internetowej  
www.pfron.org.pl     213/2022 



27.09.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

artur urbanowicz 
w bibliotece

W suwalskiej Bibliotece Publicznej  
im. M. Konopnickiej odbyło się spotkanie au-
torskie z Arturem Urbanowiczem. Podczas 
spotkania pisarz opowiadał o swojej nie-
dawno wydanej piątej powieści „Deman”. 
To pierwsza jego książka, której akcja nie 
dzieje się na Suwalszczyźnie. Jak powie-
dział A. Urbanowicz „Deman” to połączenie 
powieści grozy z historią superbohaterską. 
Zapowiedział on powrót na Suwalszczyznę 
w następnej powieści.

Ar tur Urbanowicz to pochodząc y  
z Suwałk pisarz, który w 2016 roku debiu-
tował powieścią „Gałęziste”, za którą otrzymał prestiżową Nagrodę 
Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego. Potem napisał jesz-
cze książki: „Grzesznik”, „Inkub” i „Paradoks”. Akcja tych książek działa 
się m.in. na Suwalszczyźnie.

DwuTygoDnik SuwalSki
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>>
17 września na jednej scenie w Suwalskim 

Ośrodku Kultury wystąpili: Łukasz Żurkowski, 
Paweł Swiernalis i Tomasz Organek – trzech 

trzech  muzyków  z  SuwalSzczyzny
znanych muzyków związanych z Suwałkami 
i Suwalszczyzną. Wszyscy urodzili się w Su- 
wałkach. Żurkowski i Swiernalis tutaj miesz-

kali i uczyli się, a Organek dzieciństwo spędził  
w Raczkach, ale uczył się w suwalskim III LO. 
Cała trójka chętnie do Suwałk wraca, nie tylko 
na koncerty. Tym jednak razem wspólnie zapre-
zentowali się na scenie SOK w podzielonym na 
trzy części koncercie.

Jako pierwszy w sali SOK wypełnionej po 
brzegi wystąpił Żurkowski, którego muzyka 
to połączenie alternatywnego rocka ze wspar-
ciem brzmień elektronicznych. Po nim na sce-
nie pojawił się Swiernalis, w muzyce którego 
słychać różne gatunki muzyczne – alternatyw-
ny rock, pop i elektronikę. Obaj artyści poja-
wiali się na scenie wykonując również wspólne 
utwory. Na koniec wystąpił najbardziej zna-
ny Organek. Jego album „Czarna Madonna”  
otrzymał w 2017 r. trzy statuetki Fryderyka. 
Występ był manifestem przeciwko wojnie, 
przeciwko agresji i braku tolerancji. Apelował  
o dialog i wzajemny szacunek. Mamy nadzieję, 
że nie był to ostatni wspólny koncert muzyków 
z Suwałk i Suwalszczyzny.Fot. Kamil Daniel Jutkiewicz 

przeDSzkolaki 
na rowerach

Prawie dwieście osób, w tym 180 
przedszkolaków Niepublicznego Przed- 
szkola Nr 1 „Zielony Zakątek” wzięło 
udział w obchodach Europejskiego 
Dnia bez Samochodu. Przedszkolaki, 
te starsze 5-6 letnie na rowerkach  
i młodsze pieszo lub w 6-8 osobowych 
wózkach pokonały prawie dwukilo-
metrową trasę. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwali strażnicy Straży 
Miejskiej i oczywiście suwalscy policjanci. Mimo nienajlepszej pogody, 
wszyscy ukończyli wyścig, a na mecie dzieci bez wyjątku otrzymały pa-
miątkowe medale. Na zakończenie imprezy mundurowi otrzymali podzię-
kowania od dzieci, a uczestnicy akcji uwiecznili się na pamiątkowym zdjęciu.

>> >>

Pod takim hasłem w suwalskich przedszkolach odbywają się pogadanki 
zorganizowane przez Straż Miejską. W Przedszkolu nr 2 komendant Straży 
Miejskiej Grzegorz Kosiński opowiadał m.in. o właściwym przechodzeniu 
przez przejścia dla pieszych, nauce numerów telefonów alarmowych, czy 
też znaków drogowych. Przestrzegał też dzieci, by będąc samemu w domu 
nie otwierały drzwi osobom nieznajomym. Przedszkolaki z grup Bystrzaki  
i Rybki zadały też szereg trudnych i podchwytliwych pytań.

bąDź  bezpieczny>>



Centrum Obsługi nieruchomości

Międzynarodowy koncern Obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 537 580 706. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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Szpital wojewódzki im. dr. ludwika rydygiera w Suwałkach 
informuje, iż dzięki wsparciu ze środków budżetu Miasta Suwałk 

realizuje bezpłatne kursy Szkoły Rodzenia. Kursy skierowane są do 
mieszkańców Suwałk, a warunkiem przystąpienia jest posiadanie 
Suwalskiej Karty Mieszkańca. Do uczestnictwa zapraszamy kobiety 
będące w trzecim trymestrze ciąży wraz z partnerami.

Zadaniem edukacji przedporodowej jest przede wszystkim:
• przygotowanie kobiety w ciąży do porodu naturalnego oraz 

wypełniania nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka,
• przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu  

ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących  
opieki nad noworodkiem i laktacji,

•  przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania  
pierwszej pomocy noworodkom i dzieciom.
Dzięki wieloletniej współpracy z władzami Miasta Suwałk  

w zakresie realizacji edukacji przedporodowej dla mieszkańców 
Suwałk Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach 
wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną 
umożliwiającą uczestniczkom praktyczne ćwiczenia. Kobiety  
ciężarne i ich rodziny uzyskują możliwość profesjonalnych po-
rad i wskazówek, których efektem jest lepsze przygotowanie do  
rodzicielstwa, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zmniejsze-
nie stresu i lęku związanego z porodem i nową sytuacją życiową.

Realizowane zajęcia kształtują prozdrowotne postawy i uczą 
unikania antyzdrowotnych zachowań i nawyków przyszłych  
rodziców w okresie przed i w trakcie ciąży oraz połogu. 

Szczegółowe  informacje  na  temat  zajęć 
w  Szkole rodzenia  pod  nr telefonu  509 500 477
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turniej  j.  jęDrzejczyk
Wykład, wspólny trening i rozmowy z fanami Joanny Jędrzejczyk  

– tak wyglądał początek dwudniowej imprezy pod nazwą GonG zorganizowa-
nej przez Fundację Teraz Wschód wspól-
nie z Centrum Sportów Walki Berserker’s 
Team Suwałki. GonG to Turniej BJJ NO GI 
(brazylijskie jiu-jitsu) oraz I Turniej MMA 
im. Joanny Jędrzejczyk. Gwiazda polskie-
go i światowego MMA opowiadała o swo-
ich początkach w sporcie, właściwym ży-
wieniu i o MMA. Wszyscy chętni mogli też 
uczestniczyć w dwugodzinnym trenin-
gu, podczas którego mieli okazję poćwi-
czyć z J. Jędrzejczyk. 24 września w hali 
OSiR rozegrano I Turniej MMA im. Joanny 
Jędrzejczyk oraz Turniej BJJ NO GI Ground 
Game.

>>

W czasie spotkania Joanna Ję-
drzejczyk wyjaśniła, że MMA to 
połączenie różnych sportów olim-
pijskich, takich jak boks, judo czy 
zapasy. Jednak wiele osób patrzy na 
MMA przez pryzmat klatki i dużej 
brutalności zawodników. MMA  
w ostatnich 25-30-latach zmienił się


