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zdaniem prezydenta

>>

Święto  policJi
22 lipca w suwalskiej Komendzie Miejskiej Policji odbyły się uroczysto-

ści związane ze świętem policji. Uczestniczyli w nich m.in. zastępca pre-
zydenta Suwałk Łukasz Kurzyna, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec, starosta suwalski Witold Kowalewski oraz wójt gminy Suwałki 
Zbigniew Mackiewicz, a także zastępca komendanta wojewódzkiego po-
licji w Białymstoku insp. Jacek Tarnowski. Suwalski komendant miejski 
mł. insp. Bartosz Lorenc opowiedział o służbie w policji, wskazał na osią-
gane wyniki i podziękował funkcjonariuszom za poświęcenie i zaanga-
żowanie w służbie, często w sposób zdecydowanie powyżej oczekiwań. 
Podziękował też samorządom za wspieranie suwalskiej komendy policji. 
Zastępca prezydenta Suwałk Ł. Kurzyna podziękował za dobrą pracę su-
walskim policjantom oraz zadeklarował dalszą współpracę. Suwalski sa-
morząd miejski w 2022 r. przekazał policji 130 tys. zł, w tym 120 tys. zł na 
zakup samochodu i 10 tys. zł na materiały do remontu.

Kilkudziesięciu funkcjonariuszy otrzymało nominacje na wyższe stopnie oraz 
wyróżnienia. Na stopień młodszego inspektora awansowany został zastępca 
komendanta miejskiego policji Daniel Szymanowicz

>>

„weekend  z  woJskiem” 
w  suwałkach

13 sierpnia Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie 
zaplanowało w Suwałkach piknik wojskowy z okazji Święta Wojska 
Polskiego. Odbędzie się on na bulwarach nad Czarną Hańczą. Na pikni-
ku będzie można zobaczyć to, co w Wojsku Polskim najlepsze – będzie 
nowoczesny sprzęt wojskowy, wojskowa muzyka, grochówka oraz oczy-
wiście sami bohaterowie dnia – żołnierze wszystkich rodzajów polskich 
sił zbrojnych. Będą atrakcje dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych.

W podlaskim takie pikniku odbędą się również w Grajewie i Łomży, 
a w całym kraju odbędzie się ich kilkadziesiąt. Centralne obchody Święta 
Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej od 13 do 15 sierp-
nia odbędą się pod hasłem „Weekend z wojskiem”.

>>
W dniu, w którym trafia do Państwa to wy-

danie DwuTygodnika Suwalskiego podpisu-
ję z Władzami Gminy Suwałki porozumienie 
o utworzeniu tzw. związku ZIT (Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne). Przy jego pomocy 
Miasto i Gmina będą mogły realizować wspól-
ne przedsięwzięcia – głównie inwestycyjne.

Porozumienie międzygminne powołujące 
Związek ZIT, które zawieramy z Gminą Suwałki 
określi zasady współpracy naszych jednostek 
samorządu terytorialnego, które stworzą Miejski Obszar Funkcjonalny 
Suwałk. Będziemy musieli opracować specjalną strategię, a następnie 
ją wdrożyć.

Ideą ZIT-u jest współpraca na rzecz maksymalnego wykorzystania 
wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą zarówno 
Miasta, jak i Gminy Suwałki. Przy pomocy ZIT będziemy mogli realizować 
wspólne inwestycje dzięki środkom z Unii Europejskiej. Będzie to głów-
nie taka infrastruktura, jak drogi czy różne sieci. Na pewno nie zabraknie 
też inwestycji związanych z opieką nad dziećmi.

Fundusze na ten cel pochodzić mają z nowej perspektywy finanso-
wej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Bardzo dziękuję Władzom Gminy 
Suwałki za podjęcie tej współpracy. Liczę, że dzięki niej uda nam się zre-
alizować wiele ciekawych inwestycji na rzecz naszych mieszkańców, któ-
rzy są sąsiadami, znajomymi, przyjaciółmi, a nawet często rodzinami.

złota  rączka
dla  seniora

S p ó ł d z i e l n i a  S o c j a l n a 
„Perspekty wa” zajmuje się 
realizacją programu „Złota 
Rączka dla Seniora”. Program 
przygotowany został z myślą o 
suwalskich seniorach, którzy nie mają możliwości samodzielnego wyko-
nania drobnych napraw, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie rodziny.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Suwałk samotnie zamiesz-
kujący w wieku powyżej 70 lat lub w wieku 60 lat z orzeczonym umiar-
kowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki progra-
mowi seniorzy mają dostęp do bezpłatnych usług w zakresie drobnych 
napraw domowych, między innymi takich jak: wymiana żarówek, gniaz-
dek elektrycznych, uszczelek w kranach, odpowietrzenie kaloryferów, 
wymiana lub montaż zamków w drzwiach oraz klamek, regulacja opad-
niętych drzwi, a także zawieszenie obrazów lub luster. 

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 
9-15 pod numerem telefonu: 517 871 124. Zgłoszenia można przesyłać 
również na adres e-mail: senior.zr@wp.pl

dyżury przewodniczĄcego rady miejskiej

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

Ze względu na przerwę wakacyjną w sierpniu nie ma dyżurów rad-
nych. Pierwszy powakacyjny dyżur radnych zaplanowano na 30 sierp-
nia.
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na podstawie danych okręgowej komisji egzaminacyjnej w łomży przygotowaliśmy ranking suwalskich liceów i techników uwzględ-
niający wyniki polskiej matury na poziomie podstawowym z trzech najliczniej zdawanych egzaminów z: języka polskiego, matematyki i 
języka angielskiego. kolejność szkół w rankingu wynika z podsumowania wszystkich zdawanych egzaminów. uwzględniliśmy szkoły dla 
młodzieży, w których matury zdawało więcej niż 20 uczniów. 

ranking suwalskich liceów – matura 2022

ii ranking suwalskich liceów i techników – matury 2022

Miejsce (w nawiasie miejsce przed rokiem) 
– nazwa szkoły

Liczba 
zdających

Średni wynik 
z j. polskiego

Średni wynik 
z matematyki

Średni wynik  
z j. angielskiego

1 (2) III LO 151 62% 81% 92%
2 (1) I LO 68 65% 70% 88%
3 (3) II LO 128 62% 76% 82%
4 (-) VI LO (salezjanki) 30 52% 47% 68%
5 (4) LO ZDZ 44 45% 41% 53%

Miejsce (w nawiasie miejsce przed rokiem) 
– nazwa szkoły

Liczba 
zdających

Średni wynik 
z j. polskiego

Średni wynik 
z matematyki

Średni wynik  
z j. angielskiego

1 (1) Technikum nr 3 162 48% 54% 72%
2 (3) Technikum nr 4 84 54% 49% 67%
3 (2) Technikum nr 2 100 48% 41% 70%
4 (4) Technikum przy ul. Ogrodowej 46 44% 38% 43%

W rankingu suwalskich techników bez zmian 
na pozycji lidera. Najlepsze średnie wyniki ma-
tur ponownie osiągnęli uczniowie Technikum nr 3 
w Zespole Szkół Technicznych. Pozycjami zamieni-
li się maturzyści z Technikum nr 4 w Zespole Szkół 

nr 4 przy ul. Sejneńskiej i Technikum nr 2 w Zespole 
Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego. Najniższe średnie 
wyniki ponownie osiągnęli maturzyści z Technikum 
w Suwałkach przy ul. Ogrodowej.

Zmiana lidera w rankingu suwalskich szkół 
średnich. Wśród maturzystów, którzy zdawali 
polską maturę w maju 2022 roku najlepszy śred-
ni wynik osiągnęło III Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego. 
O zmianie lidera zdecydowały przede wszystkim 
średnie wyniki matury z matematyki, gdzie III LO 
wyraźnie wyprzedziło I Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej. 

Dość dobre średnie wynik matury, poza egza-
minem z języka angielskiego, osiągnęli matu-
rzyści z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. 
Z. Podhorskiego. Wyraźnie słabsze średnie wyniki od-
notowali maturzyści w VI Liceum Ogólnokształcącym 
w Zespole Szkół Salezjanek im. Jana Pawła II oraz 
Liceum Ogólnokształcącym Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego.

ranking suwalskich techników – matura 2022

pierwsza  międzynarodowa  matura  w  i  lo
Suwalskie I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej 

ukończyli pierwsi absolwenci klasy międzynarodowej. Wszyscy abi-
turienci, którzy przystąpili do egzaminu, zdali go. Maksymalnym wy-
nikiem możliwym do uzyskania na maturze międzynarodowej jest 45 
punktów (z każdego z 6 przedmiotów maksymalnie można osiągnąć 
7 punktów oraz 3 dodatkowe punkty za Extended Essay oraz TOK). 
Średni wynik matury międzynarodowej w Liceum Ogólnokształcącym 
wyniósł 33,55. Troje uczniów (z 20 przystępujących do egzaminu) 
uzyskało wynik powyżej 40 punktów. Takie wyniki uzyskali: Patrycja 
Konewko, Radosława Żukowska i Kacper Urbanowicz. Maturzyści I LO 
z egzaminów na poziomie podstawowym na maturze międzynarodo-
wej uzyskali średnie wyniki z: języka polskiego – 5,25 pkt na 7 moż-
liwych punktów; z matematyki – 4,83 pkt na 7 możliwych punktów.

>>

Tegoroczni maturzyści w chwilę po odebraniu świadectw dojrzałości

W poprzednim wydaniu DwuTygodnika Suwalskiego opublikowaliśmy drugi ranking suwalskich szkół podstawowych. Pierwsze miej-
sce w rankingu zajęła Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, która wyprzedziła Szkołę Podstawową nr 9 i Szkołę Podstawową nr 10.

iii  lo  wyprzedziło  i  lo.  bez  zmian  w  technikach
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>> sbo  2023
Do 19 sierpnia trwa nabór wniosków do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. 

Pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, w tym jeden podpis 
może należeć do wnioskodawcy. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej jest dostęp-

ny na stronach: www.um.suwalki.pl oraz 
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego 
przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz 
w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego 
przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203. Należy 
wypełnić formularz zgłoszenia projek-
tu i przynieść go lub wysłać pocztą do 
Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, pok. nr 4. 

jakie projekty mogą być realizowane dzięki suwalskiemu budżetowi obywatelskiemu?
W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyj-

ne oraz tzw. miękkie (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe). Obowiązuje zasada, że 
projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki, 
natomiast w przypadku projektów tzw. miękkich (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia spor-
towe) dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością Gminy Miasta 
Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia 
na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów.

gdzie można uzyskać pomoc?
W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203. Tam będzie moż-

na sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy 
w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli oka-
że się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie.

Do dyspozycji suwalczan jest kwota 2,65 mln zł do podziału w 3 kategoriach. Po głosowaniu 
zwycięskie projekty poznamy pod koniec listopada. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zmienił się 
podział kwoty na realizację projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego:

- projekty mikro o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł – pula środków 100 tys. zł;
- projekty małe o wartości od 25 do 150 tys. zł – pula środków 600 tys. zł;
- projekty duże o wartości od 150 do 900 tys. zł – pula środków 1 950 tys. zł.

12 września zostanie ogłoszona informacja o wynikach weryfikacji złożonych projektów. Potem 
przyjdzie czas na składanie odwołań. Od 26 września do 1 grudnia na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego oraz w „DwuTygodniku Suwalskim” zostaną zamieszczone opisy projektów. Od 10 paź-
dziernika do 4 listopada odbędzie się głosowanie nad propozycjami.

wydarzyło się
w suwałkach

n Wicepremier i Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramo-
wą w sprawie produkcji wyposażenia Wojska 
Polskiego w niszczyciele czołgów. Pierwsze eg-
zemplarze niszczyciela czołgów mają trafić do 
14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. 
Marszałka J. Piłsudskiego. 

n W 12. rocznicę śmierci prezydenta Suwałk 
Józefa Gajewskiego znicze na jego grobie za-
palili: zastępca prezydenta Suwałk Łukasz 
Kurzyna, przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec, którym towarzyszy-
li skarbnik Wiesław Stelmach oraz sekretarz 
Mariusz Klimczyk.

n 27 lipca wydarzył się śmiertelny wypadek 
podczas robót remontowych w budynku przy 
ul. Sejneńskiej. Z dachu budynku spadł 27-let-
ni mieszkaniec powiatu suwalskiego, po czym 
trafił do szpitala. Tam zmarł. Postępowanie pro-
wadzi suwalska prokuratura.

n  Katarz ynę Łuniewską-
Kopacz powołano na Powiato-
wego Lek ar z a Weter ynar i i 
w Suwałkach. Jej zastępcą zosta-
ła Joanna Pelc-Socik. Dotychcza-
s ow y suwalsk i  Pow iatow y 
Lekarz Weterynarii Remigiusz 
Franciszek Kulesza przeszedł na 
emeryturę.

n 28 lipca ok. godz. 19 doszło do śmiertel-
nego wypadku na ul. Utrata. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że motocyklista wypadł z dro-
gi i uderzył w słup. Niestety mężczyzna zginął 
na miejscu. Przyczyny tragedii ustala policja.

n Pochodzący z Suwałk Michał Fałtynowicz 
otrzymał nagrodę Orfeusza Mazurskiego 
w XI edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego 
Orfeusz za tomik „Traktat barbarzyńcy”.

n Nietypową akcję 
ratowniczą przepro-
wadzili suwalscy straż-
nicy miejscy wspólnie 
z Państwową Strażą 
Pożarną. 29 lipca przez 
jednego z suwalczan zo-
stali wezwani na opusz-
czoną posesję przy ul. 
ppłk J. Dąbrowskiego, 
gdzie w studzience kanalizacyjnej znajdowała 
się sarna. Strażacy wspólnie ze strażnikami wy-
jęli sarnę, która miała złamaną nogę. Zwierzę tra-
fiło do placówki w Mikołajewie.

n  W 78. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego w Suwałkach, podobnie jak w ca-
łym województwie, zostały włączone syreny alar-
mowe.   Zdecydowało o tym Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku.

n Suwalski Szpital Wojewódzki otrzymał 
Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia 
Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. 
Certyfikat potwierdza przestrzeganie przez 
placówkę najwyższych standardów w zakresie 
leczenia żywieniowego.

Jak  uniknąć  kary?
30 czerwca minął ustawowy termin obo-

wiązkowego złożenia informacji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o tym 
czym ogrzewamy nasze domy. Na złożenie obo-
wiązkowej deklaracji właściciele i zarządcy bu-
dynków mieszkalnych i niemieszkalnych mieli ca-
ły rok, ale już teraz wiadomo, że z obowiązku nie 
wywiązali się wszyscy mieszkańcy naszego mia-
sta. Teraz pracownicy suwalskiego ratusza, od kil-
kunastu dni pracują nad aktualizacją informacji 
w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Osoby lub zarządcy nieruchomości, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, popełniają wykro-
czenie, za które grozi wysoka kara. Posłowie zobowiązali samorząd do skontrolowania, czy wszy-
scy mieszkańcy stosowne deklaracje złożyli oraz do podjęcia działań związanych z ukaraniem osób, 
które o złożeniu deklaracji zapomnieli.

jest sposób na uniknięcie kary finansowej?
Podpowiadamy: „należy złożyć Deklarację, co prawda po terminie, ale przed wszczęciem przez 

Urząd Miejski kontroli nieruchomości”. Jeżeli nie złożyliście Państwo deklaracji w wymaganym 
terminie, nie czekajcie na kontrolę. Zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej, przy ul. Mickiewicza 1, tel. kontaktowy 87 5628210.

>>
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dużo  pytań  i  dyskusJi  o  wigrach

W czasie lipcoWej sesji radni najdłużej dyskutoWali o pomocy kluboWi piłkarskiemu Wigry, który ubiegły 
rok zakończył z długiem i Wobec tego przy braku noWych sponsoróW, Wycofał się z rozgryWek ii ligi pił-
karskiej. W dyskusji uczestniczyli radni i przedstaWiciele Władz klubu. W głosoWaniu nie jednogłośnie 
radni zdecydoWali się udzielić pomocy Wigrom. ponadto uchWalili m.in. program integracji społecznej
i aktyWizacji zaWodoWej osób z niepełnospraWnością W suWałkach na lata 2022-2026, statut suWalskie-
go ośrodka doskonalenia nauczyciela, regulamin cmentarza komunalnego przy ul. m. reja oraz doko-
nali zmian W tegorocznym budżecie miejskim. zapoznali się też z informacją z działalności parku na-
ukoWo-technologicznego polska-Wschód. sesja odbyła się W formie hybrydoWej. część uczestnikóW 
przebyWała W sali obrad ratusza, a część połączyła się zdalnie. 

zmiany w mopr
Radni uchwalili nowy statut Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 
Zmiana wynikała przede wszystkim z przeję-
ciem od 1 czerwca przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych realizacji świadczeń wychowaw-
czych znanych powszechnie jako Rodzina 
500+ oraz z utworzeniem ogrzewalni w MOPR. 
Pierwsza zmiana jest wynikiem zmian usta-
wowych, a druga wynika z rezygnacji przez 
Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa” z pro-
wadzenia noclegowni i Pogotowia dla Osób 
Nietrzeźwych od 1 września 2022 r. Udzielanie 
schronienia jest obowiązkiem samorządu i stąd 
konieczność utworzenia ogrzewalni dla osób 
bezdomnych i nietrzeźwych w Suwałkach przy 
ul. Sportowej 24. Ponadto w strukturze MOPR 
powstanie Klub „Senior+” przy ul. Zastawie 38. 
Będzie to ośrodek dziennego wsparcia dla se-
niorów.

nadzwyczajna pomoc wigrom
Radni zmienili uchwałę w sprawie stypendiów 

i nagród sportowych. Ta zmiana umożliwi prze-
kazywanie stypendiów sportowych w sportach 
wiodących jakimi w Suwałkach są: badminton, 
siatkówka i piłka nożna zawodnikom grającym 
zarówno w rozgrywkach centralnych, jak również 
w rozgrywkach okręgowych. Praktycznie ozna-
cza to stworzenie podstawy prawnej do udziela-
nia stypendiów piłkarzom suwalskich Wigier, któ-
rzy w najbliższym sezonie będą grali w IV lidze. 
Z powodu trudnej sytuacji finansowej, o której 
klub Wigry Suwałki poinformował oficjalnie 25 
czerwca 2022 r. Zarząd podjął decyzję, że druży-
na nie zagra w II lidze, a przejdzie do rozgrywek 
na szczeblu województwa. 

-  Jesteśmy przekonani, że […] krok – choć 
trudny – jest to ruch w kierunku uratowan-
ia przyszłości Wigier Suwałki i dający nam 
szansę na zachowanie ciągłości funkcjonowa-
nia Klubu w rozgrywkach piłkarskich. Drużyna 
prz ystąpi do rozgr y wek IV Ligi Podlaskiej 

w sezonie 2022/2023  – poinformowano 25 
czerwca na łamach oficjalnej strony klubu. 

– Podjęliśmy szereg kro-
ków w kierunku oszczędze-
nia jak największych środ-
ków finansowych. To między 
innymi brak wynagrodzeń 
Zarządu i Rady Nadzorczej, 
a także fakt, że nie będziemy 

korzystać z trybuny zachodniej podczas rozgry-
wek. Trudna sytuacja klubu to kilka aspektów: 
wycofujący się sponsorzy, brak pieniędzy z sys-
temu Pro-junior oraz od sponsora tytularne-
go I ligi, a także brak lidera, przedsiębiorstwa, 
które podobnie jak w latach ubiegłych był-
by jednym z głównych sponsorów klubu – na 
sesji sytuację przedstawił wiceprezes suwal-
skich Wigier  Łukasz Jutkiewicz (na zdjęciu). 
Wiceprezes Wigier Marek Wołągiewicz zapowie- 
dział, że na 4 sierpnia zaplanowano walne zgro-
madzenie akcjonariuszy spółki Wigry Suwałki.

Głos przed głosowaniem zabrali radni: Bogdan 
Bezdziecki, Zbigniew De-Mezer, Wojciech Pająk, 
Kamil Klimek, Sylwester Cimochowski, Marek 
Zborowski-Weychman, Mariola Karpińska, 
Tadeusz Czerwiecki, Jacek Niedźwiedzki. Wszyscy 
wyrazili swoje oczekiwania na temat przyszło-
ści klubu.

– Oczekujemy partnerskiej współpracy, in-
formowania nas o wszystkich działaniach klubu 
zwłaszcza tych dotyczących finansów, restruktu-
ryzacji organizacji oraz wdrożenia bardzo szeroko 
zakrojonych oszczędności – mówili jednogłośnie.

Z. De-Mezer stwierdził, że ta uchwała to „tra-
twa ratunkowa dla Wigier”. W trakcie dyskusji 
poinformowano, że w 2020 r. Wigry otrzyma-
ły ok. 1,9 mln zł dotacji z kasy miejskiej, a w 2021 
r. było to 1,6 mln zł. Podobny klub grający w IV li-
dze podlaskiej, jakim jest ŁKS Łomża otrzymuje 
230 tys. zł z kasy miejskiej. Strata za ubiegły rok 
w spółce Wigry Suwałki wyniosła ponad 800 
tys. zł.

– Sytuacja w jak-
iej znalazł się klub 
jest trudna i bardzo 
poważna. Projek t 
u c h w a ł y ,  k t ó r y 
w ypracowano po 
spotkaniach i roz-
mowach z radnymi 
Rady Miejskiej i w efekcie chęć finansowania 
klubu na 5 poziomie rozgrywek poprzez sys-
tem stypendiów może budzić kontrowersje. 
Projekt takiego rozwiązania był konsultowa-
ny zarówno z Radą Sportu i Radą Działalności 
Pożytku Publicznego. Oba zespoły zaopinio-
wały go pozytywnie, choć nie były to decyzje 
jednogłośnie i bezdyskusyjne – powiedział pre-
zydent Czesław Renkiewicz – Oczekuję, że lada 
dzień do Urzędu Miejskiego na ręce Prezydenta 
Miasta Suwałk i radnych trafią najważniejsze in-
formacje. Kto będzie prezesem klubu? Jaki jest 
plan naprawczy klubu? Jaki jest cel sportowy 
klubu? Kto będzie ponosił odpowiedzialność za 
prowadzenie klubu? Bez tych informacji, ani ja 
jako prezydent, ani radni nie będziemy mogli 
myśleć o współfinansowaniu rozgrywek drużyny 
ze środków publicznych, czyli pieniędzy miesz-
kańców Suwałk – podkreślił prezydent Suwałk. 

Ostatecznie Rada zdecydowała 17 głosami 
za, przy 1 przeciw, 3 wstrzymujących i 2 osobach 
nie biorących udziału w głosowaniu, by przyjąć 
zaproponowane rozwiązania, które pozwolą na 
przekazywanie stypendiów zawodnikom klubu 
Wigry Suwałki.

miejscowe plany
Radni uchwalili miejscowe plany zagospo-

darowania przestrzennego rejonu ROD „Malwa” 
oraz rejonu ul. I. Daszyńskiego. Przystąpienie 
do sporządzenia obu planów wywołane zosta-
ło zrealizowanymi inwestycjami drogowymi- 
w pierwszym przypadku budową ul. 100-lecia 
Niepodległości, a w drugim przypadku budową 
ronda na ul. I. Daszyńskiego oraz łącznika po-
między ul. M. Reja i I. Daszyńskiego. Radni zde-
cydowali też o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania osiedla 
Hańcza w części ograniczonej ulicami: Leśną, 
Raczkowską, Bydgoską, Wojska Polskiego oraz 
zamkniętym terenem wojskowym. 

zapytania i wnioski radnych
W czasie sesji ośmioro radnych zadało py-

tania i złożyło oświadczenia. Adam Ołowniuk 
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Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl  Można też zapoznać się z pro-
tokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl  a także uzyskać dostęp do dokumen-
tów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa interpelacje i zapytania radnych oraz udzie-
lane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Od prawej: wiceprzewodniczący 
RM Jacek Niedźwiedzki,
przewodniczący RM Zdzisław
Przełomiec oraz
wieceprzewodniczący RM Marek 
Zborowski-Weychman
i Jacek Juszkiewicz

zadał kilka pytań. Zapytał m.in. o przygotowa-
nia w suwalskim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplej do najbliższego sezonu grzewczego 
w kontekście kryzysu na rynku paliwowym. 
Prezes suwalskiego PEC Michał Buczyński uspo-
koił, że w jego przedsiębiorstwie są zapasy wę-
gla, które praktycznie wystarczą na najbliższy 
sezon grzewczy. Zatem w suwalskich mieszka-
niach, szkołach i firmach ogrzewanych przez 
PEC kaloryfery będą ciepłe. Prezes zapewnił, 
że przedsiębiorstwo robi wszystko by węgla 
nie zabrakło w Suwałkach, ale poinformował 
że konieczne będą podwyżki opłat za cie-
pło. Wskutek inflacji i kryzysu energetycznego 
w Polsce ceny węgla i biomasy wzrosły kilku-
krotnie. A. Ołowniuk zwrócił uwagę na pro-
blem z oświetleniem ulicznym przy ul. M. Reja, 
które włącza się w dzień. Dyrektor Zarządu 
Dróg i Zieleni Tomasz Drejer wyjaśnił, że przy-
czyną tego są prace przy budowie sygnaliza-
cji ulicznej na skrzyżowaniu ul. M. Reja i ks. 
S. Szczęsnowicza oraz liczne awarie latarni 
ulicznych. Aby znaleźć miejsce uszkodzenia, 
trzeba włączyć latarnie w dzień. Radny za-
pytał o budowę drogi wyjazdowej z Osiedla 
Kamena w kierunku ul. Wylotowej. Prezydent 
Cz. Renkiewicz zadeklarował, że zostanie 
przygotowana koncepcja rozwiązania pro-
blemu wyjazdu z Osiedla Kamena, a następ-
nie konieczna będzie analiza możliwości fi-
nansowych w pracach przy przyszłorocznym 
budżecie miejskim. Radny poprosił też o usta-
wienie ławeczki na Osiedlu Kamena. Dyrektor 
ZDiZ T. Drejer zadeklarował, że ławeczka zo-
stanie wkrótce ustawiona w miejscu wska-
zanym przez radnego. A. Ołowniuk zapro-
ponował też przesunięcie ścieżki rowerowej 
na ul. A. Mickiewicza na przeciwległą stronę, 
tak by nie utrudniała wyjazdu z przedszko-
la niepublicznego. Prezydent Cz. Renkiewicz 

zwrócił uwagę, że wówczas ścieżka rowerowa 
może utrudniać wyjazd z jednostki straży po-
żarnej, ale zadeklarował przeanalizowanie spra-
wy. Zwrócił też uwagę na potrzebę remontu 
ul. A. Mickiewicza. Radny poprosił o koordyna-
cję nowych sygnalizacji ulicznych, tak by ułatwić 
ruch pojazdów. T. Drejer zapowiedział włącze-
nie nowych sygnalizacji do sytemu i ich koordy-
nację z sąsiednimi skrzyżowaniami. A. Ołowniuk 
opowiedział się też za utrzymaniem dotych-
czasowego herbu Suwałk. W tej sprawie wypo-
wiedział się też M. Karpińska, która stwierdzi-
ła, że należy działać zgodnie z prawem i uznać 
pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działa-
jącej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz zakończyć prace nad her-
bem Suwałk. 

B. Bezdziecki zapytał o przyczyny zmia-
ny organizacji ruchu na ulicy przylegającej do 
Centrum Plaza oraz poprosił o zaproszenie miesz-
kańców przylegających posesji na spotkanie 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie Centrum Plaza. 
Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklarował, że miesz-
kańcy zostaną zaproszeni na takie spotkanie. 
Dyrektor suwalskiego ZDiZ poinformował, że 
w ostatnich latach nie było żadnych zmian w or-
ganizacji ruchu w rejonie Centrum Plaza. Niestety 
czasami nieznani sprawcy samowolnie odwraca-
ją znaki. Z. De-Mezer m.in. zaproponował stwo-
rzenie wieloletniego programu naprawy pla-
ców zabaw na terenach miejskich. Prezydent 
Cz. Renkiewicz zapowiedział kontynuację remon-
tów placów zabaw i poszukiwanie środków ze-
wnętrznych na ten cel. Radny zwrócił uwagę, na 
potrzebę zorganizowania długoterminowej tzw. 
opieki wytchnieniowej, która polega na czaso-
wym przejęciu opieki nad niepełnosprawnym wy-
magającym stałego nadzoru. Zastępca prezyden-
ta Suwałk Roman Rynkowski poinformował, że 

w tym roku z krótkotermi-
nowej opieki wytchnienio-
wej oferowanej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Suwałkach korzysta 10 osób. 

Od lewej: Zbigniew De-Me-
zer, Andrzej Turowski, Kamil 
Klimek i Kamil Lauryn

W przyszłym roku suwalski samorząd miejski 
zamierza zorganizować długoterminowe miej-
sce opieki wychnieniowej w Domu Pomocy 
Społecznej „Kalina”. Z. De-Mezer zwrócił uwa-
gę na zły stan drogi do Dubowa znajdującej się 
w granicach administracyjnych Suwałk. Dyrektor 
T. Drejer poinformował, że wkrótce będzie po-
prawiany stan tej drogi, ale wymaga ona grun-
townej przebudowy. Prezydent Miasta Suwałk 
poinformował, że został złożony wniosek do rzą-
dowego programu o dofinansowanie budowy 
drogi w tej części miasta.

W. Pająk zapytał o zainteresowanie miej-
skim programem wymiany na bardziej eko-
logiczne źródła ciepła w tym roku. Prezydent 
Cz. Renkiewicz stwierdził, że jest zaskakująco du-
że zainteresowanie tym programem. W drugim 
naborze złożono 29 wniosków na kwotę ponad 
110 tys. zł, a pieniędzy do rozdysponowanie było 
dwa razy mniej. Największe zainteresowanie jest 
podłączeniem do sieci gazowej. Radny zapropo-
nował też zainteresowanie się rządowym progra-
mem „Ciepłe mieszkanie”. Prezydent zapowie-
dział, że samorząd zamierza stworzyć taki miejski 
program we współpracy z Parkiem Naukowo-
Technologicznym. Jarosław Schabieński zapro-
ponował stworzenie na cmentarzu komunalnym 
ossuarium czyli wyodrębnionego miejsca, gdzie 
zostałyby złożone ludzkie szczątki z likwidowa-
nych grobów. Cz. Renkiewicz powiedział, że jest 
to dobry pomysł i zapowiedział stworzenie takie-
go miejsca na cmentarzu przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej. M. Karpińska zapytała 
o przyczyny niższych wyników matur w suwal-
skich liceach i technikach. Zastępca prezydenta 
R. Rynkowski nie zgodził się z taką oceną i stwier-
dził, że wyniki suwalskich maturzystów były wyż-
sze niż w Łomży, ale niższe od białostockich matu-
rzystów. K. Klimek zaproponował przeznaczenie 
więcej terenu pod rodzinne ogrody działkowe 
w Suwałkach. Prezydent Suwałk zapowiedział 
poszukiwanie dodatkowych terenów z przezna-
czeniem pod ogrody działkowe. Kamil Lauryn 
stwierdził, że mieszkańcy ul. ks. K. Hamerszmita 
domagają się odtworzenia płatnej strefy par-
kowania na tej ulicy. Prezydent Cz. Renkiewicz 
przypomniał, że strefę na tej ulicy zlikwidowa-
no na wniosek radnych, ale można to jeszcze 
raz przedyskutować. Natomiast likwidację strefy 
przy ul. ks. K. Hamerszmita chwali sobie Centrum 
Informacji Turystycznej. Radny powrócił do spra-
wy braku dyżuru nocnego apteki w Suwałkach. 
Prezydent Suwałk stwierdził, że jest kilka możli-
wych rozwiązań: można opracować nowy grafik 
dyżurów nocnych aptek w Suwałkach. Można też 
po ewentualnych zmianach ustawowych opraco-
wać system dopłat do nocnych dyżurów aptek 
lub zobowiązać do prowadzenia nocnych dyżu-
rów w aptece przy ul. T. Kościuszki, która znajdu-
je się w lokalu komunalnym. W ostatnim przy-
padku trzeba poczekać do sierpnia przyszłego 
roku, gdy wygaśnie umowa z obecnym najem-
cą tego lokalu. 
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>> pomagaJą  pawłowi
Po raz drugi grupa suwalskich społeczników, zgromadzona wokół 

potrzeby wsparcia procesu rehabilitacji młodego suwalczanina zorga-
nizowała akcję charytatywną. 23 lipca nad Zalewem Arkadia w partner-
stwie ze Ślepskiem Malow Suwałki zorganizowali oni piknik charytatywny 
”Dla Pawła”, którego celem była zbiórka środków finansowych na potrze-
by zakupu kolejnego turnusu rehabilitacyjnego dla 21-letniego Pawła 
Dydzińskiego, który przed ponad 2 laty uległ wypadkowi samochodo-
wemu. W czasie pikniku zorganizowano liczne konkursy z nagrodami dla 
rodziców i dzieci: chodzenie na szczudłach, rzutki lotką do tarczy, skoki 
przez skakankę oraz rodzinne budowanie zamków na piasku. Była prezen-
tacja wozu bojowego straży pożarnej oraz nauka tańca, a na koniec im-
prezy koncert zespołów Mister Night i Keys. Była także sprzedaż żywno-
ści domowego wyrobu, a wszystkiemu towarzyszyły zbiórki do puszek. 
Lipcowy Piknik był kontynuacją akcji „Majówka z Pawłem”, kiedy to uda-
ło się zebrać ponad 7 tys. zł. Organizatorami pikniku charytatywnego by-
ły: Fundacja „Teraz Wschód Bartosza Bełdygi”, Suwalskie Stowarzyszenie 
Opieki Paliatywnej, Państwowa Straż Pożarna, Przychodnia Rodzina 
i Medycyny Pracy Joanny Adamskiej, Suwalskie Morsy, Zespół SZASE, su-
walscy seniorzy, Młodzieżowa Rada Miasta i Rada Miejska w Suwałkach.

>>

W trakcie pikniku nie zabra-
kło chętnych do udziału 
w grach i zawodach sporto-
wych, a także nauce tańca 
prowadzonej przez suwal-
skich seniorów. W przedsię-
wzięciach uczestniczły dzieci 
wraz z rodzicami i dziad-
kami

festiwal  filmowy
w  suwałkach

18 sierpnia w Suwałkach rozpocznie się II edycja Festiwalu Filmowego 
„Wajda na Nowo”. Pojawią się na nim Jerzy Stuhr, Emilia Krakowska, Olgierd 
Łukaszewicz, Andrzej Chyra i reżyser Feliks Falk. W programie trzydniowe-
go festiwalu odbędą się m.in. pokazy filmów Andrzeja Wajdy oraz F. Falka 
oraz wystawa plakatów jubileuszowych Wajda School i koncert Marysi 
Sadowskiej. Wystąpi ona w czasie gali finałowej, która odbędzie się 20 sierp-
nia o godz. 17 w sali im. A. Wajdy w SOK przy ul. Jana Pawła II 5. Obejrzymy 
też efekty pracy siedmiu osób uczestniczących w warsztatach filmowych, 
które w Suwalskim Ośrodku Kultury prowadzi Wajda School z udziałem wy-
bitnych reżyserów. O szczegółach festiwalu 29 lipca na konferencji prasowej 

opowiedzieli: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz organizatorzy, czy-
li dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Ignacy Ołów i dyrektor artystyczny 
Festiwalu Filmowego „Wajda na Nowo” Andrzej Pągowski. 

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w ubiegłym roku w związku z 95. 
rocznicą urodzin i 5. rocznicą śmierci jednego z najwybitniejszych pol-
skich reżyserów – urodzonego w Suwałkach – Andrzeja Wajdy. W trakcie 
spotkania z dziennikarzami podpisane zostały też umowy o wsparciu fi-
nansowym z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz o współpra-
cy z Fundacją Bardzo Dziki Wschód. 

Z akończył się pierwszy etap 
naboru uczniów do klas pierw-
szych w suwalskich liceach, 
technikach i szkołach zawodo-
wych związany z potwierdze-
niem woli przyjęcia do wybra-
nych placówek. W tym roku 
w miejskich szkołach naukę 
w VIII klasach zakończyło 876 

uczniów. Do szkół ponadpodstawowych zakwalifikowanych zostało z ko-
lei 1 225 absolwentów szkół podstawowych. To więcej o 212, niż rok temu.

– Reagując na tak duże zainteresowanie suwalskimi szkołami pod-
jęliśmy decyzję o utworzeniu 8 dodatkowych oddziałów w szkołach 
ponadpodstawowych. Oznacza to więcej pracy dla nauczycieli i pokazuje, 
że uczniowie z innych miejscowości chętnie wybierają suwalskie placów-
ki – poinformował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Dlatego też dodatkowo powstaną:
– dwa oddziały w II LO – profil biol.-chem. i geogr.-ang.,
– dwa oddziały w III LO– profil biol.-chem. i lingwistyczny,

– jeden oddział w I LO – 0,5 oddziału o profilu geogr.-ang.-pol. i 0,5 
oddziału o profilu hist.-ang.-pol.,

– dwa oddziały w ZST: tech. – 0,5 oddziału o profilu budownictwo 
i 0,5 oddziału grafiki i poligrafii cyfrowej oraz w branżowej szkole I stop-
nia – 0,5 oddziału o profilu elektryk i 0,5 oddziału monter zabudowy i ro-
bót wykończeniowych w budownictwie,

– jeden oddział w ZS nr 6: tech. – 0,5 oddziału o profilu technik pojaz-
dów samochodowych i 0,5 oddziału o profilu technik reklamy.

Koszt utworzenia ww. oddziałów w skali miesiąca będzie wynosił 
około 200 000 zł.

W branżowych szkołach I stopnia najwięcej chętnych złożyło wnio-
ski do ZST na kierunek elektryk, w ZS6 – kierowca mechanik, a w ZS4 – 
cukiernik. Liczba zakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół:

– licea – 585 osób,
– technika – 428,
– branżowe szkoły – 212.
Od 2 do 4 sierpnia do godz. 15 będzie trwał nabór uzupełniający. 

Informacja na temat wolnych miejsc w poszczególnych szkołach będzie 
dostępna na stronie „naboru”, tj.: https://suwalki.edu.com.pl/

>> duże  zainteresowanie  szkołami  Średnimi

Od lewej: Magda-
lena Łyżnicka-San-
czenko z Urzędu 
Marszałkowskie-
go w Białymstoku, 
prezydent Czesław 
Renkiewicz i An-
drzej Pągowski

Na zakończenie spotkania odbył się plenerowy pokaz filmu „Czarna dama”

Podczas dwóch edycji 
pikniku, które odbyły 
się 14 maja i 23 lipca 
udało się zebrać łącznie 
ponad 11 tys. zł.
Środki te przeznaczo-
ne zostaną na leczenie 
i rehabilitację młodego 
suwalczanina
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Najczęściej zauważamy remonty i przebudowy ulic. Rzadziej dostrze-
gamy to, co dzieje się na chodnikach. A piesi też mają swoje potrzeby 
i wymagania. Stan suwalskich chodników jest zróżnicowany. Całkiem nie-
zły w centrum miasta i na Osiedlu Północ. Trochę gorzej jest na osiedlach 
domków jednorodzinnych. Na szczęście powoli się to zmienia. 

Po stronie wschodniej ul. Kawaleryjskiej odnowiono chodnik na czę-
ści od skrzyżowania z ul. Kosynierów do ul. Powstańców Wielkopolskich 
oraz po stronie zachodniej na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich 
do ul. Kosynierów. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni chod-

ników oraz zjazdów bramowych. Zyskały one nową nawierzchnię z kost-
ki typu polbruk, a na całej długości remontowanego chodnika wymie-
niono krawężniki.

Trwają kolejne prace związane z remontem suwalskich chodników 
w mieście. Pracownicy suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni remontują 
chodnik przy ul. W. Witosa, na odcinku od wjazdu do kościoła pw. św. 
Kazimierza Królewicza do ul. Obozowej. Zakres prac obejmuje wymianę 
obrzeży i remont nawierzchni chodnika o długości 60 m. Ponadto zosta-
nie naprawiony wjazd na ul. Obozową. 

W szkołach trwają wakacje, ale trwają też prace na przyszkolnych 
obiektach sportowych. Część z nich jest modernizowana, a część jest bu-
dowana od podstaw. Mowa o budowie boisk w szkołach podstawowych 
nr 2, 5 i 7. To trzy z pięciu dużych kontraktów, które opiewają na łączną 
kwotę prawie 40 mln zł. Niemal 30 mln zł to dofinansowanie z „Polskiego 
Ładu”. Budowa trzech boisk zgodnie z planem ma zakończyć się w paź-
dzierniku tego roku.

W Szkole Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II przygotowana jest już
nawierzchnia utwardzona i rozkładane są rolki ze sztuczną nawierzchnią

Podobnie jest w Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej, 
gdzie przygotowano utwardzone podłoże i rozpoczęło się układanie 
sztucznej nawierzchni.

Przypomnijmy, że podpisane w czerwcu umowy dotyczą następują-
cych inwestycji:

Szkoła Podstawowa nr 5: „Budowa boiska do piłki nożnej z trawy 
syntetycznej o wym. 60x100 m, bieżni, boiska do piłki plażowej, dwóch 
skoczni, rzutni wraz z zapleczem”. Inwestycję zrealizuje firma REM-BUD 
Sp. z o.o. Wartość kontraktu 12 848 731,22 zł brutto. Termin zakończe-
nia 31.10.2022 r.

remonty  suwalskich  chodników

Niedawno wyremontowano 250 m chodnika przy ul. Kawaleryjskiej

Chodnik przy 
ul. W. Witosa 
znajdował się 
w złym stanie

pracowite  wakacJe  na  szkolnych  boiskach
Szkoła Podstawowa nr 5: „Przebudowa i remont bloku sportowe-

go (2 duże i 2 małe sale gimnastyczne i sala do zajęć korekcyjnych wraz 
 z zapleczem szatniowym”. Inwestycję zrealizuje firma REM-BUD Sp. z o.o. 
Wartość kontraktu 7 233 537,70 zł brutto. Termin zakończenia 31.10.2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 2: „Remont nawierzchni boiska z trawy synte-
tycznej o wym. 37x55 m”. Inwestycję zrealizuje firma Panorama Obiekty 
Sportowe Sp. z o.o. Wartość kontraktu 1 024 291,11 zł brutto. Termin za-
kończenia 31.10.2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 7: „Remont nawierzchni boiska z trawy synte-
tycznej o wym. 52x96 m”. Inwestycję zrealizuje firma Panorama Obiekty 
Sportowe Sp. z o.o. Wartość kontraktu 1 672 729,89 zł brutto Termin za-
kończenia 31.10.2022 r.

Kompleksowy remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10 o wy-
miarach 12,5 m x 25 m wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitar-
nego i pozostałej infrastruktury. Inwestycję zrealizuje firma REM-BUD 
Sp. z o.o. Wartość kontraktu 16 509 994,80 zł brutto. Termin zakończe-
nia 24.03.2024 r.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusza-Kowalskiego nadal trwają 
prace przygotowawcze do utwardzenia boiska
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suwalska  biblioteka 
dla  ukraińców

Na p ó łk i  w suwalsk iej  B ib l iote ce 
Publicznej im. Marii Konopnickiej trafiła 
pierwsza partia książek w języku ukrain-
skim przysłanych z Urzędu Miasta Tarnopol. 
Około pięćdziesięciu now ych poz ycji 
można znaleźć w Wypożyczalni Zbiorów 
Obcojęzycznych na parterze (w Pracowni 
„Smykałka”).

To kolejne działanie projektu „Poznajmy 
się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”, realizowanego przez 
Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i Urząd Miasta 
Tarnopol. W jego ramach na przestrzeni dwóch lat przeprowadzono wie-
le działań zbliżających do siebie społeczności polską i ukraińską, miesz-
kające w obydwu miastach partnerskich:

– Od 2021 roku działa polsko-ukraińska strona internetowa 
www.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 in-
ternetu;

– 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.

Oprócz tego odbyły się 
koncerty: „Daj mi odejść…” 
(«Biдпусти») w wykonaniu 
Daniela Kujałowicza; zespo-
łu 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 wraz z drewnianą skrzynką do prezentacji teatrzyku trafi 
do biblioteki w Tarnopolu. Drugi będzie można wypożyczyć w suwal-
skiej bibliotece.

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

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

zatłoczone pociągi pkp intercity
czytelnicy „dwutygodnika suwalskiego” zwrócili uwagę na 

zwiększającą się od kilku tygodni liczbę pasażerów w pociągach 
docierających do suwałk, zwłaszcza dalekobieżnych pkp intercity. 
w pociągach jest taki tłok, że konduktorzy nie są w stanie przejść 
przez wagony by skontrolować bilety. przypominają się lata 70-
te i 80-te XX wieku, gdy wejście do pociągu wymagało wiele wy-
siłku, a podróż pkp wymagała wiele cierpliwości i wytrzymałości. 
wszystko wskazuje na to, że jest to tendencja stała wskutek gwał-
townego wzrostu cen paliw i wzrostu kosztów podróży samocho-
dami. w związku z tym zapytaliśmy, co pkp intercity zamierza zro-
bić, by poprawić warunki podróży pasażerów korzystających z usług 
pkp intercity, czy rozważa np. zwiększenie liczby pociągów dojeż-
dżających do suwałk lub zwiększenie liczby wagonów w pociągach.

Anna Zakrzewska z PKP Intercity odpowiedziała

Pracownicy spółki cały czas monitorują i analizują zainteresowanie dany-
mi relacjami i połączeniami, reagując na zwiększającą się frekwencję. Widząc 
zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości podejmo-
wana jest decyzja o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami oraz dosto-
sowaniu składów do bieżącego obłożenia w pociągach. W pierwszej kolej-
ności wzmacniane są te pociągi, których frekwencja wynosi powyżej 100%. 
Jeśli chodzi o połączenia do/z Suwałk to cieszą się one coraz większą popular-
nością, jednak ich obłożenie nie przekroczyło tego limitu. W weekend 23-24 
lipca frekwencja wynosiła od 65% do 96%. Podobna sytuacja miała miejsce 
weekend wcześniej, wtedy również wystarczyło miejsc siedzących w pociągu, 
nie było potrzeby dostawiania wagonów. Warto podkreślić, że przed każdym 
weekendem i szczytem przewozowym analizowane jest zainteresowanie 
połączeniami PKP Intercity, tak aby w miarę możliwości technicznych, udo-
stępnić dla podróżnych maksymalną liczbę miejsc siedzących w pociągach.

Zatem trudno też liczyć na zwiększenie liczby pociągów Intercity do-
jeżdżających do Suwałk.

>>czytelnicy pytajĄ

Przed 114 laty do Suwałk przyjeżdżało i stąd wyjeżdżało 5 pocią-
gów. Teraz taka sama liczba pociągów PKP przyjeżdża do Suwałk. 
Zmieniły się tylko stacje, do których odjeżdżają pociągi. Przed 114 laty 
z Suwałk pociągi odjeżdżały do Oran i Grodna, a teraz do Białegostoku 
i Warszawy. 

Po przyjeździe za-
tłoczonego pociągu 
brakuje miejsc na  
przydworcowym 
parkingu, tak że 
niektórzy kierow-
cy muszą parkować 
nieprawidłowo

Efekty wspólnie realizowanego 
projektu przez biblioteki
z Suwałk i ukraińskiego
Tarnopola zaprezentowały
na spotkaniu beneficjentów 
unijnego programu Polska-
(Białoruś)-Ukraina, które odby-
ło się w Zamościu.
Na zdjęciu Tatiana Stechyszyn
z Urzędu Miejskiego
w Tarnopolu
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wystawa  na  placu
Na placu Marii Konopnickiej suwalska Biblioteka Publiczna im. M. 

Konopnickiej prezentuje kolejną odsłonę wystawy z okazji obchodów 
Roku Marii Konopnickiej. Wystawa składa się z dwudziestu zupełnie 
nowych ilustracji do wierszy Marii Konopnickiej wykonanych przez su-
walskich artystów. Ilustracje wykonane są przez Annę Cichosz, Olgę 
Wielogórską oraz Maję Wielogórską do wierszy: „Pranie”, „Sposób na la-
leczkę”, „Wielkie pranie”, „Przygoda z lalką”, „Magdusia i pieski”, „Prośba 
Filusia”, „Zosia i jej mopsy” oraz „Pifuś-Malarz”. W czerwcu w tym sa-
mym miejscu można było obejrzeć prace Marty Taraszkiewicz i Izabeli 
Muszczynko.

Wystawa jest zorganizowana w ramach projektu „Malowane wiersze 
Konopnickiej” dofinansowanego ze środków Miasta Suwałki

>> poezJa  m.  konopnickieJ
W Roku Marii Konopnickiej ukazała się antologia jej poezji przygoto- 

wana przez prof. Tadeusza Budrewicza zatytułowana „Ta ziemia”. Jej 
promocję zorganizowano w Muzeum im. M. Konopnickiej. Uczestniczyli 
w niej sympatycy literatury, lokalni poeci, nauczyciele i uczniowie oraz 
goście przybyli na Suwalszczyznę. Suwalski samorząd reprezentował 
przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec. 

- Nie ma w księgarniach wierszy 
Konopnickiej. Mamy więc nadzieję, że ten 
tom wypełni rynkową pustkę. Naszym obowiązkiem jest pokazanie takiej 
Konopnickiej, jaką ona naprawdę była, a więc wrażliwej na ludzką krzywdę 
kobiety i matki cierpiącej w obliczu problemów z zapewnieniem bezpiecz-
nej przyszłości dzieci – powiedział T. Budrewicz.

Spotkanie poprzedzone zostało inauguracją wystawy prac suwalskich 
artystów plastyków pod tytułem „Tak czytam Konopnicką”, którą można 
oglądać na parkanie Muzeum im. M. Konopnickiej. Dyrektor suwalskiego 
Muzeum Okręgowego Jerzy Brzozowski zapowiedział organizację stałej 
wystawy poświęconej Marii Konopnickiej, której otwarcie zaplanowano 
na 6 sierpnia. Poinformował również o planowanym zakupie pięciu listów 
M. Konopnickiej, które skierowała do Elizy Orzeszkowej.

>>

Interesującą rozmowę
 z prof. Tadeuszem

Budrewiczem (z prawej) przeprowadził pra-
cownik suwalskiego muzeum

Zbigniew Fałtynowicz (z lewej)

zagrali  na  wyspie
Bardzo interesującego koncertu w wyjątkowej scenerii można było 

wysłuchać nad suwalskim Zalewem Arkadia. Wyspa położona na środ-
ku zalewu okazała się znakomitą sceną dla kilkudziesięciuosobowej 
Orkiestry Dętej z Olecka. Muzycy pod batutą Weroniki Kordowskiej wyko-
nali szereg znanych i lubianych utworów, począwszy od „Roty” Marii 
Konopnickiej, poprzez muzykę popularną i taneczną – na melodiach 
filmowych kończąc. Ponadto stypendysta Filip Kopeć z towarzyszeniem 
Orkiestry wykonał „Polkę Dziadek”.

Licznie zgromadzeni suwalczanie przysłuchiwali się koncertowi na 
wyspie, siedząc na ławeczkach i przyniesionych kocach oraz stojąc na 
pomoście. Wielu słuchaczy pojawiło się take na plaży i w pobliżu Zalewu 
Arkadia. Muzykę wszędzie było dobrze słychać, bo znakomicie niosła 
się po wodzie. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Alicji 
Roszkowskiej „Art-Sos”. Patronatu i wsparcia finansowego projektowi 
udzielił prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

>>

ulica  pryncypalna
Pracownicy suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy-

gotowali kolejną pocztówkę multimedialną z opowieściami o dawnych 
Suwałkach. Tym razem zapraszają na krótki spacer dawnym traktem war-
szawsko-petersburskim (obecną ulicą Tadeusza Kościuszki). W różnych 
okresach ulica ta nosiła różne nazwy, ale zawsze był to najważniejszy trakt 
w mieście. Nieprzypadkowo Władysław Syrokomla opisał XIX-wieczne 
Suwałki w słynnym dwuwierszu: „Co to za miasto, co w ulicy leży? Co to 
ulica, co przez miasto bieży?” 

>>

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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nych przedsiębiorców, udało się zebrać po-
trzebną kwotę. 23 maja 2012 r. odsłonięto ła-
weczkę M. Konopnickiej.

Na pa-
miątkowym 
zdjęciu wy-
konanym 
w dniu od-
dania do 
użytku 
ławeczki 
M. Konop- 
nickiej 
znajdują się 
darczyńcy,  
którzy 
współfinan-
sowali jej 

budowę wraz z prezydentem Suwałk Czesławem 
Renkiewiczem 

Ławeczka kosztowała 90 tys. zł, z czego 
ponad połowę podarowali sponsorzy, a resz-
tę dołożył suwalski samorząd. Warto przypo-
mnieć firmy, dzięki którym powstała ławeczka  
M. Konopnickiej: PPHU Laktopol Zakład Produk- 
cyjny nr 1 w Suwałkach, Malow Sp. z o.o., Walmar 
Drażba sp.j Hurtownia i serwis opon, Spółdzielnia 
Mleczarska Sudowia, Przedsiębiorstwo SABO, 
Biuro Usługowo-Handlowe MIRAGE, PRIBO 
Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa 
Ogólnego, Konsorcjum Budowlane KONS-BUD, 
Piekarnia Cymes, ALIOR Bank w Suwałkach  
i Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.

rok 2022 został ogłoszony rokiem marii konopnickiej w polsce. tak zdecydowali posłowie. również miejscy radni 
uchwalili, że ten rok jest rokiem marii konopnickiej w suwałkach. 23 maja minęło 180 lat od urodzin w suwałkach jed-
nej 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 ca-
ły rok marii konopnickiej w „dts” przypominamy suwalskie ślady po naszej słynnej rodaczce. pora na nietypową rzeź-
bę plenerową przypominającą postać najsłynniejszej suwalczanki. 

ławeczka 
marii konopnickiej

W 170 rocznicę urodzin 
Marii Konopnickiej przed 
jej rodzinnym domem przy 
ul. T. Kościuszki 31 ustawio-

no literacką ławeczkę z wizerunkiem autor-
ki „Roty”. To była pierwsza w Polsce ławeczka  
M. Konopnickiej. Pomysł wykonania tej ławecz-
ki pojawił się w 2009 r., tuż przed setną roczni-
cą śmierci pisarki. Pomysłodawcami byli pra-
cownicy Muzeum im. M. Konopnickiej oraz 
„Tygodnik Suwalski”. Na łamach „TS” suwalcza-
nie wybierali najlepszą lokalizację dla ławeczki. 
Wybierano pomiędzy placem M. Konopnickiej, 
ul. Chłodną i Muzeum im. M. Konopnickiej. 
Ostatecznie wybrano tą ostatnią lokalizację. 
Jedna z Czytelniczek „TS” tak napisała o tej lo-
kalizacji: „Trudno o lepsze miejsce dla ławeczki 
niż sąsiedztwo Muzeum im. Marii Konopnickiej. 
Zgadzam się z suwalczanami, że dziś otoczenie 
budynku jest raczej pustawe, nieco szare, wy-
magające remontu.”

„Tygodnik Suwalski” nr 7 z 2009 r., w którym  
wydrukowano ankietę w sprawie wyboru lokaliza-
cji ławeczki Marii Konopnickiej 

W 2009 r. rozpoczęła się zbiórka publicz-
na, ale zebrane w ciągu dwóch lat pieniądze 
nie pozwalały na opłacenie kosztów wykona-
nia ławeczki. Dopiero po osobistym zaangażo-
waniu się w akcję prezydenta Suwałk Czesława 
Renkiewicza i przekonaniu do pomysłu lokal-

20 maja 2022 roku na suwalskiej ławeczce Marii 
Konopnickiej zasiadła rodzina poetki. Na zdjęciu 
siedzą od lewej: prawnuczka pisarki – Joanna Mo-
drzejewska, praprawnuczka Elżbieta Twardowska 
praprawnuczka Monika Modrzejewska-Świgulska 
i prapraprawnuczka Julianna Wojtysiak

Postać M. Konopnickiej odlana jest z brązu, 
a ławeczkę wykonano z granitu. Autorem pro-
jektu jest Marcin Jędrzej Fabiński, który wzo-
rował się na dziewiętnastowiecznej fotografii 
przedstawiającej poetkę, opierającą się o ka-
mienną ławkę. Odlew w brązie wykonał zakład 
„Angor” z Niw Ostrołęckich, natomiast kamien-
na ławka to dzieło Ryszarda Okrzei z Warszawy. 
Prace instalatorskie i porządkowe wykonał su-
walski Zarząd Dróg i Zieleni. Loga sponsorów  
w kamieniu nieodpłatnie wykonał Zakład 
Kamieniarski Cezarego Górala.

Na zdjęciach trzy polskie ławeczki M. Konop-
nickiej – od lewej: w Legionowie (ustawiona  
w 2017 r. przed Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących), w Suwałkach oraz w Rząśniku 
Włościańskim w woj. mazowieckim (ustawio-
na w 2018 r. przed Szkołą Podstawową 
im. M. Konopnickiej). Która jest najładniejsza? 

Rok        MaRii       konopnickiej
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ZaprosZenia suwalskie

w kinie

biblioteka publiczna im. marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n na spotkania autorskie z: Grzegorzem Kasdepke (10 sierpnia godz. 
16), Jędrzejem Morawieckim (16 sierpnia godz. 16), Jackiem Milewskim 
(16 sierpnia godz. 17.30), Piotrem Brysaczem (17 sierpnia godz. 16) i Martą 
Konek (17 sierpnia godz. 17.30). Szczegóły na stronie 2 DTS; 

n do udziału w konkursie „Od Świtezi do Wigier”. Konkurs na pio-
senkę do tekstów „Ballad i romansów” Adama 
Mickiewicza. Teksty do piosenek do wypoży-
czenia w bibliotece, a także dostępne w serwi-
sie Polona.pl W komponowaniu będzie inspiro-
wać Mary Rumi, która 27 sierpnia specjalnie dla 
uczestników konkursu poprowadzi warsztaty. 
Nagrania można nadsyłać do 30 września.

Szczegóły w regulaminie na stronie: www.bpsuwalki.pl
Konkurs zorganizowano z ramach projektu „Od Świtezi do Wigier” 

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

n  do oglądania w ystaw y „ Zimowa 
Suwalszczyzna okiem bibliotekarza” - „Galeria 
na Schodach”. Zdjęcia pracowników Biblioteki 
Publicznej, wystawa czynna do końca sierp-
nia;

n wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – za-
nim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżko-
wy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu 
biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Filmy objęty akcją: „Na chwi-
lę, na zawsze”, „Gdzie śpiewają raki”, „After 4. Bez siebie nie przetrwamy”.

suwalski oŚrodek kultury zaprasza:
n na koncert „Na Dywaniku u Marii”. Wystąpi Przemysław Maruchacz 

– 13.08, godz. 18, plac Marii Konopnickiej, wstęp wolny;

n na Szanty przy Starej Łaźni, wystąpi 
Mietek Folk – 14.08, godz. 18, bulwary nad 
Czarną Hańczą, wstęp wolny. Wystąpi zespół 
z Bartoszyc, Mietek Folk, koncertujący na licz-
nych polskich festiwalach piosenki żeglarskiej 
i szantowej.;

n na wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK 
(I piętro), wstęp wolny;

n na wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – ma-
larstwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;

n na wystawę stałą Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane – Galeria Sztuki 
Stara Łaźnia.

muzeum okręgowe,  ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:
n na zajęcia plastyczne dzieci do lat 6 (najmłodsi 

proszeni są o przybycie z opiekunami) i młodzieży 
– w Letniej Akademii Sztuki w „Domu Obrazów” 
w oparciu o wystawę twórczości Janiny Wierusz-
Kowalskiej – 18.08, godz. 10.30. Zapisy telefoniczne: 
87 566 57 50 wew. 4;

n do zwiedzania wystaw od wtorku do niedzie-
li w godz. 9-17.

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

Zaułek Krasnoludków, miejsce do aktywnego spędzania czasu najmłod-
szych, choć wystawa dla dorosłych może być sentymentalną podróżą 
do czasów dzieciństwa;

n spotkanie z Tadeuszem Budrewiczem pt. „Kontrowersje wokół 
pierwszej serii „Poezji Marii Konopnickiej” w ramach realizowanego pro-
jektu „Promocja czytelnictwa” z cyklu „Znam Konopnicką” – 4.08, godz. 
17. Spotkanie będzie transmitowane on-line.

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

restauracja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:

n na Jazz Wieczór – Andrzej Święs Trio + 
Radek Nowicki – 12.08, godz. 19.30, bilety 45 
zł. Przed publicznością wystąpią: Andrzej Święs 
(gitara basowa), Rafał Sarnecki (gitara), Paweł 
Dobrowolski (perkusja) oraz Radek Nowicki 
(saksofon).

pttk oddział w suwałkach im. grzegorza klimko
 zaprasza

n na cykl bezpłatnych spotkań „Spacerkiem po Suwałkach z prze-
wodnikiem turystycznym” – 6, 7 i 14.08, zbiórka godz. 10 (I grupa) i 13 
(II grupa) przy Centrum Informacji Turystycznej, ul. Ks. K. Hamerszmita. 
Tematyka spotkań związana będzie z historią, zabytkami i znanymi posta-
ciami Suwałk.

„art-sos” fundacja alicji roszkowskiej,  ul. Chłodna 12
zaprasza na:

n  cykl spotkań Obiady 
Czwartkowe z Konopnicką – 
4.08 – wystąpi zespół mło-
dych, ambitnych muzyków 
amatorów „Ragga Rootz”. 
Zespół wystąpi w składzie: 
Adrian Misiewicz (wokal, gi-
tara), Patryk Sokół (perkusja) 
i Mariusz Cichocki (bas, wo-
kal). Na kolejnym spotkaniu – 
11.08 wystąpi suwalczanin Grzegorz Roszkowski, zagra na gitarze własne 
kompozycje najbardziej znanych wierszy Marii Konopnickiej. Spotkania 
odbywają się co tydzień, do końca sierpnia, godz. 18, ul. Chłodna 12.

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

- do 4 sierpnia – „DC Liga Super-pets” (komedia animowana/przy-
godowy), „Minionki: Wejście Gru” (komedia 
animowana), „Niezgaszalni” (komedia ani-
mowana/przygodowy), „Thor: Miłość i grom” 
(fantasy/przygodowy), „A oni dalej grzeszą, 
dobry Boże!” (komedia), „Pracownik miesiąca” 
(komedia), „Zbrodnie przyszłości” (horror/s-f);

- od 5 sierpnia – 
„Lena i Śnieżek” (fa-
milijny/przygodo-
wy), „Bullet Train” 
(akcji), „Każdy wie 
lepiej” (komedia 
obyczajowa);

- od 12 sierpnia –„Kurozając i zagadka 
Chomika Ciemności” (komedia animowana), 
„Nie!” (horror).

Cinema Lumiere zaprasza na promocję wakacyjną – bilety na seanse 
od poniedziałku do piątku, do godz. 15, na filmy 2D i 3D, w cenie 18 zł. 
Promocja obowiązuje do 2 września.
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wydarzenia  sportowe

polarna plaża
Paweł Pietkiewicz 

i Rafał Maluchnik (na 
zdjęciu) z Olsztyna 
w ygral i  I I  turniej 
siatkówki plażowej 
Polarna Plaża roze-
grany nad suwalskim 
Zalewem Arkadia. 
W f inale pokona-
li 2:1 parę Mariusz 
M a g n u s z e w s k i /

Damian Załęski. M. Magnuszewski w nowym sezonie Plus Ligi będzie re-
prezentował barwy Ślepska Malow Suwałki. 

Trzecią lokatę w turnieju Polarna Plaża zajęli Mikołaj i Michał Głowaccy. 
W dwudniowym turnieju rywalizowało 24 par. W czasie turnieju najmłod-
si bawili się w strefie dziecka utworzonej dzięki niezawodnej współpra-
cy z firmą ASPI, strefa chill. Nie zabrakło też nagród dla najbardziej ak-
tywnych kibiców, w tym nagrody głównej ufundowanej przez  firmę 
Elektromil Hurtownia Elektryczna.

Głównym pomysłodawcą turnieju jest 
Mateusz Czunkiewicz, libero Ślepska Malow 
(po prawej na zdjęciu z Piotrem Łukasikiem, 
z którym zagrał w turnieju). Turniej zorgani-
zowali: Ślepsk Malow Suwałki oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

szachista na medal
Zawodnik Hańczy Suwałki Michał Racis (na zdjęciu) wywalczył brązowy 

medal na Mistrzostwach Świata Niewidomych 
i Słabowidzących juniorów rozegranych we fran-
cuskiej miejscowości Castelnaudary. To pierw-
szy taki medal szachisty z klubu Hańcza Suwałki. 
Gratulujemy.

W Suwałkach zostaną rozegrane mistrzo-
stwa Polski w szachach błyskawicznych. 24-
25 września około 300 szachistów będzie walczyć o tytuły najlepszych 
w kraju w rywalizacji indywidualnej i drużynowej.

spotkanie ze sportowcami
26 lipca w suwalskim ratuszu prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 

spotkał się z suwalskimi sportowcami, którzy niedawno odnieśli sukce-
sy. Nagrody od prezydenta otrzymali: oszczepnicy Piotr Lebioda i Hubert 
Chmielak, masters-lekkoatleta Jerzy Broc i pochodząca z Suwałk Mistrzyni 
Polski w szachach Michalina Rudzińska. Przedłużone zostały również sty-
pendia olimpijskie dla Joanny Mendak i Edwarda Deca. Nagrodę za zdo-

bycie trzecie-
go miejsca na 
Mistrzostwach 
Ś w i a t a  d l a 
Niewidomych 
i Słabowidzą-
cych juniorów 
otrzymał także 
Michał Racis.

maria andrejczyk poza finałem
Wicemistrzyni olimpijska Maria Andrejczyk odpadła w eliminacjach 

rzutu oszczepem na mistrzostwach świata rozgrywanych w amerykań-
skim Eugene. Zawodniczka LUKS Hańczy Suwałki rzuciła 55 m 47 cm, 
co dało jej 21 lokatę wśród rywalizujących oszczepniczek. Mistrzynią 
świata została Australijka Kelsey-Lee Barber, która rzuciła 66 m 91 cm. 
M. Andrejczyk zapowiada start w pierwszym w Polsce mityngu 

Diamentowej Ligi, który odbędzie się 6 sierpnia w Chorzowie. Konkurs 
rzutu oszczepem kobiet rozpocznie się o godz. 16:52.

wigry odpadły z pucharu polski
W Suwałkach w rundzie wstępnej Pucharu Polski młoda, tworzona od 

nowa drużyna piłkarska Wigier przegrała 0:4 z drugoligowym KKS Kalisz. 
Gole strzelili: Bartosz Gęsior w 4 min., Mateusz Gawlik w 25 min. (z karne-
go), Michał Borecki w 29 min. i Jakub Wilczyński w 67 min. W najbliższy 
weekend suwalskie Wigry rozpoczną walkę w podlaskiej IV lidze. W pierw-
szym meczu zmierzą się 7 sierpnia (niedziela) o godz. 17 w Suwałkach 
z MOSP Białystok. O sytuacji w Wigrach więcej na str. 6 DTS.

siatkarze Ślepska malow się przygotowujĄ
25 lipca siatkarze Ślepska Malow Suwałki oficjalnie rozpoczęli przygot-

owania do sezonu 2022/2023. Podopieczni trenera Dominika Kwapisiewicza 
w dobrych nastrojach stawili się w hali „Suwałki Arena”, gdzie odbyli pierwszy 
trening po wakacyjnej przerwie. Co ważne, wszyscy zawodnicy są zdrowi i 
gotowi do gry. W zajęciach wzięło udział jedenastu zawodników: Dominik 
Depowski, Arkadiusz Żakieta, Mariusz Magnuszewski, Bartosz Filipiak, Łukasz 
Rudzewicz, Adrian Buchowski, Cezary Sapiński, Paweł Halaba, Paweł 
Filipowicz, Przemysław Smoliński i Mateusz Czunkiewicz. Biało-niebiescy 
rozpoczęli przygotowania do sezonu bez biorących udział w zgrupowa-
niach reprezentacyjnych Matíasa Sáncheza, Mirana Kujundžicia i Andreasa 
Takvama, którzy dołączą do zespołu w najbliższych tygodniach. Nie zmie-

nił się sztab szkoleniowy suwalskiej drużyny. W sezonie 2022/23 tworzą 
go: Damian Słabiński, Kamil Skrzypkowski, Dominik Kwapisiewicz, Mateusz 
Kuśmierz, Andrzej Sawicki (na zdjęciu od lewej) oraz Adam Tołoczko.

Znane są wstępne plany siatkarzy  Ślepska Malow  na najbliższe 
miesiące. Biało-niebiescy rozegrają kilka sparingów i wezmą udział 
minimum w czterech turniejach – w Krakowie, Radomiu i Kozienicach, 
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Suwałkach. XIII Memoriał Józefa 
Gajewskiego zostanie rozegrany 15-16 września i będzie transmitowany 
na antenach Polsatu Sport.

iii suwalska olimpiada seniorów
Po rocznej przerwie powraca Suwalska Olimpiada Seniorów. 10 wrze-

śnia na suwalskim stadionie lekkoatletycznym przy ul. Wojska Polskiego 
rozpocznie się III Suwalska Olimpiada Seniorów, pod patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałk. Seniorzy 60+ rywalizować będą w czterech 
dyscyplinach: 60 m, skok w dal z miejsca, rzut oszczepem i pchnięcie ku-
la w kategorii kobiet i mężczyzn oraz przy zsumowaniu punktów małżeń-
stwa. Zainteresowani będą mieli możliwość odbycie jednego treningu. 
Punktacja na podstawie kalkulatora wyników (masters la), w zależności 
od wieku. Początek 10.09 o godz. 10.00. Zgłoszenia po nr tel. 608 440 007 
do 6 września, w godz. 9-14.

23 września seniorzy rywalizować będą w strzelectwie. Zawody od-
będą się na strzelnicy w II LO o godz. 8.30.

suwalska rywalizacja rowerowa
Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął Suwalską Rywalizację 

Rowerową, która potrwa do 15 września poprzez mobilną aplikację „Aktywne 
Miasta”. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację „Aktywne Miasta”. W zakładce 
„Rywalizacje” wybierać „kafelek” z nazwą „Suwalska Rywalizacja Rowerowa 
2022” i można jechać rowerem przy włączonej aplikacji. Ci, co przejadą naj-
więcej kilometrów mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Podsumowanie 
Suwalskiej Rywalizacji Rowerowej odbędzie się 18 września podczas ob-
chodów Europejskiego Dnia bez Samochodu w parku Konstytucji 3 Maja. 
Więcej szczegółów dotyczących Suwalskiej Rywalizacji Rowerowej i Pucharu 
Rowerowej Stolicy Polski można znaleźć na stronie www.osir.suwalki.pl
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prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca 2022 roku w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogło-
szeń wywieszony został na okres 21 dni (od 19.07.2022 r. do 09.08.2022r.) wykaz 
lokali stanowiących własność miasta suwałk przeznaczonych do sprzeda-
ży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 319/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku). 196/2022

prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2022 roku w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogło-
szeń wywieszony został na okres 21 dni (od 19.07.2022 r. do 09.08.2022 r.) wykaz w 
sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność miasta suwałk prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 318/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku). 197/2022

przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w suwałkach spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością, na podstawie badań wykonanych przez laboratorium Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 07.07.2022 r) informuje, że jakość i skład 
wody dostarczanej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ( Dz. U. 2017 poz.2294)”.

W załączeniu;
* Ocena jakości wody 198/2022

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

czonej działką nr 24222/2 o powierzchni 0,1678 ha, położonej przy ul. Różanej w Suwałkach, 
wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00070277/6. 
nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego re-
jonu ulicy Różanej w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr LII/586/2014 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 24.09.2014 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi publicz-
nej ul. Różanej, oznaczonej na rysunku planu konturem 1 KD, urządzonej, uzbrojonej w sieć 
wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową, ciepłowniczą i telekomunikacyjną. 

cena wywoławcza: 340 000 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
wadium: 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 1000 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 19 sierpnia 2022 roku. w tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachun-
ku urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium 
przez uczestników przetargu;

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

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

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

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

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podle-
ga zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; te-
lefon (87) 562-81-41. 199/2022

200/2022

Wyrazy szczerego współczucia

pani ewie kamińskiej
Skarbnikowi Powiatu Suwalskiego

z powodu śmierci

taty
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski 
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego
 oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach 

200/2022

Z wielkim żalem żegnamy
naszego Kolegę

antoniego  jasiulewicza
członka Okręgowej Rady PZD w Białymstoku 

Łącząc się w smutku i żałobie

składamy

rodzinie i bliskim 
wyrazy szczerego współczucia

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w Białymstoku

20
1/

20
22

Zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłat-
nej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej Prezydent Miasta Suwałk informuje, że Lista Jednostek Nieodpłatnego 
Poradnictwa w 2022 r. jest dostępna pod poniżej zamieszczonymi adresami: 

https://bip.um.suwalki.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna_2015123/
https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/dla-mieszkanca,57/bezplatna-po-

moc-prawna,125670 202/2022

prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lipca 2022 roku w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogło-
szeń wywieszony został na okres 21 dni (od 28.07.2022 r. do 18.08.2022r.) wykaz 
nieruchomości stanowiących własność miasta suwałk przeznaczonych do 
sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 323/2022 z dnia 28 lipca 
2022 roku). 204/2022
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prezydent miasta suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stano-
wiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działkami 
nr 11305/6, 11305/4, 11269/17, 11269/15 i 12025 o łącznej 
powierzchni 0,0688 ha, położonej w Suwałkach przy ul. 
Wigierskiej, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczo-
nej księgą wieczystą nr SU1S/00032070/7. Nabywca zobo-
wiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebno-
ści gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu 
przez działki o numerach geodezyjnych 11269/17 i 11269/15 
na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach geo-
dezyjnych 12027 i 12026. Na działkach nr 11269/15 i 11269/17 
zlokalizowana jest sieć energetyczna. Nabywca zobowiąza-
ny będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieod-
płatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku jej 
awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z 
nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wnio-
sek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkanio-
wej pierzejowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte 
są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go „Śródmieście Południe” w Suwałkach zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 28.12.2016 roku.

Cena wywoławcza: 219 000,00 zł brutto (słownie: dwie-
ście dziewiętnaście tysięcy złotych).

Wadium: 21 900 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 
dziewięćset złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami 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 negatywnym. 

przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 roku o 
godz. 12.30 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 ra-

chunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 
1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach 
do dnia 19 sierpnia 2022 roku. W tym dniu kwota wadium 
musi być uznana na rachunku Urzędu.  Komisja przetargo-
wa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium 
przez uczestników przetargu;

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

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej 
– przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych 
pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów toż-
samości osób reprezentujących podmiot;

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

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze 
współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugie-
go małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem nota-
rialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku 
odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadcze-
nie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobo-
wiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpie-
niem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają 
w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umo-
wy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi na-
bywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzie-
la Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; 
telefon (87) 562-81-41. 190/2022

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na pod-
stawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomo-
ści, że w dniu 18 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 18.07.2022 r. do 08.08.2022 r.) wykaz w sprawie 
przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 299/2022 z dnia 15 lipca 2022 ro-
ku). 191/2022

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograni-
czonego ulicami modrzewiową, majora stefana buczyńskiego, papieża jana pawła ii i karola brzostowskiego w suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XLVII/601/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami 
modrzewiową, majora stefana buczyńskiego, papieża jana pawła ii i karola brzostowskiego w suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu. 
Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 

1, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 2 września 2022 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki 
organizacyjnej, przedmiot wniosku oraz oznaczenie obszaru, którego dotyczy, pozwalające na identyfikację nieruchomości: 
numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu, nazwę ulicy, nazwę miejscowości.* 195/2022

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

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

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w celu realizacji przez Miasto jego 
zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie wła-
ściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. tel. 87 562-82-08

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. 
Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a prze-
pisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie prze-
strzenne” pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.ht-
ml oraz w siedzibie Administratora - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.

informacja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 
umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki 
zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że na 
okres 21 dni tj. od dnia 20.07.2022 r. do dnia 09.08.2022 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 20/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. nierucho-
mości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.  193/2022
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masz problem z alkoholem?
chcesz przestaĆ piĆ?

anonimowi alkoholicy czekajĄ

wykaz mitingów grup aa intergrupy

„pojezierze”
infolinia: 801 033 242

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

prezydent miasta suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk ozna-
czonej działką nr 158 o powierzchni 0,5111 ha, położonej na terenie Gminy Szypliszki, ob-
ręb 0017 – Kaletnik, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr 
SU1S/00040433/9. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego na cele rolne. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, dla dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400kV Ełk-
Granica RP, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 26 marca 
2013 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 
2013 r. poz. 1996, działka zawiera się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem R – tereny rolnicze. Dodatkowo działka w części obejmującej obszar 0,3300 ha znajdu-
je się w granicach pasa technologicznego linii 400kV.

Cena wywoławcza: 24 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
Wadium: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00 w siedzibie urzędu 
miejskiego w suwałkach przy ul. a. mickiewicza 1 w sali nr 146.

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

Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do 
dnia 19 sierpnia 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.  
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wy-
pisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamo-
ści osób reprezentujących podmiot;

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

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

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podle-
ga zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon 
(87) 562-81-41.   188/2022

prezydent miasta suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczo-
nej działkami nr 11269/14 i 11305/3 o łącznej powierzchni 0,0662 ha, położonej w Suwałkach 
przy ul. Wigierskiej, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr 
SU1S/00032070/7. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna, wodocią-
gowa i ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci 
oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. 
Ponadto Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na 
czas nieoznaczony na rzecz właściciela: sieci wodociągowej - Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na 
nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci sieci wodociągowej oraz na prawie do ko-
rzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, 
remontów, przebudowy sieci wodociągowej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpo-
wiednim sprzętem przez pracowników PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.; sieci ciepłowniczej – 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu sieci 
cieplnej, a w tym na prawie swobodnego dostępu - dojścia i dojazdu, tj. korzystania przez PEC 
w Suwałkach z nieruchomości wyżej opisanej, oznaczonej nr geodezyjnym 11269/14 i 11305/3 
objętej księgą wieczystą SU1S/00032070/7, w celu naprawy, remontu, konserwacji i moderni-
zacji oraz rozbudowy istniejących na nieruchomości urządzeń służących do przesyłu energii 
cieplnej. Zobowiązany będzie również do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiły-
by dostęp do urządzeń przesyłowych, w szczególności powstrzymywania się od dokonywa-
nia w odległości 1,5 m od sieci ciepłowniczej jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów głęboko 
korzeniących się oraz lokalizowania obiektów w sposób trwale związany z gruntem, jak rów-
nież innych działań lub zaniechań, które mogłyby spowodować uszkodzenie urządzeń przesy-
łowych. Na działce o nr geodezyjnym 11269/14 znajduje się sieć ciepłownicza preizolowana o 
średnicy 2x219,1/355/315 mm i długości 17,2 mb oraz o średnicy 2x26,9/110 mm i długości 2,8 
mb. Na działce o nr geodezyjnym 11305/3 znajduje się sieć ciepłownicza preizolowana o śred-
nicy 2x219,1/355/315 mm i długości 17,9 mb oraz o średnicy 2x26,9/110 mm i długości 2,5 mb. 
W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wnio-
sek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej pierzejowej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego „Śródmieście Południe” w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.

Cena wywoławcza: 235 000,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Wadium: 23 500 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

Pierwszy przetarg w dniu 01 lipca 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym. 

przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 12.00 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 19 sierpnia 
2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.  Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

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

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

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

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podle-
ga zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; tele-
fon (87) 562-81-41.     189/2022

informacja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) 

podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 20.07.2022 
r. do dnia 09.08.2022 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedo-
wy.pl wykaz nr 21/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. nieruchomości przeznaczo-
nych do najmu. 192/2022
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>> obiady  czwartkowe
Na kolejne spotkanie drugiej edycji Obiadów Czwartkowych na 

ul. Chłodnej organizatorzy zaserwowali Artes Duo, wiolonczelowo-forte-
pianowy duet wirtuozów: Małgorzata Janaszek (wiolonczela i prowadzenie 
koncertu) oraz Andrzej Janaszek (fortepian i aranżacje muzyczne utworów). 
Instrumentaliści zaprezentowali przeboje polskiej muzyki filmowej i roman-
tycznej. Gościnnie zaśpiewała Aleksandra Pełszyńska (sopran) – stypendyst-
ka Fundacji Alicji Roszkowskiej (stypendium finansowane przez Komitet 
Pomocy Dzieciom z Montrealu z funduszu Lisowskich-Smykowskich) oraz 
Agata Korsak (skrzypce), której akompaniowała pedagog Karolina Zwiewka.

Obiady Czwartkowe to cykl wydarzeń kulturalnych, które odby-
wają się w prze-
strzeni miejskiej. 
Organizatorem 
przedsięwzięcia 
jest ART S.O.S. - 
Fundacja Alicji 
R o s z k o w s k i e j . 
Wydarzenia są 
dofinansowane 
z budżetu miej-
skiego Suwałk. 

Na zdjęciu Alicja Roszkowska (trzecia od lewej)
z wykonawcami

o  pszczołach  i  nie  tylko…
Z wielkim zachwytem słucham 

i czytam o pasjach, które pochłaniają 
ludzi. Szczególnie jeśli to są zamiłowa-
nia fascynujące, apetyczne i korzystne 
dla przyrody. Tym razem nie mogłam 
oderwać się od dzieła Marty Konek 
„Z głową w ulach. Opowieści o pszczo-
łach z Krajny miodem płynącej”. Nie 
dość, że przelane na papier wszelkie 
emocje związane w zakładaniem i pie-
lęgnacją pasieki, to także własne fotografie z regionu Krajny. 

Książka „Z głową w ulach” relacjonuje rok w pasiece i działania pszczela-
rza w poszczególnych miesiącach sezonu. Każdy, kto przeczyta publikację, 
będzie miał ochotę naprawdę stanąć w pasiece, poczuć te kolory i zapachy 
natury, brzęczenie pszczół i gwar w ulach. Dla kogoś, kto nosił się z myślą nad 
hodowlą pszczół, lektura będzie inspiracją i ogromną wskazówką, jak się do 
tego zabrać. Z kolei wprawionym bartnikom przypomni jak rozpoczynali 
przygodę z tymi niesamowicie pracowitymi owadami.

Co zatem z najmłodszą grupą czytelniczą? Także o nią zadbała Marta 
Konek. W tym celu powstała ciekawa, mądra i pięknie ilustrowana książeczka 
„Kasia w pasiece”. To przygoda małej Kasi w pasiece babci. Skondensowane 
informacje o ulach, o życiu małych zwierzątek z żądłem i pracy przy nich. 
A przy okazji, ukazanie afirmacji i szacunku do przyrody.

Drodzy Czytelnicy, biblioteka nie tylko zachęca do zapoznania się 
z pozycjami Marty Konek, ale też zaprasza na spotkanie z autorką. Już 
17 sierpnia o godz. 17.30 w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A. Szczegóły na stro-
nie oraz na Facebooku Biblioteki Publicznej. Kamila Sośnicka

pożegnanie  tadeusza 
radziwonowicza

Po 43 latach pracy w suwalskim Archiwum Państwowym na emerytu-
rę przechodzi jego długoletni dyrektor Tadeusz Radziwonowicz. W oko-
licznościowym spotkaniu uczestniczyli m.in. poseł Jarosław Zieliński, 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec oraz suwalski starosta Witold Kowalewski.

– Rozpocząłem pracę na stano-
wisku archiwisty w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym w Su-
wałkach 1 września 1979 r., w trzy 
i pół roku od jego utworzenia 
na bazie Oddziału Terenowego 
w Suwałkach WAP w Białymstoku.  
1 l ipca 1990 r.  zostałem po -
wołany na stanowisko dyrek-
tora Archiwum Państwowego 
w Suwałkach z dotychczasowymi 
kompetencjami terytorialnymi na 
województwo suwalskie, a także 
z Oddziałem w Ełku. Po 32 latach od tej daty odchodzę z Archiwum, 
które w swych kompetencjach ma teren, byłego już województwa su-
walskiego, a więc na obszar od granicy państwowej z Litwą i Białorusią 
w powiatach augustowskim, sejneńskim i suwalskim po granice zachod-
nie powiatów węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego i gminy Mikołajki. 
W dodatku przez cały okres pracowałem w tym samym budynku przy uli-
cy T. Kościuszki 69 – wspominał dyrektor T. Radziwonowicz.

W tym czasie suwalskie Archiwum Państwowe zmieniło się nie do po-
znania. To dzięki staraniom wieloletniego dyrektora T. Radziwonowicza 
suwalskie Archiwum Państwowe przeszło remont, po którym zabytkowy 
budynek stał się bardziej funkcjonalny. Poprawiła się też jego estetyka 
i zostały przeznaczone nowe powierzchnie na zbiory archiwaliów. Teraz 
zbiory archiwalne tej placówki mają 3 400 m bieżących akt i ok. 535 tys. 
jednostek archiwalnych: tomów akt, fotografii, druków ulotnych, map, 
nagrań i filmów.

– Pracownikom Archiwum dziękuję za wieloletnią współpracę, życzę 
dobrego zdrowia, dobrej atmosfery w miejscu pracy, wytrwałości w reali-
zacji zadań i rozwiązywaniu problemów, osiągnięć na polu zawodowym, 
może również naukowym, satysfakcji z codziennej pracy, w czym może 
pomóc choćby wiedza ukryta w archiwaliach –życzył T. Radziwonowicz. 

W ciągu kilkudziesięciu lat archiwum, często we współpracy z in-
nymi podmiotami (ostatnio z suwalskim Hufcem ZHP) było miejscem 
wielu konferencji, spotkań, lekcji i wystaw. T. Radziwonowicz publiko-
wał teksty poświęcone historii regionu w różnych publikacjach , w  tym 
m.in.: w „Roczniku Augustowsko-Suwalskim” oraz w „DwuTygodniku 
Suwalskim”. 

Nowym dyrektorem Archiwum Państwowego w Suwałkach został  do-
tychczasowy pracownik tej placówki Sławomir Filipowicz.

>>

Podziękowania za 
długoletnią pracę na 
rzecz suwalczan
Tadeuszowi Radziwo-
nowiczowi składają 
prezydent Czesław 
Renkiewicz i prze-
wodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec
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>>

Przez dwa dni w parku Konstytucji 3 Maja suwalczanie i turyści mo-
gli podziwiać rękodzieło i sztukę ludową, m.in. wyroby tkackie, ser-
wety robione ręcznie, rzeźby ludowe oraz farbowanie wełny naturalny-
mi barwnikami. Było też smakowite, choć teraz rzadziej spotykane na 
naszych stołach jadło, przede wszystkim przysmaki regionalnej i kre-
sowej kuchni. Uroczystego otwarcia jarmarku dokonali samorządow-
cy, w tym m.in.: zastępca prezydent Suwałk Łukasz Kurzyna, przewodni-
czący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz starosta suwalski Witold 
Kowalewski , dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Ignacy Ołów i wój-
towie pobliskich gmin.

suwalski  Jarmark  folkloru  2022

Farbowanie wełny naturalnymi barwnikami jest 
stare jak świat. Dziś to umiejętność nieco zapo-

mniana. A szkoda, bo przyroda ma do zaoferowa-
nia wiele zdrowych i przyjaznych barwników ta-

kich jak kora dębu, olcha, topola czy wrzos

Na Suwalskim Jarmarku 
Folkloru każdy mógł wy-
kazać się umiejętnością 
fechtunku

W czasie tegorocznego Suwalskiego
Jarmarku Folkloru zaśpiewał
Franciszek Sewastynowicz, najlepszy
solista 56 Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu nad Wisłą

Na straganach można było znaleźć sery, sękacze, domowego wyrobu kiełbasy
i wędliny, ale też rękodzieło, zabawki i ozdoby

Podczas dwóch jarmarkowych dni nie zabrakło też ludowej mu-
zyki. Wystąpiły kapele i zespoły śpiewacze oraz muzycy solowi z bliż-
szych i dalszych okolic. Jury wybrało zespoły i solistów, którzy bę-
dą reprezentowali nasz region na przyszłorocznym Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. 
Wśród nich znalazł się: zespół śpiewaczy „Nachodne” z Sejn, Urszula 

Kalinowska w kategorii śpiewacy oraz Natalia Luty i Aleksandra 
Maksimowicz z mistrzynią Anną Szafranowską z Sejn w katego-
rii mistrz-uczeń. Z kolei Janina Chmielewska i zespoły „Pogranicze” 
z Szypliszk i „Szeszupa” z Rutki-Tartak będą reprezentowali nasz region na 
Ogólnopolskim Festiwalu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. 
Gościem specjalnym była litewska kapela „Smetonos usai”. Na scenie 
w parku Konstytucji 3 Maja zaprezentowały się również zespoły z litew-
skiego Mariampola i Olity. Nie zabrakło też akcentów ukraińskich. Po raz 
kolejny w Suwałkach wystąpił zespół Horpyna, od ponad 20 lat grający 
folk ukraiński w rockowym wydaniu.

Zespół śpiewaczy Pogranicze z Szypliszk będzie reprezentował Suwalszczyznę 
na Ogólnopolskim Festiwalu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej

173/2022
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ul. 1 maja 1, 16-400 suwałki

157/2022

suwalskie  mieJsca  relaksu

Miejsce relaksu dla aktywnych na Osiedlu Północ. Z Bike Parku
przy ul. S. Moniuszki najczęściej korzystają młodzi suwalczanie

Miejsce relaksu
dla mniej aktywnych

na Osiedlu Północ
w parkuprzy

ul. A. Putry to efekt
Suwalskiego Budżetu

Obywatelskiego
Niestety to zdjęcie

jest już archiwalne.
Hamaki

zdewastowano. Mamy 
nadzieję,

że powrócą w to
miejsce po naprawie

Pełne zieleni miejsce do relaksu przed podróżą kolejową przy ul. Kolejowej

Zalew Arkadia
to znakomite 

miejsce do
kąpieli, opalania 
się i ... budowa-

nia zamków
na piasku


