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DwuTygoDnik SuwalSki

UWAGA  WAŻNE!!!
„DwuTygodnik  Suwalski”  w  czwartki

Od Nowego Roku „DwuTygodnik Suwalski” będzie wydawany w czwartki. Do zmiany dnia ukazywania się „DTS”  
zmusiły nas warunki techniczne. Trudna sytuacja gospodarcza w naszym kraju spowodowała zmiany na rynku drukarskim 
w naszym regionie, które wykluczyły możliwość wydrukowania „DTS” w dotychczasowym terminie. 

 
Następny „DTS” ukaże się w czwartek 12 stycznia 2023 roku.

Redaktor Naczelny

Ze świątecznym repertuarem kolęd i pastorałek wystąpili, obok samo-
rządowców, także przedstawiciele instytucji kultury. Na scenie wystąpi-
li śpiewacy z suwalskiego Chóru PRIMO, artyści ze Studia Tańca Radość  
i Studia Piosenki Świetlik. 
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Po raz pierwszy Wigilia Miejska odbyła się w pomieszczeniu, a nie  
w plenerze. 18 grudnia w hali OSiR Suwalczanie wzięli udział w świątecz-
nym spotkaniu. Życzenia zgromadzonym złożyli: poseł  Jarosław Zieliński, 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec, wójt gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz i mode-
rator Suwałk ks. Jarema Sykulski. 

Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju

– Chcemy Wam Drodzy Suwalczanie i wszyscy nasi Goście przekazać 
serdeczne życzenia wspaniałych, zdrowych, pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia, bo funkcjonujemy, żyjemy w Pogodnych Suwałkach. Świąt 
spędzonych w gronie rodzinnym, wśród bliskich, znajomych. Wśród 
osób, które powinny usiąść przy naszych świątecznych, wigilijnych sto-
łach. Życzymy aby w Waszych domach nie zabrakło ciepła i serdeczno-
ści, żeby było to ciepło wewnętrzne, w naszych sercach, w naszych du-
szach, w naszych domach. A na zewnątrz niech będzie atmosfera zimowa 
jak przystało na Suwałki, na przysłowiowy biegun zimna – mówił Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Tradycyjnie uczestnicy Wigilii 
Miejskiej przełamali się opłatkiem 
i złożyli sobie życzenia świąteczne

Po życzeniach przełamano się opłatkiem, a następnie wszyscy zasie-
dli do wigilijnych stołów, by skosztować tradycyjnych potraw. 

WIGILIA  MIEJSKA  POD  DACHEM>>

Tradycyjnie na pla-
cu M. Konopnickiej 

odbył się  
Jarmark świąteczny. 

Przez dwa dni  
(17 i 18 grudnia) 

suwalczanie mogli 
zrobić przedświą-
teczne zakupy na 

straganach pełnych 
lokalnych smakoły-
ków i świątecznych 

upominków

Największe kolejki 
ustawiły się donaj-
bardziej typowych 

potraw wigilijnych: 
łazanek, pierogów 

i kapusty z grzybami

Na suwalskiej Wigili Miejskiej 
pojawił się też Święty Mikołaj, 
który rozdawał dzieciom pre-
zenty
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12 grudnia w suwalskim ratuszu 12 par  
z okazji 50 rocznicy małżeństwa otrzymało 
odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, gratulacje oraz symboliczne upominki.

– Jubileusz 50 lat małżeństwa to niezwykle 
wzruszający moment. Gratuluję Państwu tylu 
lat wspólnego życia. Życzę kolejnych długich 
lat bez trosk, w zdrowiu i spokoju – powiedział 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Swój jubileusz małżeński świętowali:
Teresa i Zdzisław Karolczuk, Honorata  

i Zbigniew Andraszkiewicz, Romuald Cieś- 
lukowski, Teresa i Antoni Juchniewicz, Helena 
i Stanisław Bielańscy, Zof ia Malinowska, 
Henryka i Feliks Stopniccy, Irena i Henryk 
Stopniccy, Helena i Piotr Ejsmont, Helena i Wła- 
dysław Podziewscy, Lilia i Zygmunt Wasilewscy, 
Daniela i Kazimierz Powałka.

ZŁOTE  GODY>>

W Suwałkach 13 grudnia w 41. roczni-
cę stanu wojennego prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz ze swoim zastęp-
cą Romanem Rynkowskim, wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej Markiem 
Zborowskim-Weychmanem oraz przed-
stawicielami Szkoły Podstawowej nr 2 na 
czele z dyrektor Ewą Brzozowską złożyli 
kwiaty pod Dębem Wolności oraz obeli-
skiem bł. Jerzego Popiełuszki – kapelana 
Solidarności. 

W 41. rocznicę ogłoszenia stanu 
wojennego z inicjatywy suwalskiego 
oddziału NSZZ Solidarność w suwal-
skim  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Suwałkach (Paraf ia Najświętszego 
Serca Pana Jezusa) odprawiono mszę 
św. za Ojczyznę i Ofiary stanu wojen-
nego. W tej samej intencji 11 grudnia 
obchody zorganizował komitet, któ-
remu przewodniczy poseł na Sejm RP 
Jarosław Zieliński. Po mszy św. w konka-
tedrze św. Aleksandra, uczestnicy zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze pod pomni-
kiem bł. J. Popiełuszki oraz pod Dębem 
Wolności.

41. ROCZNICA 
STANU 
WOJENNEGO

>>

DYŻURY RADNYCH
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego można spotkać się z suwalskimi 

radnymi i przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 20 grudnia zapraszają Anna Ruszewska i Andrzej Turowski z klubu radnych „Łączą nas 

Suwałki”. Natomiast 27 grudnia na suwalczan czekają Jarosław Schabieński i Jarosław Kowalewski  
z Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprzewod-
niczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym 
piętrze Urzędu Miejskiego.

GRUDNIOWA SESJA SAMORZĄDU
28 grudnia o godz. 9 w ratuszu przy ul. A. Mickiewicza rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Su- 

wałkach. Tradycyjnie sesja będzie udostępniana on-line. W czasie 52. sesji radni zajmą się przede wszyst-
kim budżetem miejskim Suwałk na 2023 r. oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Suwałki na lata 
2023-2042. Rozpatrzą ponadto projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejskiego programu zapobiega-
nia przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023-2026. 
W porządku obrad znajdzie się też: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Północną, 
terenem kolejowym i ulicą Dąbrówka oraz granicą administracyjną miasta, a także terenu obejmują-
cego działki o numerach ewidencyjnych: 10962/1 i 12369/2. Rajcowie zapoznają się ze sprawozdaniem  
z działalności komisji rewizyjnej za mijający rok oraz przyjmą plan kontroli tej komisji na rok następny 
oraz rozpatrzą skargi i petycje złożone przez mieszkańców i organizacje ekologiczne.

>>

HARCERZE ZAPRASZAJĄ 
Harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Su- 

wałki im. Tadeusza Lutostańskiego zapra-
szają mieszkańców Suwałk po Betlejemskie 
Światełko Pokoju. 21 grudnia (środa) 
w godzinach 19-21 odbędzie się miej-
skie przekazanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju wszystkim chętnym mieszkań-
com Suwałk, którzy przyjdą w tych godzi-
nach do parku Konstytucji 3 Maja z włas- 
nym zniczem/lampionem. Jak w ubieg- 
ł ym roku rozpalone zostanie od Be - 
tlejemskiego Światła Pokoju ognisko, przy 
którym będzie można się ogrzać, zaśpiewać 
piękne polskie kolędy, wymienić się życze-
niami i oczywiście zabrać ze sobą płomień 
Światła z Betlejem.

Przed rokiem suwalczanie po raz pierwszy mogli odebrać 
płomień światła z Betlejem w parku Konstytucji 3 Maja

>>
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LODOWISKO  OTWARTE
Czynne jest suwalskie lodowi-

sko przy Szkole Podstawowej nr 11 
przy ul. Szpitalnej 66. W czasie na-
uki szkolnej, od poniedziałku do 
piątku w godz. od 8 do 14 z lodo-
wiska bezpłatnie mogą korzystać 
uczniowie suwalskich szkół (gru-
py zorganizowane). W godz. od 15 
do 20, od poniedziałku do piątku  
z lodowiska mogą korzystać wszy-
scy mieszkańcy miasta tyle, że za 
odpłatnością. W weekendy i świę-
ta lodowisko jest czynne w godzi-
nach 11-20. Wejścia są odpłatne. W Wigilię i Sylwestra lodowisko będzie czynne w godzinach 9-14,  
a wejścia również będą odpłatne. Lodowisko nie będzie czynne w pierwszy dzień Bożego 
Narodzenia oraz w Nowy Rok. Osoby korzystające z lodowiska wpuszczane są na tercję, tj. na 45 
min. Cena biletu – 5 zł (za tercję), wypożyczenie łyżew – 3 zł (za tercję). Ze względów oszczędno-
ściowych lodowisko będzie działać tylko do 5 lutego.

>>

WYDARZYŁO SIĘ
W SUWAŁKACH

n W Mikołajki na placu M. Konopnickiej pre-
zydent Suwałk Czesław Renkiewicz wspólnie 
ze swoim zastępcą Romanem Rynkowskim, 
przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem 
Przełomcem i dyrek torem Suwalskiego 
Ośrodka Kultury Ignacym Ołowiem oficjal-
nie włączyli oświetlenie na miejskiej choince. 
Towarzyszyły temu świąteczne piosenki i kolę-
dy w wykonaniu Studia Piosenki Świetlik i ani-
macje Studia Radość z SOK. Najmłodsi suwal-
czanie otrzymali słodycze.

n Suwalczanie po raz kolejny uniemożliwi-
li dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. 59-la-
tek zatrzymany na Osiedlu Kolejowym miał  
1,5 promila alkoholu w organizmie. 

n Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bia- 
łymstoku odrzucił skargę organizacji ekolo-
gicznej z Oświęcimia w sprawie budowy 
Instalacji Termicznego Przekształcania Wstępnie 
Przetworzonych Odpadów Komunalnych w Su- 
wałkach, w skrócie nazywaną spalarnią odpa-
dów komunalnych. Zdaniem WSA inwestycja 
nie narusza przepisów prawa, a zatem nie będzie 
miała negatywnego wpływu na środowisko. 

n 70 kg szczupaków i 5 kg sandaczy trafiło 
na początku grudnia do suwalskiego Zalewu 
Arkadia. Te gatunki ryb dobrze rozwijają się  
w „Arkadii”. W suwalskim zalewie jest za dużo 
płoci i uklei, a za mało drapieżników.

n  9  g r u d n i a  
w Urzędzie Miej- 
s k i m  r o z d a n o 
100 karmników  
dla ptaków. Kar- 
mniki wykonali - 
uczniowie Zespo- 
łu Szkół nr 6 w ramach praktycznej nauki zawodu.

n 43 żołnierzy pełniących dobrowolną zasad-
niczą służbę wojskową w 14. Suwalskim Pułku 
Artylerii Przeciwpancernej im. J. Piłsudskiego 
złożyło przysięgę wojskową. Większość z nich 
służbę będzie kontynuowało w suwalskich ko-
szarach. Do innych garnizonów wybiera się  
7 żołnierzy, a 9 zdecydowało się, że po złożeniu 
przysięgi zakończy służbę. Dla pozostających  
w wojsku, kolejnym etapem będzie 11-mie-
sięczne szkolenie specjalistyczne. Za każdy 
miesiąc służby ochotnicy otrzymają 4 560 zł.

n  13 grudnia w Mariampolu przewodni-
czący suwalskiej Rady Miejskiej w Suwałkach 
Zdzisław Przełomiec wraz z grupą suwalskich  
harcerzy Hufca ZHP przekazali Betlejemskie 
Światło Pokoju litewskim skautom i harcerzom 
z ZHP na Litwie. 

BĘDZIE  „EKSPRESÓWKA” 
DO  BIAŁEGOSTOKU

Dobra wiadomość dla mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny. 13 grudnia premier Mateusz 
Morawiecki zapowiedział budowę „ekspresówki” Białystok-Augustów-Suwałki. Stało się to w cza-
sie konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym przyjęto Rządowy Program 
Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 (z perspektywą do 2033 r.).

– W osobnej uchwale Rada Ministrów przy-
jęła do realizacji drogę S8 od Białegostoku 
przez Suchowolę, Augustów do Suwałk, 
a tak precyzyjnie rzecz ujmując do węzła 
Raczki przed Suwałkami – powiedział premier  
M. Morawiecki, z którego inicjatywy przyję-
to tę uchwałę.

W uchwale zapisano m.in.: „Ze względu 
na znaczenie w ruchu lokalnym, regional-
nym, krajowym i międzynarodowym drogi 
Białystok-Augustów-Suwałki-granica pań-
stwa, Rada Ministrów uznała za zasadną bu-

dowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego i zwiększy jakość usług transportowych, jeśli chodzi o przewóz pasażerów i towarów.”

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK jest Krajowy Fundusz 
Drogowy, zasilany m.in. środkami UE. W konferencji prasowej premiera uczestniczył też minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk, który po niedawnym spotkaniu Rady ds. Transportu w Brukseli 
zapowiedział budowę drogi ekspresowej Białystok-Ełk, która ma połączyć trasy Via Carpatia i Via 
Baltica. Także i ta droga na wniosek ministra A. Adamczyka znalazła się w RPBDK. Zatem rząd za-
powiada budowę dwóch dróg ekspresowych: Białystok-Augustów-Suwałki i Białystok-Ełk. Na ra-
zie nieznane są terminy realizacji tych inwestycji.

O budowę „ekspre- 
sówki” Biał ystok-Au- 
gustów-Suwałki zabie-
gal i  samor z ądowc y,  
w tym prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz, 
suwalscy radni miej-
scy oraz samorządowcy  
z Suwalszczyzny i Ziemi 
Augustowskiej. Na zdję-
c i u  s a m o r z ą d o w c y  

z Suwalszczyzny i Ziemi Augustowskiej podczas spotkania w Sztabinie 10 sierpnia 2022 r. 
Podlaski Zespół Parlamentarny, którym kieruje poseł Jarosław Zieliński również domagał się 

budowy „ekspresówki” Białystok-Augustów-Suwałki. W tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury  
skierowano specjalną petycję z kilkoma tysiącami podpisów. 

>>
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KOLĘDY  I  PASTORAŁKI
Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły i wyczekiwany, związany 

z tradycjami i obrzędami świątecznymi. Mają one niezapomnianą atmos-
ferę i symbolikę. Do pięknych polskich tradycji należy śpiewanie kolęd  
i pastorałek. Zwyczaj ten kultywują suwalskie przedszkolaki.

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym zorganizowało XVI Przegląd 
Kolęd i Pastorałek, w którym uczestniczyły dzieci z suwalskich przedszkoli 
samorządowych. Przedszkola reprezentowały dzieci przygotowane do wy-
stępu przez swoje wychowawczynie. Na przeglądzie nie oceniano występów, 
nie przyznano miejsc, lecz wszystkie dzieci nagrodzono brawami i upomin-
kami. Tradycyjnie przegląd rozpoczął się przedstawieniem jasełek w wyko-
naniu dzieci z Przedszkola nr 4

IV Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek odbył się w Szkole Pod-
stawowej nr 7 im. Św. Jana Pawła II. Kolędy i pastorałki śpiewali m.in. naj-
młodsi z: Przedszkola nr 7, Przedszkola Chatka Puchatka, Przedszkola nr 6 
oraz z oddziału przedszkolnego SP nr 7 i przedszkolaki z Raczek

Dzieci z grup i klas integracyjnych przedszkoli i szkół z Suwałk oraz Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Filipowie wprowadziły w klimat świąt widzów 
w auli Szkoły Podstawowej nr 10. Już po raz 18. w „dziesiątce” zabrzmiały 
kolędy i pastorałki w wykonaniu artystów z suwalskich  przedszkoli nr 4, 5  
i 8 oraz uczniów klas integracyjnych szkół podstawowych nr 10 i „Bajka” 
oraz dorosłych z WTZ Filipowie. Opiekunowie i rodzice włożyli dużo wysił-
ku w ich przygotowanie, a nagrodą były oklaski widzów
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>> >>OPŁATKI  2022
Przed Bożym Narodzeniem suwalskie stowarzyszenia społeczne or-

ganizują tradycyjne spotkania opłatkowe. Cieszą się one dużym powo-
dzeniem, bo większość z nas lubi ten przedświąteczny czas. Jest to chwi-
la radowania się dobrem i wzajemnym zaufaniem.

10 grudnia spotkała się społeczność suwalskiego koła Polskiego Związku 
Niewidomych, by podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i podsumo-
wać mijający rok. Była wspólna modlitwa, śpiewanie kolęd i wigilijny po-
częstunek oraz koncert dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6

Słuchacze i przyjaciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na mię-
dzypokoleniowym opłatku. Uczestniczyło w nim duże grono seniorów oraz 
zaproszonych gości. Była modlitwa, wspólne śpiewanie kolęd, symboliczne 
łamanie się opłatkiem, składanie życzeń oraz degustacja posiłków, które 
przygotowano na wzór wieczerzy wigilijnej. Trochę dań tradycyjnych, tro-
chę nowoczesnych. Seniorzy długo rozmawiali przy barszczyku i pierogach 
o przedświątecznych zakupach oraz planowanych w święta rodzinnych spo-
tkaniach, a także o tym co przyniesie następny rok

Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją Horyzont zorganizowało Spotkanie 
Wigilijne dla członków swojej organizacji. W wyjątkowy klimat wpro-
wadziło wspólne odśpiewanie kolęd oraz koncert Chóru Ocean Życia, 
który zaprezentował liryczny zbiór kolęd i pastorałek. Było także czy-
tanie pisma świętego i błogosławieństwo. Następnie, po połamaniu 
się opłatkiem uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do świąteczne-
go obiadu, który składał się z tradycyjnych potraw wigilijnych
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CO NOWEGO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI?

Dziękujemy Naszym Klientom 
za dotychczasową współpracę 

i zapraszamy do dalszej w nadchodzącym 2023 Roku.
Życzymy zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia
Zespół WGN Nieruchomości Suwałki

Wioletta
Sadłowska,
Dyrektor WGN
Suwałki, pośrednik
w obrocie
nieruchomościami,
doradca rynku
nieruchomości,
nr licencji zawodowej 
20442

Centrum Obsługi Nieruchomości

ul. 1 Maja 1 tel.  87 566 64 14 
www.wgn.pl

Czy nieruchomości będą tanieć? Prognozy 
rynku  wskazują, że w najbliższej przyszłości po-
winniśmy się spodziewać spadków cen w tym 
zakresie. Jednak, tak naprawdę trudno ocenić, 
co się wydarzy. Z jednej strony ceny wzmacnia 
inflacja, a zwłaszcza drożejące materiały budow-
lane, a z drugiej hamuje je niska dostępność 
kredytów hipotecznych w polskich bankach.

Ostatni rok wyraźnie nam pokazał, że 
zależność pomiędzy rynkiem nieruchomo-
ści a rynkiem hipotecznym jest bardzo silna.  
Z powodu wzrostu stóp procentowych i obaw 
związanych ze skutkami ekonomicznymi woj-
ny w Ukrainie, gwałtownie zmalała liczba kre-
dytów udzielanych przez banki. W tej chwili 
największym problemem jest uzyskanie fi-
nansowania przez nabywców, którzy nie dys-
ponują gotówką. Kupujący, których nie znie-
chęcają wysokie stopy procentowe, często i tak 
muszą przełożyć zakup mieszkania czy domu 
ze względu na zbyt niską zdolność kredyto-
wą, która zmniejsza się z miesiąca na miesiąc. 
Skutkuje to widocznym spadkiem sprzedaży 
nieruchomości nie tylko na naszym lokalnym 
rynku, ale również w całym kraju.

Obecnie ceny mieszkań w Suwałkach nie-
znacznie obniżają się. Na rynku wtórnym cena 
transakcyjna mieszkania odbiega od ofertowej 
od 3 do 8%. Jednocześnie liczba ofert na ryn-
ku jest podobna do tej sprzed roku, co ozna-
cza że mieszkania nie są wyprzedawane szyb-
ko. Największy spadek cen możemy zauważyć 
w przypadku większych nieruchomości powy-
żej 60 m2, które na ogół trudniej jest sprzedać. 
Małe mieszkania typu kawalerka, wciąż utrzy-
mują w miarę stabilne ceny.  

W 2023 roku można spodziewać się wy-
sypu ofert sprzedaży nieruchomości, których 

koszt utrzymania przerośnie możliwości finan-
sowe właścicieli. Najbliższe rok, czy dwa lata 
będą dobrym czasem do zdobywania praw-
dziwych okazji. Na rynek sprzedaży trafi wie-
le nieruchomości, których właściciele nie bę-
dą w stanie spłacać kredytów. Będzie je można 
kupić w atrakcyjnej cenie od zadłużonych kre-
dytobiorców lub banków, które je przejmą.

Osoby posiadające gotówkę mogą śmiało 
pomyśleć o inwestycji w mieszkanie z przezna-
czeniem na najem długoterminowy. Ten sektor 
rynku nieruchomości wciąż trzyma się napraw-
dę dobrze. Wielu ekspertów śmiało twierdzi, że 
nadchodzący rok upłynie pod znakiem wzrostu 
znaczenia najmu nieruchomości.
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WIGILIA CHŁOPSKA
Były życzenia, dzielenie się opłatkiem i tradycyjne potrawy na stołach, 

przy których zasiedli ludowi twórcy z Suwalszczyzny. Wigilia Chłopska to 
tradycyjne spotkanie zespołów ludowych organizowane od 30 lat, naj-
pierw w zespole pokamedulskim nad Wigrami, a od kilku lat w Suwałkach. 
Wyjątkiem były ostatnie dwa lata. Przerwa była spowodowana pande-
mią koronawirusa.

W tym roku przy wspólnym stole z tymi, co dbają o nasze dzie-
dzictwo kulturowe, zasiedli m.in. poseł Jarosław Zieliński, prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec, suwalski starosta Witold Kowalewski, samorządowcy z po-

wiatu suwalskiego i pracownicy Suwalskiego Ośrodka Kultury, którzy 
na co dzień współpracują z ludowymi twórcami. Na Wigilii Chłopskiej 
zaprezentowały się zespoły: Uwrocie i Ancyjas z Suwałk, Bakałarz  
i Zajączkowiaki z Zajączkowa, Rospuda oraz Onegdaj z Filipowa, Znaroku 
i Przeroślaki z Przerośli, Zorniczeńka z Wysokiego i Raczkowiacy z Raczek, 
Szeszupa i Szeszupiaki z Rutki Tartak, Wigranie ze Starego Folwarku, 
Pogranicze z Szypliszk, Jezioranki i Szuwarki z Wiżajn oraz indywidual-
nie wystąpiła Ewa Kuprewicz z Żywej Wody.

Pierwszą „Wigilię Chłopską” zorganizował w 1992 r. Wojewódzki Dom 
Kultury w Suwałkach, kierowany wówczas przez Zbigniewa Buskiego. 
Zaproponował on, aby przy wigilijnym stole podziękować zespołom lu-
dowym za ich wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego.

>>

Zespoł ludowy „Przeroślaki”
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n Do złożenia reklamacji niezbędny jest do-
wód zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie 
płatności kartą lub wydruk z konta). Kupujący 
mogą też skorzystać z gwarancji na zakupio-
ny towar

n Towar zakupiony w internecie możemy 
zwrócić w terminie 14 dni, ale nie dotyczy to 
m.in. produktów o krótkim terminie, płyt z mu-
zyką, czy też biletów na koncert 

n W czasie przedświątecznych zakupów 
najważniejszy jest zdrowy rozsądek

Ewa Harasim, Miejski Rzecznik Konsu- 
mentów w Suwałkach radzi, jak świadomie  
i bezpiecznie przetrwać czas świątecznych  
zakupów.

– Nie zawsze nasze przedświąteczne zaku-
py są trafione. Co możemy zrobić w takiej 
sytuacji?

– Zwrot produktu zakupionego w skle-
pie stacjonarnym, który nie ma wad, a po 
prostu nam się nie podoba zależy wyłącznie 
od dobrej woli sprzedawcy. Pamiętać należy 
również, że każdą rzecz niezgodną z umową 
możemy reklamować w ciągu dwóch lat od 
zakupu. Do złożenia reklamacji niezbędny jest 
dowód zakupu, którym jest nie tylko paragon, 
ale również faktura, potwierdzenie płatności 
kartą czy wydruk z konta. Oprócz prawa do re-
klamacji konsumenci mogą skorzystać z gwa-
rancji. Prawo wyboru między tymi dwiema 
opcjami należy do konsumentów. Gwarancja 
– podobnie jak niezgodność produktu z umo-
wą – umożliwia dochodzenie roszczeń w przy-
padku, gdy nabyta rzecz okazała się wadliwa. 
Jest ona jednak dobrowolna – przedsiębior-
ca może  udzielić gwarancji, ale nie musi i sam 
określa jej zasady. Na szczęście wielu sprze-
dawców dopuszcza możliwość zwrotu to-
waru zakupionego w sklepie stacjonarnym. 
Uprawnienie kupującego w tym zakresie mo-

że zostać obwarowane dodatkowymi warun-
kami, np. ograniczonym terminem, koniecz-
nością dostarczenia produktu w oryginalnym 
opakowaniu, paragonem.  Aby mieć pewność, 
że dany przedsiębiorca przyjmie zwrot, suge-
ruję jeszcze przed zakupem upewnić się, jakie 
są jego zasady.

  
– A co z nietrafionymi zakupami w interne-
cie?

– Zwrot towaru zakupionego przez internet 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa jest moż-
liwy, bez podawania przyczyny jego zwrotu, 
w terminie 14 dni. Kwestię tę reguluje Ustawa 
o prawach konsumenta. Wspomniana usta-
wa przewiduje jednak szereg wyłączeń unie-
możliwiających odstąpienie od umowy, m.in.: 
krótki termin przydatności produktu, względy 
higieniczne, towar wyprodukowany na indy-
widualne zamówienie, płyty z muzyką, czy też 
bilety na koncert. Dokonując zakupów w skle-
pach internetowych należy pamiętać o pod-
stawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede 
wszystkim należy uważnie czytać i sprawdzać 
oferty. Zawsze sprawdzać czy na stronie skle-
pu zamieszczono dokładny adres sprzedaw-
cy (nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, 
dane kontaktowe) oraz zapoznać się z opinia-
mi innych kupujących. Informacja, która może 
być przydatna konsumentowi dotyczy sytuacji, 
gdy mamy inną cenę tego samego produktu 
na półce i w kasie. W takim przypadku mamy 
prawo do zakupu po takiej cenie, jaka widnie-
je na półce. Jeżeli zapłaciliśmy za produkt wię-
cej, sprzedawca powinien oddać różnicę. Gdy 
nie chce się na to zgodzić, możemy zrezygno-
wać z zakupu.

 
– Zbliżające się święta to również czas, gdy 
zaczynamy rozglądać się za prezentami dla 
dzieci. I tutaj pojawia się wiele problemów.

– Kupując produkty przeznaczone dla 
dzieci, należy wybierać te, które pozwolą 
im na rozwój zainteresowań poprzez naukę 
i zabawę. Decydujmy się na rzeczy nie tyl-
ko atrakcyjne cenowo, ale także bezpiecz-

ne. Pamiętajmy, że nic nie zastąpi naszego  
zdrowego rozsądku. Wybierając np. zabaw-
ki dźwiękowe, zastanówmy się, czy poziom 
decybeli nie uszkodzi słuchu naszej pocie-
chy. Jeśli już w sklepie dźwięk wydaje się 
zbyt głośny, natarczywy wybierzmy inny pro-
dukt. Zagrożeniem są także źle zabezpieczo-
ne, drobne części, które dziecko mogłoby po-
łknąć, dlatego spójrzmy czy miś ma dobrze 
przymocowane oczka i czy maluch nie ma 
zbyt łatwego dostępu do baterii w zabawko-
wym telefonie. 

Ważne jest również właściwe oznakowa-
nie produktu, umożliwiające dokładną iden-
tyfikację przedsiębiorcy wprowadzającego  
go na rynek. Powinien mieć również znak CE, 
który świadczy o tym, że dany produkt speł-
nia podstawowe wymagania dopuszczenia 
go na rynek.

  
– A co zrobić, gdy nie możemy wyegzekwo-
wać swoich praw u handlowców?

– W przypadku jakichkolwiek problemów  
z realizacją umowy sprzedaży, czy też procedu-
rą reklamacyjną, bezpłatnych porad i informacji 
prawnych udzieli rzecznik konsumentów oraz 
szereg innych instytucji działających w zakre-
sie ochrony interesów konsumentów.

– Dziękuję za rozmowę.

JAK  NIE  DAĆ  SIĘ  OSZUKAĆ  W  CZASIE  ZAKUPÓW?
OKRES PRZED  ŚWIĘTAMI BOŻEGO  NARODZENIA ORAZ NOWYM ROKIEM TO CZAS INTENSYWNYCH ZAKUPÓW. PRZED ŚWIĘ-
TAMI KUPUJEMY WIĘCEJ, CZĘŚCIEJ I W OSTATNIEJ CHWILI. ŁATWO W TAKIEJ SYTUACJI O ZAKUP NIEPOTRZEBNEGO PRO-
DUKTU. WKŁADAJĄC PRODUKT DO KOSZYKA MUSIMY WIEDZIEĆ, ŻE NIE W KAŻDEJ SYTUACJI BĘDZIEMY MOGLI GO ODDAĆ. 

Miejsk i  R ze c znik 
Konsumentów w Su- 
w a ł k a c h p r z y j m u j e  
przy ul. Sejneńskiej 13 
(I piętro, pokój nr 133).

poniedziałki: od godz. 8  
do 16; 
czwartki: od godz. 7.30 
do 15.30; 
tel. 87 562 81 37.
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NOWOCZEŚNIEJSZY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

Jeszcze w 2024 roku ma być znany ostateczny przebieg linii kolejo-
wej Rail Baltica przez Suwałki. Kolejarze chcą też w 2024 roku uzyskać po-
zwolenie na budowę. Mimo, że tor ma przebiegać po obecnym śladzie, to  
w Suwałkach zmieni się dość dużo. O szczegółach rozmawiano 6 grud-
nia w Parku Naukowo-Technologicznym podczas konsultacji społecznych 
dla mieszkańców Suwałk.

Składy poza granicami Suwałk będą rozwijały prędkość do 250km/h. 
W mieście będzie to tylko lub aż 120 km/h. Przede wszystkim będzie 
bezpiecznie bo wszystkie skrzyżowania z drogami będą dwupoziomo-
we i bezkolizyjne. Wcześniej mówiono, że nad torami samochody poja-
dą wiaduktami nad ulicami: Raczkowską i Wojska Polskiego. Teraz jednak 
projektanci skłaniają się ku temu, że będą to tunele. Bez zmian pozosta-
je sprawa tuneli pod torami przy ulicach: Sejneńskiej, Trasie Wschodniej 
oraz Północnej – w kierunku Okuniowca i Nowej Wsi. Inwestycja ma zo-
stać zrealizowana do końca 2028 roku.

GDZIE ZATRZYMAJĄ SIĘ POCIĄGI NA RAIL BALTICA?
Miasto wzbogaci się o kolejną stację pasażerską. Dwa perony i wia-

ta, przy której nie przewidziano parkingu (ma się to zmienić) tworzo-
ny będzie przystanek Suwałki Południe, na którym będą zatrzymywały 
się pociągi pasażerskie szybkiej kolei. Zostanie on usytuowany w pobli-
żu dawnego skrzyżowania Utraty z drogą do Płociczna, niedaleko budo-
wanego marketu Aldi.

Stacja towarowa z centrum zostanie przeniesiona na Papiernię. Tam 
powstaną również nowe drogi dojazdowe, a o ich większą liczbę zaape-
lował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Miejscy urzędnicy zwrócili 
też uwagę na planowane ulokowanie budynku zasilania stacji na wyso-
kości ul. Sianożęć, gdzie ma powstać osiedle domów jednorodzinnych.

CO Z OBECNYM DWORCEM KOLEJOWYM?
Zgodnie z założeniami planistycznymi stacja pasażerska Suwałki po-

zostanie w tym samym miejscu, co teraz. Projektant zakłada, że na sta-
cję złożą się cztery perony, na które dostaniemy się przejściem podziem-
nym. Z informacji przekazanych na spotkaniu konsultacyjnym wynika, że 
pociągi jadące Rail Baltica będą zatrzymywały się na przystanku Suwałki 

RAIL  BALTICA  PRZEZ  SUWAŁKI
Południe. Trudno jed-
nak przypuszczać, by 
pociągi jadące przez 
Suwałki z prędkością 
120 km/h zajeżdżały na 
obecny dworzec kolejo-
wy, a następnie wraca-
ły na trasę Rail Baltica.  
Zgodnie z tymi założe-
niami, przedstawiony-
mi na spotkaniu konsul-
tacyjnym, na obecnym 
dworcu kolejowym za-
trzymywać się będą po-
ciągi lokalne. Teraz w rozkładzie jazdy PKP do Suwałk dojeżdżają zaled-
wie trzy takie pociągi. 

BĘDZIE REMONT DWORCA KOLEJOWEGO
Dworzec kolejowy oddano do użytku w 1896 r. i jest to jeden z najcen-

niejszych budynków zabytkowych w Suwałkach. Jak poinformował portal 
transport-publiczny.pl na początku grudnia PKP SA wyłoniło w przetargu 
firmę, która wykonana dokumentację projektową remontu tego dworca. 
Zrealizuje ją spółka Akint za 511,7 tys. zł brutto. Na wykonanie prac projek-
towych przewidziano 21 tygodni. Zgodnie z koncepcją wstępną na par-
terze dworca przewidziano hol, poczekalnię, kasy, toalety, pomieszcze-
nia służbowe dla Intercity, WARS-u, Służby Ochrony Kolei, pomieszczenia 
komercyjne. Dokumentacja obejmie też otoczenie. Zaprojektowane zo-
staną nowe ciągi piesze z małą architekturą, powstaną: wiata rowerowa, 
ogrody deszczowe, miejsca postojowe. Wyburzony zostanie budynek to-
alet. Przebudowane zostaną schody wejściowe, a obiekt zostanie dosto-
sowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Ostatni z 21 oddziałów suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego – Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 
Chirurgii Onkologicznej został zmodernizowany. 6 grudnia otwarto drugie skrzydło unowocześnione-
go Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. W uroczystości uczestniczyli 
poseł Jarosław Zieliński, Wiesława Burnos – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, wojewódzcy 
radni Cezary Cieślukowski i Waldemar Kwaterski oraz dyrektor szpitala Adam Szałanda z pracownikami. 

Dzięki rozbudowie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczynio- 
wej przybyło 21 łóżek i sala operacyjna. Teraz jest to duży oddział, który może leczyć 50 pacjentów.

– Na razie są to tylko pomieszczenia. Mamy pół roku na zakup aparatury medycznej i skompleto-
wanie personelu medycznego tak, by w drugiej połowie przyszłego roku przyjąć pierwszych pacjen-
tów – mówił dyrektor A. Szałanda

Modernizacja pomieszczeń, w których znajdzie się Pododdział Chirurgii Onkologicznej  
i Naczyniowej kosztowała 3,8 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu województwa podlaskiego.  
W jego przyszłorocznym budżecie zaplanowano 500 tys. zł na zakup nowoczesnego wyposażenia 
tego Oddziału.
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***   KULTURA   ***   KULTURA   ***   KULTURA   ***   KULTURA   ***   KULTURA   ***   KULTURA   ***

  SZÓSTKI          „DwuTygodnika Suwalskiego”          2022  roku

Tradycyjnie na koniec roku „DwuTygodnik Suwalski” prezentuje swój ranking wydarzeń ostatnich dwunastu miesięcy. W 2022 roku po-
woli wychodziliśmy z licznych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Sprzyjało to organizacji wielu ciekawych imprez sporto-
wych i kulturalnych w Suwałkach. 

1. ROK MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH
Można krótko  

p owie dzieć ,  że 
Rok Marii Konop- 
nickiej w Suwał- 
kach okazał się  
sukcesem. Przez 
cały rok suwalskie 
instytucje kultury, 
przedszkola, szko-
ły i organizacje pozarządowe organizowały różne akcje, konkursy i pre-
zentacje przypominające M. Konopnicką i jej twórczość. Dzięki temu na 
pewno wiedza suwalczan o swojej najsłynniejszej rodaczce jest większa  
niż była jeszcze przed rokiem. W 2022 roku zorganizowano tyle wyda-
rzeń związanych ze słynną pisarką, że trudno to było nie zauważyć w Su- 
wałkach. Obszerne kalendarium tych działań przedstawiliśmy w nr 23 
„DwuTygodnika Suwalskiego”. Teraz zwracamy szczególną uwagę na pre-
zentacje i konkursy zorganizowane w suwalskich przedszkolach i szko-
łach, takie jak przemarsz suwalskimi ulicami przebranych za krasnoludki 
uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 10 w 180 rocznicę urodzin Marii 
Konopnickiej. Zapewne najmłodsi suwalczanie na długo to zapamiętają.

2. NOWA STAŁA WYSTAWA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
W Muzeum im. Marii 

Konopnickiej 19 sierp-
nia uroczyście otwar-
to nową wystawę stałą 
„Pieśń o domu”, poświę-
coną życiu i twórczości 
poetki. Jest różnie oce-
niana. Jedni zachwyca-

ją się, ale nie brak też głosów krytycznych. Na pewno wystawa nie jest 
obojętna, wywołuje emocje. Łączy elementy scenograficzne, oryginal-
ne obiekty muzealne, grafikę i nowoczesne rozwiązania multimedialne. 
Autorami koncepcji, scenariusza i projektu wystawy są Michał Urban, 
Marek Zalibowski i pracownicy suwalskiego Muzeum Okręgowego: 
Magdalena Wołowska-Rusińska i Krzysztof Skłodowski. Ta wystawa za-
stąpiła ekspozycję przygotowaną przed blisko 30-tu laty.

3. FESTIWAL LITERACKI „PATRZĄC NA WSCHÓD” W SUWAŁKACH
Po raz pierwszy w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 

Konopnickiej odbył się Festiwal Literacki „Patrząc na Wschód”. Dotąd 
odbywał się on w Budzie Ruskiej. W tym roku zorganizowano też jego su-
walską odsłonę. Na pierwsze spotkanie autorskie z pisarzem Grzegorzem 
Kasdepke przyszły takie tłumy, że organizatorzy musieli przenieść je na 
przybiblioteczne podwórko. W kolejnych festiwalowych spotkaniach 
autorskich uczestniczyli m.in.: suwalczanin Jacek Milewski, Piotr Brysacz  

i Jędrzej Morawiecki. 
Na pewno zapamięta-
my ten suwalski festiwal 
jako wyjątkowo gorący. 
A to nie tylko za sprawą 
pogody, ale też liczby 
uczestników będących 
na spotkaniach z ludź-
mi z pasją. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłym roku, 
jak też w następnych la-

tach, ten festiwal, dzięki współpracy z Wydawnictwem Paśny Buriat oraz 
Stowarzyszeniem Maćkowa Ruda na stałe zagości w Suwałkach. Suwalską 
część festiwalu zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil  
i Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

 
4. KONCERT SHEMEKII COPELAND NA SUWAŁKI BLUES FESTIVALU

To było największe wydarzenie tegorocznego Suwałki Blues 
Festival-u oraz jeden z najlepszych koncertów w 14-letnich dziejach SBF.  
W Suwałki Arenie wystąpiła „królowa bluesa” Shemekia Copeland, wie-
lokrotna zdobywczyni Blues Music Award, czterokrotnie nominowana 
do nagród Grammy. Jedna z najwspanialszych współczesnych woka-

listek bluesowych. 
W 2012 r. występo-
wała z B.B. Kingiem, 
Mickiem Jaggerem 
i innymi muzykami 
w Białym Domu, dla 
prezydenta Obamy  
i pierwszej damy.

5. KONCERT ORGANKA, SWIERNALISA I ŻURKOWSKIEGO
17 września na jednej scenie w Suwalskim Ośrodku Kultury wystąpi-

li: Łukasz Żurkowski, Paweł Swiernalis i Tomasz Organek – trzech znanych 
muzyków związanych z Suwałkami i Suwalszczyzną. Wszyscy urodzili się 
w Suwałkach. Żurkowski i Swiernalis tutaj mieszkali i uczyli się, a Organek 
dzieciństwo spę-
dził w Raczkach, 
ale uczył się w su-
walskim III LO. Cała 
trójka chętnie do 
Suwałk wraca, nie 
tylko na koncerty. 
Tym jednak razem 
wspólnie zaprezen-
towali się na scenie 
SOK w podzielonym  
na trzy części koncercie. Jako pierwszy w sali SOK wypełnionej po brzegi 
wystąpił Żurkowski. Po nim na scenie pojawił się Swiernalis, a na koniec wy-
stąpił najbardziej znany Organek. Jego występ był manifestem przeciwko 
wojnie, przeciwko agresji i braku tolerancji. Apelował o dialog i wzajemny 
szacunek. Mamy nadzieję, że nie był to ostatni wspólny koncert muzyków. 

6. PIĄTY SUWALSKI SALON SZTUKI
To co najciekawsze w suwalskiej plastyce można było obejrzeć latem  

w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 przy ul. T. Noniewicza 71  
w czasie V Suwalskiego Salonu Sztuki. Na wystawie zaprezentowano 
najnowsze prace twórców związanych z Suwałkami i Suwalszczyzną. To 
był swego rodzaju przegląd aktualnych dokonań czynnych twórczo ar-
tystów związanych z naszym regionem. Można było na niej zobaczyć  
64 prace autorstwa 44 artystów. Prezentowane techniki to: malarstwo, 
ilustracja, rysunek, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, rzeźba, 
instalacja, fotografia.

NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA  KULTURALNE  W  SUWAŁKACH  W  2022  ROKU
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i Serbem Miranem Kujundziciem, okazał się rewelacją początku rozgrywek. 
Po dziewięciu kolejkach zajmował nawet czwartą lokatę w tabeli PlusLigi. 
W tym sezonie siatkarze Ślepska Malow po raz pierwszy w historii awan-
sowali do Pucharu Polski.

4. WYSTĘP SUWALSKICH LEKKOATLETÓW 
NA MISTRZOSTWACH POLSKI SENIORÓW

W 98 PZLA Mistrzostwach Polski lekkoatleci 
LUKS Hańczy Suwałki wywalczyli dwa medale  
i zajęli szesnastą lokatę w klasyfikacji medalo-
wej. Maria Andrejczyk wygrała w rzucie oszcze-
pem kobiet, a Piotr Lebioda w tej samej konku-
rencji wśród mężczyzn zdobył brązowy medal. 
W rzucie oszczepem Hubert Chmielak zajął 
dziewiąte miejsce, a debiutant Piotr Konopko 

był trzynasty w skoku wzwyż. M. Andrejczyk rzuciła 57 m 53 cm i to dało 
jej czwarty tytuł mistrzyni Polski. To był jej najlepszy występ w tegorocz-
nym niezbyt udanym sezonie, w którym zmieniła swojego trenera. Teraz 
jej szkoleniowcem jest Fin Petteri Pirronen. Rok 2022 rozpoczął się dla 
niej znakomicie. Na początku stycznia odebrała nagrodę za szóstą loka-
tę w Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Sportowca Roku 2021.

 
5. XXVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SUWAŁKACH

Po blisko pół wieku znowu w Suwałkach na 
najważniejszej imprezie w sporcie młodzieżo-
wym rywalizowali najlepsi młodzi sportowcy 
z całej Polski. W ramach XXVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Suwałki Arenie o mi-
strzostwo Polski juniorów młodszych walczy-
li zapaśnicy (dziewczęta oraz chłopcy w stylu 
klastycznym i wolnym) oraz siatkarze. W zma-
ganiach zapaśników wzięło udział ok. 600 
uczestników, w tym blisko 440 zawodników. 
A w turnieju siatkarskim uczestniczyło ok. 250 
osób, w tym ok. 200 siatkarzy. Reprezentacja województwa podlaskiego 
w siatkówce chłopców zajęła czwartą lokatę, najwyższą w historii OOM. 
Grało w niej 7 zawodników SUKSS Suwałki, a jej trenerami byli suwalcza-
nie Bartosz Jasiński i Artur Łabacz. W zapasach zawodniczka MUKS Olimpik 
Suwałki Zuzanna Konopko zajęła piąte miejsce w kategorii do 69 kg, a jej 
koleżanka klubowa Karolina Palacz była dziewiąta w kategorii do 65 kg.

6. SŁODKO-GORZKI ROK WIGIER 
Ten rok zaczął się nieźle dla piłkarzy suwalskich Wigier. Zajęli czwarte 

miejsce w rundzie zasadniczej II ligi i wywalczyli prawo do gry w barażach 
o I ligę. Niestety potem było tylko gorzej. Aż 0:4 przegrali barażowy mecz  
z Motorem Lublin rozegrany w Suwałkach. I to był początek dużych proble-
mów. W czerwcu zarząd klubu podjął decyzję o wycofaniu drużyny z roz-
grywek II ligi po przeanalizowaniu sytuacji finansowej, na którą duży wpływ 
miała galopująca inflacja: dużo droższe przejazdy zespołu, zakwaterowania  
w hotelach i wyżywienia, a także konieczność podnoszenia gaż zawodni-
ków. Tak zakończył się najlepszy czas w 75-letniej historii klubu, który w la-
tach 2014-2020 grał na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy. W 2018 r. awansował 
do półfinału Pucharu Polski. Potem w II lidze dwukrotnie grał w barażach  
o powrót do pierwszej ligi. Teraz Wigry grają w IV lidze. Na razie bez więk-
szych sukcesów. Po rundzie je-
siennej do lidera z Łomży tra-
cą siedem punktów, a do III ligi 
awansuje tylko jeden zespół.

Wiceprezesi Wigier (od prawej)  
Łukasz Jutkiewicz, Kamil Ma-
karewicz i Marek Wołągiewicz
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  SZÓSTKI          „DwuTygodnika Suwalskiego”             2022  roku

1. MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W LEKKOATLETYCE 
To była największa impreza spor-

towa jaka kiedykolwiek odbyła się  
w Suwałkach. I co najważniejsze, ze swo-
ich obowiązków znakomicie wywiąza-
li się suwalscy organizatorzy: Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski.  
A nie było łatwo, bo wszystko zaczęło 
się jak u Alfreda Hitchcocka. Wprawdzie 

nie było trzęsienia ziemi, ale zaczęło się od potężnej ulewy, która zmusiła 
organizatorów do przeniesienia na drugi dzień części konkurencji zapla-
nowanych na pierwszy dzień. Na szczęście potem pogoda już nie utrud-
niała rywalizacji. Na suwalskim tartanie rekordowe wyniki osiągnęli płot-
karze. Wśród mężczyzn w biegu na 110 m przez płotki rekord Polski pobił 
Damian Czykier, który osiągnął wynik 13,25 sek. Wśród kobiet bieg na  
100 m przez płotki wygrała Pia Skrzyszowska (na zdjęciu pierwsza z lewej)  
z wynikiem 12,62 sek. Znakomite wyniki osiągnęli też: Ewa Swoboda 
(10,99 sek. na 100 m), Michał Haratyk (21,17 m w pchnięciu kulą) i Wojciech 
Nowicki (80,90 m w rzucie młotem). 

2. DRUŻYNOWE MISTRZOSTWO POLSKI SKB LITPOL-MALOW 
Po raz dzie-

więtnasty bad-
mintoniści SKB 
L i t p o l - M a l o w 
Suwałki wywal-
czyli tytuł druży-
nowego mistrza 
Polski. W meczu 
finałowym po-
konali 4:3 ABRM 
Warszawa. O zwycięstwie suwalskiej drużyny zdecydowała ostatnia gra 
w mikście, gdzie po 39-minutowej walce badmintoniści SKB Litpol-Malow 
Kamila Augustyn i Danylo Bosniuk pokonali rywali z Warszawy. To duży 
sukces suwalskiej drużyny, bo w tegorocznych rozgrywkach nie należała 
ona do faworytów. W indywidualnych Mistrzostwach Polski badmintoniści 
SKB Litpol-Malow w tym roku nie zdobyli złotego medalu. Wywalczyli trzy 
srebrne oraz dwa brązowe medale. W czerwcu po raz szósty badmintoni-
ści SKB Litpol Malowi wywalczyli brązowe medale Klubowych Mistrzostw 
Europy. W nowych rozgrywkach badmintonowej ekstraklasy po dwóch 
rundach suwalski zespół zajmuje czwartą lokatę w tabeli. Przed suwalską 
drużyną trudna walka o awans do turnieju finałowego badmintonowej eks-
traklasy. Na szczęście do składu powróciła Anastazja Chomicz. 

3. ZMIENNA GRA ŚLEPSKA MALOW SUWAŁKI W PLUS LIDZE
W sezonie 2021/22 siatkarze Ślepska Malow zajęli dwunastą lokatę  

w PlusLidze. Z czternastu meczów rozegranych w Suwałki Arenie wygrali 
tylko dwa. Był to najsłabszy wynik suwalskiego Ślepska Malow w PlusLidze. 
W poprzednich sezonach zajmowali: dziewiątą i siódmą lokatę w tabeli. 
W przerwie wakacyjnej nastąpiły duże zmiany w składzie suwalskiej dru-
żyny, z której odeszli grający w niej od początku występów w PlusLidze: 

Bartłomiej Bołądź i ame-
rykański rozgrywający 
Joshua Tuaniga. W no- 
w y m s e z o n i e  Ś l e p s k 
Malow grający w moc-
no zmienionym składzie, 
z nowymi wyróżniający-
mi się siatkarzami: argen-
tyńskim rozgrywającym 
Matiasem Sanchezem, 
Bartoszem Filipiakiem  

NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA  SPORTOWE  W  SUWAŁKACH  W  2022  ROKU
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swoim trenerem Andrze-
jem Koncewiczem
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DZIEŃ  DARCZYŃCY

6 grudnia w Archiwum Państwowym w Suwałkach, tak jak 
we wszystkich archiwach państwowych obchodzony był Dzień 
Darczyńcy 2022. A jego celem było uhonorowanie osób, organiza-
cji które z własnej woli przekazały do archiwów państwowych cenne 
dokumenty dotyczące własnych rodzin, rodów lub uzyskane w inny 
sposób, a ocalone od zniszczenia.

Dyrektor archiwum Sławomir Filipowicz podziękował i wręczył  
upominki przedstawicielom Stowarzyszenia Historyczno-Eksplo- 
racyjnego Ziemi Węgorzewskiej „Wendrusz” i Barbarze Chludzińskiej. 
Przekazali oni ełckiemu oddziałowi suwalskiego Archiwum 
Państwowego archiwalia parafii w Kutach. Najprawdopodobniej sta-
nowią one drugą część odkrytego przy udziale Jadwigi Tressenberg  
w latach 70. „skarbu kuckiego”. W czasie suwalskiego „Dnia Darczyńcy” 
Dariusz Morsztyn wygłosił wykład „Puszczańskie Obozy Szkoleniowe 
nad Wigrami 1926-1939. Historia i wyniki badań terenowych”, które-
go wysłuchali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Li- 
tyńskiego. Z wykładem wystąpił też kolejny darczyńca Tadeusz 
Trzaskalik. Opowiadał o kapitanie Wincentym Szczęsnowiczu 
(Swiczu) i jego Klubie Korespondencyjnym. T. Trzaskalik przeka-
zał do suwalskiego Archiwum Państwowego dokumenty osobiste 
W. Szczęsnowicza oraz dokumenty i wydawnictwa dotyczące jego 
działalności z lat 1914-1920.

>>ROK  Z  KAWIARENKĄ 
ARTYSTYCZNĄ

Swoje pierwsze urodziny obchodziła suwalska Kawiarenka Artystyczna.  
W Mikołajki na jubileuszowym spotkaniu zebrali się pomysłodawcy i or-
ganizatorzy tego niezwykłego projektu oraz osoby i instytucje wspierają-
ce, w tym m.in.: zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz dyrektor Niepublicznej 
Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” i Niepublicznej Terapeutycznej 
Szkoły Przysposabiającej Do Pracy „Prolog” Urszula Duda. 

– Liczymy, że naszym śladem wielu przedsiębiorców pomyśli o tym, że 
warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Jest coś pięknego widzieć 
jak oni rozwijają się, jak chcą po prostu normalnie funkcjonować. W przyszło-
ści chcemy, aby nasi uczniowie przekazali zdobyte doświadczenie kolejnym 
osobom, nie tylko z naszej placówki – stwierdziła U. Duda. 

Kawiarnia Artystyczna SOK działa na zasadach inicjatywy społecznej kilka 
razy w miesiącu podczas imprez i wydarzeń organizowanych i współorgani-
zowanych przez Suwalski Ośrodek Kultury lub organizacje pożytku publicz-
nego. Są to m.in. koncerty, spektakle, kabarety, spotkania literackie, werni-
saże, wystawy i pokazy. W ciągu minionych 12 miesięcy odbyło się łącznie 
kilkadziesiąt takich przedsięwzięć. Kawiarenka prowadzona jest przez oso-
by z niepełnosprawnością. Są nimi uczniowie Niepublicznej Terapeutycznej 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy PROLOG, prowadzonej przez Podlaskie 
Stowarzyszenie Terapeutów. Działanie kawiarni ma na celu usamodzielnianie 
oraz aktywizację zawodową młodych ludzi oraz integrację z otaczającym śro-
dowiskiem. Uczniowie PROLOGU przed rozpoczęciem zajęć w kawiarni ukoń-
czyli szkolenia baristyczne i kelnerskie. W kawiarni serwują oni kilka rodzajów 
kawy, rozgrzewające zimowe herbaty, słodkie i słone przekąski oraz ciasta. 
Menedżerem kawiarenki jest nauczycielka PROLOGU Justyna Kondracka.

W Mikołajkowe popołudnie 2022 r. na scenie SOK przy ul. T. Noniewicza 71  
wystąpili: Suwałki Gospel Choir pod kierunkiem Anny Szafranowskiej, ze-
spół Wspomnień Czar i Przyjaciele z Teatru Hybrydowego, Róża i Tomasz 
Trojanowscy, Studio Piosenki Świetlik. Były wspomnienia, gratulacje i życze-
nia oraz urodzinowy tort.

Anna Szafranowska poinformowała, że koncert w kawiarence artystycznej roz-
począł  obchody 15-lecia powstania Suwałki Gospel Choir. Jubileuszowy galowy 
koncert planowany jest w I kwartale przyszłego roku, w którym przewidywany 
jest udział wszystkich osób, które od grudnia 2007 r. występowały w chórze. Ta-
kich osób jest około dwustu. Jest prośba, by byli członkowie zespołu kontakto-
wali się bezpośrednio z kierownikiem zespołu lub Suwalskim Ośrodku Kultury

>>

O  POEZJI  W  BIBLIOTECE
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej odbyła się 

promocja tomiku poezji „Za grosz świętości” Erazma Stefanowskiego. 
Autor opowiadał o swoich poetyckich inspiracjach. Czytał też swo-
je wiersze.

Erazm Stefanowski urodził się w 1976 roku w Augustowie, gdzie 
mieszka i pracuje. Poeta, prozaik, felietonista, eseista, krytyk lite-
racki. Jego twórczość prezentowana była w prasie lokalnej i ogól-
nopolskiej. Jest autorem zbioru opowiadań „Nie wiary godne…”  
i tomów poetyckich: „Zaprawione mirrą”, „Oskarżony Jezus Ch.” oraz 
„Lipcowe anioły”.

>>
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿  do obejrzenia wystawy z okazji obcho-
dów Roku Marii Konopnickiej. Wystawa za-
wiera ilustracje wykonane przez: Małgorzatę 
Busińską, Renatę Gąglewską-Gniady, Ewę 
Olejnik-Rakowską, Michalinę Kuszel, Natalię 
Kleszczewską, Juliusza Szczęsnego Baturę, 
Wiesława Szumińskiego i Annę Cichosz. Prace 

prezentowane są przed Biblioteką.
Wystawa jest zorganizowana w ramach projektu „Urodziny Marii 
Konopnickiej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
¿  na wystawę prac nagrodzonych w konkursie plastycznym „Od 

Świtezi do Wigier” do „Galerii na Schodach”, wystawa do końca grudnia;
¿ na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe obgadywa-

nie” – 29.12, godz. 15. Uczestnicy spotkania dyskutować będą o książ- 
kach: „Świnia w Prowansji. Dobre jedzenie i proste przyjemności w po- 
łudniowej Francji” Georgeanne Brennan i „Austerlitz” W.G. Sebald;
¿ na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci – 14.01.2023, 

godz. 13;
¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach do 

udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim 
obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżko-
wy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do za-
kupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Filmy objęty akcją: 
„Uwolnić Poly”, „Kot w butach. Ostatnie życzenie”.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
¿ 14. Świetlikowe Kolędowanie – 22.12, godz. 17, Sala im. A. Wajdy,  

ul. Jana Pawła II 5, bilety 10 zł; 
¿ koncert sylwestrowy „Zaczarowany Świat Operetki” – 31.12, godz. 

20.30, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 120 zł. Usłyszymy 
przeboje operowe, musicalowe i operetkowe w wykonaniu solistów: 
Agnieszki Grali oraz Michała Janickiego. Towarzyszyć im będzie Warsaw 
Impressione Orchestra pod batutą Macieja Przestrzelskiego;
¿ wystawę „Pamięci tych, którzy odeszli…” – Galeria Chłodna 20, wy-

stawa czynna do 14.01.2023 r;
¿ wystawę stałą Andrzej Strumiłło „Dzieła wybrane” – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia.

MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH, 
ul. T. Kościuszki 71 zaprasza:

¿ do zwiedzania wystawy czasowej „Dar. Izabela Roman – kolekcja 
polskiej sztuki współczesnej”.

MUZEUM IM. M. KONOPNICKIEJ, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
¿ wystawę stałą „Pieśń o domu” poświęconą życiu i twórczości Marii 

Konopnickiej.

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, lok. 
301 zaprasza na filmy:

– do 22 grudnia – „Uwolnić Poly” (familijny, przygodowy), „Śubuk” 
(dramat), „Avatar: Istota wody” (akcja, fantasy, przygodowy), „Terrifier 
2. Masakra w święta” (horror);

– od 23 grudnia –„I Wanna Dance with Somebody” (biograficz-
ny/muzyczny), „Kot w butach: Ostatnie życzenie” (animowany), „Pan  
Zabawka” (komedia);

– od 30 grudnia – „Fabelmanowie” (dramat);
– 31 grudnia – Sylwestrowa Noc Filmowa („Wystrzałowe wesele” 

i „Ślub doskonały”);
– od 5 stycznia – „Wystrzałowe wesele” (komedia);
– od 6 stycznia – „W trójkącie” (komedia/dramat).
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SUKCES Z ODROBINĄ DZIEGCIU
Historyczny sukces siatkarzy Ślepska Malow. Po raz pierwszy awanso-

wali do ćwierćfinału Pucharu Polski, a to dzięki temu że zajęli szóste miej-
sce po pierwszej rundzie PlusLigi. W ćwierćfinale Pucharu Polski zmierzą 
się 1 lutego w Rzeszowie z Asseco Resovią. Trochę gorzej jest z grą siatka-
rzy Ślepska Malow w ostatnich meczach PlusLigi. Najpierw gładko przegrali 
0:3 (13:25, 14:25, 19:25) z Wartą w Zawierciu. Wszyscy byli zgodni, że o tym 
meczu trzeba jak najszybciej zapomnieć. W meczu ostatniej kolejki pierw-
szej rundy PlusLigi rozegranym w Suwałki Arenie Ślepsk Malow wyraźnie 
wygrał 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) z BBTS Bielsko-Biała. Był to dość przeciętny 
mecz, w którym rywale nie zmusili siatkarzy Ślepska Malow do nadmier-
nego wysiłku. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano po raz kolejny 
rozgrywającego Matiasa Sancheza. Niepowodzeniem zakończył się kolej-
ny mecz rozegrany w Suwałki Arenie. Po słabym meczu Ślepsk Malow wy-
raźnie przegrał 0:3 (18:25, 23:25, 21:25) ze Stalą Nysa.

Na szczęście spotkanie ze Sta-
lą w Suwałki Arenie rozpoczę-
ło się o przyzwoitej porze, czy-
li w piątek (16 grudnia) o godz. 
17:30 i kibiców było więcej niż 
na meczu z BBTS, który na ży-
wo w suwalskiej hali obserwo-
wało niewielu widzów (wg por-
talu PlusLigi – 720 kibiców).  
Przyczynił się do tego przede 

wszystkim organizator PlusLigi, który wyznaczył ten mecz na bardzo nie- 
przyjazną porę dla kibiców, czyli w poniedziałek o godz. 20:30

Mecz ze Stalą był kolejnym, w którym siatkarze Ślepska Malow, poza 
Bartoszem Filipiakiem, mieli problemy ze zdobywaniem punktów po pierw-
szej akcji po przyjęciu zagrywki. Rywale byli znacznie skuteczniejsi w ataku. 
Dobrze, że już wkrótce rozpocznie się przerwa świąteczna w rozgrywkach 
PlusLigi. Na pewno przyda się ona siatkarzom suwalskiej drużyny, którzy od 
porażki z LUK Lublin mają problemy ze zdobywaniem punktów. Widać to 
też było w zwycięskim meczu z najsłabszym w PlusLidzie BBTS. W 16 me-
czach Ślepsk Malow zdobył 24 pkt i zajmuje dziewiątą lokatę w tabeli, któ-
ra nie daje prawa gry w play-offach. Przed przerwą świąteczną suwalski ze-
spół zmierzy się jeszcze 22 grudnia z Treflem w Gdańsku.

SUPER GRAND PRIX BADMINTONISTÓW
Badmintonistki SKB Suwałki Anastazja Chomicz w parze z Ulyaną 

Wolskają w deblu kobiet oraz U. Wolskaja w grze pojedynczej kobiet wy-
grały rywalizację w Super Grand Prix rozegranym w Sianowie. Czwarte lo-
katy wywalczyli inni zawodnicy SKB: Wiktoria Banaszewska z Janem Szeszko 
w grze mieszanej oraz Sebastian Lenczewski z Maksimem Owczinnikowem 
w grze podwójnej mężczyzn do lat 23. 

DOBRY WYSTĘP LEKKOATLETÓW
Dobrze zaprezentowali się lekkoatleci LUKS Hańcza Suwałki w Spale  

w finale ogólnopolskim „Lekkoatletyka dla Każdego” oraz w finale Halowym 
Czwartków LA. Podopieczni Agnieszki Stachurskiej zdobyli dwa srebrne 
medale i jedno miejsce w finale. Srebrne medale zdobyli: Adam Fałtynowicz 
i Zuzanna Skindzier. A. Fałtynowicz (do lat 12) wywalczył drugie miejsce  
w skoku w dal z wynikiem 4,70 m. Z. Skindzier (do lat 12) zajęła drugie 
miejsce w skoku wzwyż z nowym rekordem życiowym 135 cm. Oliwia 
Białaszewska skoczyła w dal 4,29 m, co dało jej 7 miejsce.

KARATECY Z MEDALAMI
Zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate zdobyli 8 medali: 2 złote 2 srebr-

ne i 4 brązowe w Pucharze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich rozegranym 
w Giżycku. Rywalizację w swoich kategoriach wygrali: Kacper Kluczyński 
(kumite 14-15 lat kategoria – 65 kg) i Mikołaj Jaśko (kumite 10-11 lat katego-
ria – 40 kg). Medale srebrne zdobyli: Ada Anzulewicz i Emilia Podolewska,  
a trzecie lokaty zajęli: Gabriel Szczęśny, Wojciech Puczyłowski, Julia Rybacka 
i Adam Kamiński.
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Od 1 stycznia 2023 r. nastąpi pod-
wyżka cen biletów Komunikacji Miejskiej 
w Suwałkach. PGK Suwałki informuje, że 
od 2 do 13 stycznia 2023 r. w godz. 7-15 
w Centrum Obsługi Suwalskiej Karty 
Miejskiej przy ul. Sejneńskiej 6D (bazar 

miejski) pasażerowie będą mieli możliwość wymiany za dopłatą niewy-
korzystanych w roku 2022 biletów o nominałach 6,60; 4,60; 6,30; 3,00; 
2,30 i 1,50 zł. 

OPŁATY ZA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
NA TERENIE SUWAŁK:

Bilety uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami na terenie Miasta.

OPŁATY ZA PRZEJAZDY AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
NA TERENIE SUWAŁK ORAZ NA TRASACH PODMIEJSKICH:

Bilety miesięczne oraz 30-dniowe uprawniają do przejazdów wszyst-
kim liniami na terenie Miasta Suwałk oraz Gminy Suwałki.

PODSTAWOWE  INFORMACJE
O  KLUBIE  „SENIOR+”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ogłosił nabór uczest-
ników do Klubu Senior+ w Suwałkach przy ul. Zastawie 38. MOPR za-
prasza chętnych Seniorów w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, za-
mieszkujących na terenie Miasta Suwałki do skorzystania z oferty Klubu, 
w ramach której zapewnia:

– miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spę-
dzania wolnego czasu,

– organizację czasu wolnego,
– udział w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych, 

rozwój pasji, zainteresowań,
– zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
– osobom mającym trudności w poruszaniu się (z dysfunkcją narządu 

ruchu) możliwość skorzystania z transportu „Door-to-Door”.

Deklarację przystąpienia do Klubu Senior+ należy składać w siedzi-
bie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20,  
w godz. 7.30-15.30 w pok. nr 1. Szczegółowe informacje na temat za-
sad funkcjonowania i organizacji Klubu znajdują się w Regulaminie 
Klubu Senior+ w Suwałkach na stronie internetowej MOPR Suwałki:  
www.mopr.suwalski.pl w zakładce – Nasz MOPR/Organizacja.

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KLUBU „SENIOR+”?
– Udział w zajęciach Klubu „Senior+” jest bezpłatny na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z 30 listopada 2022 r.

>>NOWE  CENY  BILETÓW 
KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ 

>>

INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815;  
z 2022 r. poz. 1846, 2185) podaje do publicznej wiadomości, że na okres  
21 dni tj. od dnia 7.12.2022 r. do dnia 27.12.2022 r. został opublikowany 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie 
internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w dzienniku www.monitorurzedowy.pl Wykaz nr 28/2022 z dnia 2 grud-
nia 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.    299/2022

INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815;  
z 2022 r. poz. 1846, 2185) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 
21 dni tj. od dnia 14.12.2022 r. do dnia 3.01.2023 r. został opublikowa-
ny na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stro-
nie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl Wykaz nr 29/2022 z dnia 12 
grudnia 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.   313/2022

Uwaga! 
Miasto Suwałki informuje, że zniesiono dla obywateli Ukrainy zwol-

nienie z opłat w autobusach suwalskiej komunikacji miejskiej. Od dnia 
1 stycznia 2023 r. obywatele Ukrainy zobowiązani są do wnoszenia 
opłaty za przejazdy.
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13 grudnia, już po raz XX stowarzyszenie Centrum Aktywności 
Społecznej PRYZMAT zorganizowało obchody Dnia Wolontariuszy. 
Podlaskie Forum Wolontariatu było okazją do przekazania dowodów 
uznania dla ludzi poświęcających swój cenny czas i umiejętności niosąc 
pomoc innym. W spotkaniu z wolontariuszami wziął udział prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz.

– Wolontariusze będą zawsze potrzebni. Niedawno mieli pełne rę-
ce roboty z powodu pandemii, a po wybuchu wojny na Ukrainie, kon-
centrują się na pomocy uchodźcom – mówiła organizatorka gali Anna 
Ruszewska z CAS PRYZMAT.

Podczas Forum rozstrzygnięto regionalne konkursy Koordynator  
i Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności, a laureaci otrzymali statuetki 
i upominki za społeczne zaangażowanie. Wręczono też medale wolon-
tariuszom „Wolontariusz na medal” w uznaniu za bezinteresowną dzia-
łalność społeczną. Przyznano certyfikaty Korpusu Solidarności „Miejsce 
Przyjazne Wolontariuszom” trzem szkołom z województwa podlaskie-
go modelowo współpracującym z wolontariuszami. Wyróżnienie to 
otrzymała Szkoła Podstawowa w Pawłówce, Szkoła Podstawowa nr 11  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Witolda Urbanowicza w Suwałkach oraz 
Zespół Szkół nr 6 w im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Uczestnicy 
dowiedzieli się jak wygląda program wolontariatu długoterminowe-
go – Korpus Solidarności oraz „co zrobić, żeby z wolontariatem zagrało”.

Wśród laureatów Regionalnego Konkursu Wolontariusz Roku Korpusu 
Solidarności znaleźli się suwalczanie: Ryszard Łanczkowski – wolon-
tariusz w Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań”; Norbert 
Sitko – wolontariusz w Stowarzyszeniu Oratorium św. Jana Bosko; 
Maria Bałdyga – wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”; 
Maciej Gallera – wolontariusz w Stowarzyszeniu Lokalnej Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej SALOS. Wyróżnienia w tej kategorii otrzyma-
li suwalczanie: Amelia Andruszkiewicz, Zofia Kowalczyk, Weronika 
Kulesza, Gabriela Topolska – wolontariuszki w SP nr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. W. Urbanowicza;  Patrycja Rutkowska – wolontariusz-
ka w Szkolnym Kole Wolontariatu „Wielkie Serca” przy Zespole Szkół  
nr 6 w im. K. Brzostowskiego i Patrycja Skrzypkowska – wolontariuszka  
w Stowarzyszeniu Mroczne Bractwo.

Laureatem pierwszej nagrody w Regionalnym Konkursie Koordynator 
Roku Korpusu Solidarności zostały: Katarzyna Gałaszewska, Elżbieta 
Butkiewicz, Edyta Budzińska ze  Szkoły Podstawowej im. Lotników 

Polskich w Płocicznie-Tartak za m.in. ak-
cję pomocy uchodźcom z Ukrainy pro-
wadzonej w Suwałkach. Wyróżnienia  
w tej kategorii otrzymali suwalczanie: 
Marceli Sznurkowski – Stowarzyszenie 
Mroczne Bractwo nagrodę odebra- 
ła siostra Anna Szulc oraz Karol Świerz- 
bin – Stowarzyszenie Kulturalne 
KOSTROMA (oboje na zdjęciu obok). 

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych wolontariuszy na stronie: 
www.dwutygodniksuwalski.pl

Podlaskie Forum Wolontariatu sfinansowano przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środ-
ków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego 
na lata 2018-2030 Korpus Solidarności. Podlaskie Forum Wolontariatu 
2022 odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego 
i Prezydenta Miasta Suwałk.

BARWY  WOLONTARIATU>>

Anna Ruszewska (pierwsza z prawej) oraz Czesław Renkiewicz prezydent 
Suwałk z laureatami Regionalnego Konkursu Wolontariusz Roku Korpu-
su Solidarności

5 grudnia w wypełnionej po brzegi sali im. J. Towarnickiej suwalskiej 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej rozbrzmiewała niezwykle na-
strojowa muzyka w wykonaniu suwalczanki Nuli Stankiewicz i wirtuoza 
gitary Janusza Strobla. Koncert był niezwykle ciepły, pogodny i nieco sen-
tymentalny. Ciepły i pogodny, bo taka była muzyka w wykonaniu niezwy-
kłego duetu Stankiewicz-Strobel. Ona – subtelna, nastrojowa, śpiewają-
ca melodyjnie. On – wirtuoz gitary, komponujący piosenki, które tworzą 
katalog standardów polskiej muzyki rozrywkowej. Koncert był też nieco 
sentymentalny, bo N. Stankiewicz w jego trakcie powracała do lat mło-
dości spędzonych w Suwałkach. 

Zielarnia Lawenda 
w Suwałkach

zaprasza od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 17:00, ul. Lityńskiego 10 lokal nr 6

(naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 7).

Zioła, herbaty, oleje świata, produkty konopne, witaminy, 
kosmetyki naturalne i organiczne, miody, soki naturalne, 
żywność ekologiczna, świece.

Zapraszamy!!!
281/2022

SUWALCZANKA  ŚPIEWAŁA  W  BIBLIOTECE>>
Koncert w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej zreali-

zowano w ramach projektu „Malowane wierszem Konopnickiej” dofinan-
sowanego z budżetu Miasta Suwałki. Koncert poprzedziła krótka prezen-
tacja o rodzinie M. Konopnickiej i jej wizycie w Suwałkach.

N. Stankiewicz i J. Strobel wystąpili też w Suwalskim Ośrodku Kultury. 
Podczas mikołajkowego koncertu zaprezentowali utwory z płyty 
„Niezapominajki”, wydanej w tym roku przez Narodowe Centrum Kultury 
dla upamiętnienia Marii Konopnickiej – słynnej pisarki i patronki roku. 



20.12.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

16

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru „DTS” powraca-
my do sprawy braku odpowiedniej poczekalni na suwalskim dwor-
cu PKS Nova. 

Teraz rolę poczekalni pełni niewielkie pomieszczenie, w którym jest kasa 
biletowa, ale nie ma w nim miejsc do siedzenia i dostępu do WC. Jest ono 
udostępniane od godz. 8 do 15:30 od poniedziałku do piątku. W soboty  
i niedziele kasa biletowa jest nieczynna. Wielu podróżnych nazywa to po-
mieszczenie „białostocką kanciapą”

Obok jest większe pomieszczenie z dostępem do WC, ale PKS Nova 
nie chce utrzymywać w nim poczekalni dla podróżnych. Poprosiliśmy 
prezesa Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Marcina 
Doliasza o informację kiedy jego firma stworzy „ludzkie” warunki pa-
sażerom oczekującym na autobusy w Suwałkach. Prezes M. Doliasz 
odmówił odpowiedzi na to pytanie.

Związkowcy z Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego 
Pracowników PKS w Suwałkach przesłali pismo do „DwuTygodnika 
Suwalskiego”, w którym stwierdzają, że po włączeniu PKS Suwałki do 
PKS Nova przeprowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego,  
zdecydowanie pogorszył się dostęp mieszkańców Suwałk i Suwalszczyz- 
ny do autobusowej komunikacji publicznej. Związkowcy napisali:

„Oddział Suwałki został w dużym stopniu wykluczony komuni-
kacyjnie. Wcześniej przed połączeniem wykonywaliśmy kursy do 
wielu miast, dzisiaj został kurs weekendowy do Gdańska i kursy do 
Białegostoku. Mimo zapewnień nie otrzymaliśmy żadnego nowe-
go autobusu. Otrzymaliśmy jeden autobus z klimatyzacją – piętna-
stoletni!!!”

Poprosiliśmy prezesa PKS Nova o odniesienie się do tych zarzu-
tów związkowców. Prezes M. Doliasz odmówił. Milczenie najczęściej 
jest wyrazem zgody. Zatem możemy przyjąć, że brak reakcji ze stro-
ny prezesa PKS Nova jest domyślną zgodą z zarzutami związkowców. 
Zresztą ich potwierdzenie można znaleźć w „białostockiej kanciapie” 
udającej poczekalnię, w której znajduje się niewielki rozkład jazdy au-
tobusów PKS Nova, z którego wynika że przewoźnik publiczny utrzy-
muje kursy zaledwie na kilkunastu trasach. PKS Suwałki  kursował na 
kilkudziesięciu trasach. Skoro tak, to może sprywatyzujmy PKS Nova, 
bo dlaczego mieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny mają utrzymywać 
przewoźnika publicznego, który nie chce świadczyć na niezbędnym 
poziomie usług na ich rzecz.

Związkowcy z suwalskiego oddziału PKS Nova zwracają uwagę na 
ograniczenie działalności ich firmy: „Przed połączeniem PKS Suwałki 
zatrudniał 250 pracowników, dziś niespełna 100. Przed połączeniem 
PKS Suwałki posiadał 150 autobusów, dziś 80.” 

Również w tej sprawie prezes PKS Nova tajemniczo milczy.
Przypomnijmy, że jest to odpowiedź (a raczej brak odpowiedzi) 

publicznego przewoźnika autobusowego, którego właścicielem jest 
Samorząd Województwa Podlaskiego. Skoro prezes PKS Nova tak poj-
muje swoją misję publicznego przewoźnika, to może rzeczywiście le-
piej sprywatyzować PKS Nova i wtedy nikt nie będzie się czepiał Pana 
Prezesa. Do sprawy powrócimy.

DWORZEC-KANCIAPA 
PKS  NOVA

>>

Rodzina zmarłego Zdzisława Jaroszka 
składa serdeczne podziękowania

ordynatorowi Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu, 
lekarz Teresie Izbickiej-Bziom oraz personelowi  

medycznemu Oddziału Pulmonologicznego Szpitala 
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  

za wieloletnie leczenie i troskliwą opiekę.

315/2022

SUWAŁKI  ZA  10  LAT 

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Wójt Gminy Suwałki Zbigniew 
Mackiewicz oraz reprezentanci miejskich i gminnych jednostek, stowarzy-
szeń oraz prywatni przedsiębiorcy 7 grudnia w suwalskim Parku Naukowo-
Technologicznym dyskutowali o Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk 
(MOF). Doradcy ze Związku Miast Polskich przedstawili wyniki badań, któ-
re zostały przeprowadzone wśród różnych grup suwalczan oraz miesz-
kańców Gminy Suwałki, w tym ankieta „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na 
Miasto”. Przedstawiona diagnoza posłuży do opracowania Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego MOF czyli, działań które Miasto Suwałki będzie realizować 
wspólnie z Gminą Suwałki w oparciu o środki z Unii Europejskiej. Po prezentacji 
Związku Miast Polskich odbyła się debata, podczas której zgłaszane były uwa-
gi i przemyślenia, które z pewnością zostaną wzięte pod uwagę przy tworze-
niu finalnej wersji tej strategią. Prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego 
MOF będą nadal trwały, a następne spotkania odbędą się w formie on-line.

>>

BALLADY  I  ROMANSE
15 grudnia zespoły artystycz-

ne Suwalskiego Ośrodka Kultury, 
zaprezentowały widowisko inter-
dyscyplinarne inspirowane balla-
dą Adama Mickiewicza „Świteź” 
oraz innymi utworami wydanymi 
200 lat temu w zbiorze „Ballady 
i romanse”. Gdziekolwiek bę-
dziesz, czyli historia zatopio-
nego miasta Ballady i romanse 
2022 – taką pełną nazwę nosi 
widowisko oparte na utworach 
A. Mickiewicza. Na scenie zoba-
czyliśmy tancerzy Studia Tańca 
Dance Academy, Studia Tańca 
Radość, i usłyszeliśmy wokalistów Studia Piosenki Świetlik oraz Suwałki 
Gospel Choir i Zespół Śpiewu Tradycyjnego Ancyjas. Wystąpili aktorzy Teatru 
Lustro, Teatru Stasimon oraz Teatru Form Czarno-Białych Plama, Teatru Mikrus 
i Teatru Hybrydowego. W rolę A. Mickiewicza wcielił się Jakub Rusanowski. 
Muzyczne tło widowiska stanowiły najpiękniejsze utwory muzyki klasycznej, 
skomponowane przez najwybitniejszych kompozytorów.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z programu „Ballady i romanse”.

>>



20.12.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

Ogłoszenie o przetargu
1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” ul. Pułaskiego 66, 16-400 Suwałki
4 stycznia 2023 r. o godz. 10.15 pok. 10 Dział Gospodarczy i Obsługi.
2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rze-

czowe majątku ruchomego: ul. Pułaskiego 66 Suwałki w godz. 8.00-14.00  
w dniach od 20.12.2022 r. do 04.01.2023 r.

3. Informacje na temat sprzedawanych składników rzeczowych mająt-
ku ruchomego:

Samochód 5-cio osobowy Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 Invite rocz-
nik 2006; Pb; przebieg 244367 km; pojemność baku 50 l; radioodtwa-
rzacz 1 szt; opony zimowe Michelin-Alpin A4– 4 szt.

4. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: nie 
dotyczy.

5. Cena wywoławcza brutto: 6.000,00 zł.
6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: 

Oferta powinna zawierać:
– imię, nazwisko i adres oferenta oraz nr kontaktowy;
– zaproponowaną cenę, którą oferent ma zamiar przeznaczyć na  

zakup samochodu (nie może być niższa niż cena wywoławcza);
Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie podpisana  

umowa sprzedaży.
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest 

wiążąca:
Oferta powinna być złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z dopi-

skiem „Oferta na zakup samochodu. Nie otwierać przed 04.01.2023 r.  
do godz. 10.00”.

Ofertę należy złożyć do dnia 04.01.2023 r. do godz. 10.00 w Domu 
Pomocy Społecznej „Kalina” ul. Pułaskiego 66, 16-400 Suwałki.

Okres związania ofertą 20 dni.
8. Termin zawarcia umowy sprzedaży: w ciągu 3 dni od wyboru  

oferenta, który zaproponował najwyższą cenę.
Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu 

bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Dyrektor DPS „Kalina” w Suwałkach

Barbara Burba
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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;
AUGUSTÓW:
n „Nie Ma Mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;
SEJNY:
n „Tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;
FILIPÓW:
n „Przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;
PUŃSK:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;
LIPSK:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 

218/2022

302/2022

Wyrazy szczerego współczucia

Pani Krystynie Lenkiewicz
z powodu śmierci

MAMY
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

304/2022

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością,  na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
(sprawozdanie z dnia 09.12.2022 r) informuje, że jakość i skład wody do-
starczanej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wyma-
gania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. (Dz. U. 2017 poz.2294)”.

311/2022

Wyrazy szczerego współczucia

Pani Dominice Krok
Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Suwałkach

z powodu śmierci

MAMY
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego

 oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach 
314/2022
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BIBLIOTEKARZ 
POLECA

„O PSIE, KTÓRY URATOWAŁ ŚWIĘTA” 
B. W CAMERON

Ten autor jest szczególnie zna-
ny wielbicielom piesków. Jest auto-
rem niezwykle wzruszającej książki  
„Był sobie pies”.

Kolejna psia historia ma miejsce 
w okołoświątecznym anturażu. Tym 
razem pies (a właściwie psy – trosz-
kę zdradzę fabułę) nie jest głównym 
bohaterem przygód, ale bacznym 
obserwatorem ludzkich smutków 
i radości, i pełni terapeutyczną ro-
lę dla postaci.

Gossowie wiodą przeciętne ży-
cie amerykańskiej rodziny. Gdy ich 
poznajemy, przechodzą egzysten-
cjalne zniechęcenie. Każdy z innego 
powodu. Nastolatkę Ello dopada okres dojrzewania, mama Julianna 
doświadcza przemęczenia domowymi obowiązkami i tęsknoty za 
pracą. Głowa rodziny, Hunter przeżywa trudności w swojej pracy,  
a jego ojciec, Sander cierpi na depresję po śmierci żony. Jedynymi 
zadowolonymi członkami rodziny wydają się trzyletni bliźniacy 
Ewan i Garret, których jedynym zajęciem jest zabawa oraz czworo-
nóg Sandera – psi senior Winstead cieszący się tylko tym, że może 
być przy swoim tatusiu. Święta tuż, tuż, a Julianna trafia do szpitala...

Cameron poruszył wiele kwestii, z którymi zmaga się wiele rodzin, 
Niezrozumienie, samotność, życie obok siebie. 

Pozycja, jak wszystkie tego autora, jest rozczulająca, ale i pogod-
na. Właściwie sama się czyta. Dla całej rodziny, na zimowe wieczory, 
by nastroić się na święta.

Psiego najlepszego!
Kamila Sośnicka

Grand Prix XVIII edycji Spotkań 
z monodramem „O Złotą Podkowę 
Pegaza 2022” otrzymała Faustyna 
Baran za spektakl „Dystrofia” pre-
zentowany w kategorii dorośli ak-
torzy amatorzy. W ciągu trzech 
dni zaprezentowano 13 spekta-
kli w 3 kategoriach. Uczestnicy 
festiwalu przyjechali z Polski, 
Łotwy, Chorwacji oraz ze Słowacji. 
Polskę reprezentowali wykonaw-
cy między innymi z Bielskiem- 
Białą, Białegostoku, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Lublina, Rzeszowa, Łodzi, Dębicy, Jasienicy, Warszawy, Krakowa. Niestety tym razem zabrakło monodramów przygotowanych przez 
suwalczan. Złote Podkowy otrzymali: Oliwier Węgrzyn w kategorii młodzieżowej, Słowaczka Jarmila Ráczová wśród dorosłych aktorów amatorów 
oraz Paula Czarnecka w kategorii aktorzy profesjonalni.

Fot. SOK – Zbigniew Stelmaszek oraz Kamil Jutkiewicz

O  ZŁOTĄ  PODKOWĘ  PEGAZA>>

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

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

INFORMATOR ŚWIĄTECZNY 
Godziny pracy Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej oraz filii nr 1, 2, 

3, Midicentrum i SOWA w okresie świąteczno-noworocznym: 23.12 w godz. 
9-16; 24.12. (Wigilia), 31.12. i 7.01.2023 r. – nieczynne. W pozostałe dnie 
Biblioteka pracuje bez zmian. 

Godziny pracy Muzeum Okręgowego w okresie świąteczno-nowo-
rocznym: 24.12 – 9-13; 25 i 26.12 – nieczynne; 27-30.12 – 8-16; 31.12 – 9-13;  
1, 2 i 6.01.2023 r. – nieczynne; 3-5.01.2023 r. – 8-16.

ŻYCZENIA DLA STULATKI
4 grudnia setną roczni-

cę urodzin obchodzi-
ła suwalczanka Wanda 
Martynko. Z tej okazji  
odwiedził ją prezydent  
Suwałk C zesław Ren - 
kiewicz.

– Gratuluję Pani tak 
pięknego wieku i dobrej 
kondycji. Życzę przede 
w s z y s t k i m  z d r o w i a  
– powiedział prezydent 
Cz. Renkiewicz, przeka-
zując gratulacje od pre-
miera i podlaskiego wo-
jewody wraz z drobnym 
prezentem.

Pani Wanda urodziła 
się w 1922 r. w Suwałkach. Miała męża i 3 synów. Ma 5 wnuków, 11 prawnu-
ków i 13 praprawnuków. Jest osobą bardzo kontaktową i porusza się o wła-
snych siłach. Jej receptą na długie życie są owoce i warzywa.

Według danych przygotowanych przez Suwalską Radę Seniorów w gro-
dzie nad Czarna Hańcza mieszka 6 suwalczanek, które mają 100 i więcej 
lat. Żaden suwalczanin nie ma 100 i więcej lat. W ostatnim roku o 10 osób 
zmniejszyła się liczba stulatków w Suwałkach. W 2021 roku było ich 16,  
w tym był 1 mężczyzna.

>>
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296/2022

Szanowni Państwo, 

drodzy Mieszkańcy

oraz Przyjaciele Gminy Suwałki, 

z okazji zbliżających się 

świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego 2023 Roku 

życzymy Państwu tego co najlepsze 

– zdrowia, radości, 

wewnętrznego spokoju 

oraz pomyślności w życiu osobistym 

i zawodowym. 

Marek Jeromin 
Przewodniczący Rady Gminy Suwałki

Zbigniew Mackiewicz 
Wójt Gminy Suwałki

Niech ten wyjątkowy czas upłynie Państwu 

w życzliwej i świątecznej atmosferze, 

a nadchodzący Nowy Rok 

będzie dobrym czasem, pełnym optymizmu, 

nadziei i spełnionych marzeń.

283/2022

310/2022

polskiej budynek i wystawa „Ocalić od zapomnienia” Wigierskiego Parku 
Narodowego w Krzywem oraz gminny plac wraz ze sceną w Starym Folwarku. 

W ramach projektu powstał też mural na ścianie Ośrodka Czytelnictwa 
i Kultury w msc. Krzywe przy szlaku rowerowym Green Velo. Jest on miłym 
akcentem przypominającym o współpracy polsko-litewskiej. Partnerzy 
projektu wyrazili wolę dalszej współpracy na rzecz rozwoju Regionu 
Solecznickiego i Suwalszczyzny.

Wszystkim partnerom serdecznie dziękujemy za współpracę!

W dniach 8-9 grudnia 2022 r. odbyła się konferencja podsumowują-
ca wspólny polsko-litewski projekt „Współpraca Litwy i Polski w za-
kresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju  
turystyki, LT-PL-5R-384”. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich czterech 
partnerów realizujących projekt: Administracja samorządu Rejonu 

Solecznickiego (LT), Gmina Suwałki, 
Wigierski Park Narodowy oraz Ośrodek 
Kultury Rejonu Solecznickiego (LT). 

Najbardziej widocznymi efektami  
projektu są zrealizowane po obu 
stronach granicy remonty obiektów  
o znaczeniu kulturowym. Po stronie  
litewskiej świetność odzyskał najstarszy 
obiekt zespołu pałacowego Balińskich 
w Jaszunach – spichlerz, a po stronie 



Wesołych Świąt
i 

Szczęśliwego Nowego Roku
życzy 

Właściciel i  Pracownicy 
firmy

286/2022

Wspaniałych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia, 

a w Nowym Roku
pasma sukcesów 
oraz spełnienia 

marzeń i planów 
wszystkim 

Klientom i Kontrahentom
życzy 

Lilianna Sadowska z Pracownikami

Pełnych ciepła i radości 

Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w rodzinnym gronie,

oraz samych sukcesów 

w Nowym 2023 Roku

i wszelkiej pomyślności

życzy
Walmar-Drażb

a

WALMAR-DRAŻBA Sp.j., ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki

tel. 87 566 70 73, 87 563 17 80, -81, fax 87 563 17 82, e-mail: suwalki@walmar.com.pl    www.walmar.com.pl

303/2022

300/2022

ul. Wojska Polskiego 98, 16-400 Suwałki (przy salonie FIATA)
tel. 506 411 218; email: michalwiluk@wp.pl 

AUTO MYJNIA
CENTRUM KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ

pranie tapicerki samochodowej
czyszczenie tapicerki skórzanej
renowacja plastików
woskowanie ręczne
odnawianie lakieru
polerowanie lamp
mycie felg
całoroczne pranie dywanów

Zdrowych Świąt
Bożego Narodzenia

305/2022

301/2022

Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
Szczęśliwego Nowego Roku

309/2022

316/2022


