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30 listopada w sali im. A. Wajdy Suwalskiego Ośrodka Kultury spo-
tkały się trzy pokolenia suwalczan. Uczestnikami trzeciej już edy-
cji „Artystycznego Spotkania Pokoleń” byli dziadkowie, dzieci i wnuki. 
Wszystkich ich połączyła muzyka, w myśl zasady, że łączy ona pokolenia. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz ze 
swoim zastępcą Romanem Rynkowskim oraz przewodniczący suwalskiej 
Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec.

Na scenie nie zabrakło dynamiki i energii młodych ludzi w po-
łączeniu z dostojeństwem i doświadczeniem starszych. Był taniec, 
pokaz mody, recytacja poezji oraz śpiew i muzyka. Widzowie usły-
szeli muzykę rozrywkową, popularną i lu-
dową. Na scenie wystąpiło ponad 300 osób 
prezentując się indywidualnie i w zespo-
łach: Zespół Taneczny Srebrne Pierwiosnki 
z Uniwersytetu III Wieku, Dziecięcy ze-
spó ł wokalny ze Szko ł y Podstawowej  
Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz, Pracownia 
Sztuki Suwałki, Studio Piosenki Świetlik, 
Studio Piosenki Beciaki ,  Studio Tańca 
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W wypełnionej po brzegi salce Kawiarenki Artystycznej w Suwalskim 
Ośrodku Kultury przy ul. T. Noniewicza 71 odbył się wieczór Andrzejkowy. 
Grano, śpiewano, tańczono, recytowano poezję oraz wróżono i wysta-
wiono spektakl teatralny „Zielona Gęś” wyreżyserowany przez Mirosławę 
Krymską.

Było to kolejne późnojesienne spotkanie z Kabaretem Literackim 
Rozłogi, kierowanym przez Jerzego Sidora i Bogdana Byczkowskiego. 
Na scenie wystąpili wokaliści zespołu Wspomnień Czar Stowarzyszenia 
Twórczych Seniorów: Irena Aleksandrow, Danuta Zaworska-Jurkowska  
i Zbigniew Auron. 

Na wszystkich uczestników czekały pyszne ciasta oraz kawa i herbaty  
w różnych smakach, przygotowane przez baristki i baristów z Niepublicz- 
nej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog”, która  
na początku grudnia obchodzi pierwszą rocznicę powstania. Najbliższe 
spotkanie i wspólne śpiewanie w kawiarence odbędzie się 6 grudnia, po 
uroczystości rozświetlenia choinki na pl. M. Konopnickiej.

AnDRZeJki  W  kAWiARence  ARTySTycZneJ>>
Z zabawnymi 

skeczami wystą-
pili aktorzy Te-

atru Hybrydowe-
go (część z nich 
jest na zdjęciu): 
Wojciech Fałty-
nowicz, Izabela 

Giczewska, 
Klaudia Koza-

kiewicz, 
Mirosława Krymska, Radosław Milewski vel Ryba, Julia Naruszewicz, Kacper 
Olszewski, Wojciech Pająk, Krzysztof Rudowicz, Jakub Rusanowski, Karina 
Sosnowska, Joanna Sztelmer-Stabińska, Robert Wierżajtis, Agnieszka Winnik- 
Pomichter, Dawid Zwiewka i Jolanta Żaborowska. Artystom akompaniował 
na pianinie Dawid Zwiewka

TRZecie  „SpOTkAnie  pOkOleń”>>

Sala SOK dosłownie „pękała w szwach”. Goście zajęli wszystkie miej-
sca, a niektórzy uczestnicy scenicznych występów siadali nawet na do-
stawkach i schodach

Dotyk, Zespół wokalny Suwalskie Starszaki, Studio Tańca Radość, 
Dzieci Suwalszczyzny z ZPiT Suwalszczyzna, Zespół wokalny CANTO  
z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie, Zespół muzyczny 
AKO-PIANO Krzysztof Krzesicki i Piotr Skowroński.

Pokaz tańców regionalnych zaprezentował ponadto Zespół Pieśni 
i Tańca Suwalszczyzna, a swoją twórczość pokazali poeci z Grupy po-
etyckiej Klubu Seniora przy ul. F. Chopina 6a (wiersze z tomiku „Pod 
kopułą”).

Srebrne Pierwiosnki z UTW wykonujące „taniec rusznik”

Organizatorem całości przedsięwzięcia były Suwalskie Starszaki, zaś 
współorganizatorem Suwalski Ośrodek Kultury. Projekt dofinansowany 
został z budżetu Suwałk.

Jednym z uczestników koncertu 
był śpiewający i grający na gitarze suwalski 

radny Jacek Roszkowski
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zdANIeM pRezYdeNtA >>

>> cO  W  OkReSie 
śWiĄTecZnym? 

Dziś (6.12), czyli tradycyjnie w Mikołajki rozpocznie się świąteczny czas  
w naszym mieście. O godz. 17 na placu Marii Konopnickiej zostanie rozświe-
tlona choinka miejska i będą włączone iluminacje świąteczne. W progra-
mie występy artystyczne zespołów z Suwalskiego Ośrodka Kultury: Studia 
Piosenki Świetlik i Studia Tańca Radość.

Z uwagi na rosnące koszty energii elektrycznej podjęta została decyzja 
o ograniczeniu „świecących” ozdób w tym roku. Iluminacje pojawią się tyl-
ko w centrum Suwałk: ul. T. Kościuszki i ul. T. Noniewicza, a także na placu  
M. Konopnickiej i w parku Konstytucji 3 Maja. Ozdoby zasilane z latarń oświe-
tleniowych będą świecić cyklicznie, zgodnie z załączaniem oświetlenia ulicz-
nego, natomiast część iluminacji zasilanych w parku Konstytucji 3 Maja i na 
pl. M. Konopnickiej prawdopodobnie będzie wyłączana w późnych godzi-
nach nocnych. Miejska iluminacja składająca się z oświetlenia choinki, diod 
zawieszonych na latarniach oraz oświetlenia figur wykonana jest z energo-
oszczędnych diod LED. Dekoracje świąteczne na suwalskich ulicach będzie 
można podziwiać do pierwszych dni lutego 2023 r.

W weekend poprzedzający Święta Bożego Narodzenia tj. 17-18 grudnia 
odbędzie się Jarmark Świąteczny na placu M. Konopnickiej. Stoiska handlo-
we w tych dniach otwarte będą od 10 do 16.

Wigilia Miejska w tym roku wyjątkowo zostanie zorganizowana w ha-
li OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2. Odbędzie się ona w niedzielę (18 grud-
nia). Rozpocznie się o godz. 14 i potrwa ok. 2 godzin. Kapryśna pogoda  
w latach ubiegłych powodowała, że suwalczanie często rezygnowali z udzia-
łu w tym wydarzeniu.

Z uwagi na oszczędności nie zaplanowano w tym roku miejskiej zabawy 
sylwestrowej. Ostatnia taka impreza odbyła się jeszcze przed pandemią ko-
ronawirusa, a jej koszt wyniósł wtedy 150 000 zł. Dlatego też podjęto decy-
zję o rezygnacji z tej imprezy.

Chętni mogą skorzystać z oferty SOK, który zaprasza na koncert sylwestro-
wy w sali im. A. Wajdy, w czasie którego usłyszeć będzie można przeboje opero-
we, musicalowe i operetkowe w wykonaniu artystów polskich scen operowych. 
Na scenie wystąpią soliści: Agnieszka Grala oraz Michał Janicki. Towarzyszyć im 
będzie Warsaw Impressione Orchestra pod batutą Macieja Przestrzelskiego.

ZmiAnA W RATUSZU
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk Łukasz 

Kurzyna, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Swoje 
obowiązki na tym stanowisku przestał pełnić 30 listo-
pada. Ł. Kurzyna przez 12 lat, jako zastępca był odpo-
wiedzialny m.in. za sprawy gospodarcze, inwestycyj-
ne oraz nadzór nad miejskimi spółkami komunalnymi. 
Prezydent Miasta Suwałk nie podjął jeszcze decyzji, kto 
teraz będzie pełnił obwiązki pierwszego zastępcy.

Od 1 grudnia Ł. Kurzyna jest prezesem suwalskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zastąpił na tym stanowisku 
Leszka Andrulewicza, który jeszcze we wrześniu złożył rezygnację ze stano-
wiska z końcem listopada.

Sprawa, która elektryzuje – i to do-
słownie – nas wszystkich!

Od kilku dni wiemy, że nie ma chęt-
nych firm które dostarczą od 1 stycz-
nia 2023 r. prąd do naszych szkół, 
przedszkoli, szpitala, spółek miejskich 
czy spółdzielni mieszkaniowych.

W ubiegłym tygodniu spotkałem 
się z całą grupą zakupową, którą stwo-
rzyliśmy w celu zakupu energii, by 
przedyskutować możliwe rozwiązania.

Nie dopuszczam do siebie takiej myśli, że: szkoły, przedszkola, 
spółdzielnie mieszkaniowe czy nawet suwalski szpital, a także fir-
my miejskie, które za pomocą prądu dostarczają do mieszkań i do-
mów wodę i ciepło pozostaną bez dostawcy prądu na przyszły rok. 
To obowiązek państwa, by trafił do nas prąd zgodnie z przyjętymi  
w ostatnim czasie uwarunkowaniami i cenami, które określiła spe-
cjalna ustawa. Jest to niespotykane ale i bardzo niepokojące, gdyż 
nie tylko nasze miasto znajduje się w takiej sytuacji.

Podobnie wygląda to również w Łomży, gdzie do dwóch prze-
targów nie zgłosił się żaden chętny. W sąsiednim Ełku do pierwsze-
go przetargu również nie przystąpiła żadna firma. Jest tam ogłoszo-
ne drugie postępowanie.

Po konsultacjach i analizach prawnych podjęliśmy decyzję, że ogła-
szamy kolejny trzeci już przetarg z nieco zmodyfikowanymi zapisami.

Poinformowałem także Wojewodę Podlaskiego oraz lokalnych 
parlamentarzysztów o tej sytuacji. Jest to ogromne nieporozumie-
nie, że państwowe firmy energetyczne nie przystępują do przetar-
gów i sprzedaży prądu dla wielu instytucji, które realizują działania 
na rzecz mieszkańców.

Do Suwałk dotarła pierwsza dostawa ekogroszku, który mieszkań-
cy będą mogli kupić w ramach współpracy państwa i samorządów. 
Osoby, które złożyły wnioski o zakup ekogroszku będą powiadomio-

ne przez pracowni-
ków suwalskiego 
Urzędu Miejskiego 
o możliwości odbio-
ru węgla. Urzędnicy 
proszą, by bez po-
twierdzenia ze stro-
ny Urzędu nie uda-
wać się do składu 
węgla.

Miasto Suwałki 
p o d p i s a ł o  u m o -
wę z PGE Paliwa na 
dostawę węgla do 
Suwałk oraz firmą 

PTSB Transbud Ełk Sp. z o.o. o/Suwałki, która będzie w imieniu samo-
rządu sprzedawać surowiec mieszkańcom. W Suwałkach jest już eko-
groszek i węgiel-kostka. Do 1 grudnia wpłynęło 399 wniosków od su-
walczan. 394 z nich zweryfikowano pozytywnie, co przekłada się na 
573,5 ton, z czego 257,5 ton to zapotrzebowanie na ekogroszek, a 316 
ton to węgiel orzech/kostka.

Teraz mieszkańcy będą informowani przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach o tym, że ich wniosek został rozpatrzony po-
zytywnie i mogą udać się do składu (placu odbioru węgla), który jest 
zlokalizowany przy ul. Północnej 27.

pRZyWieźli  Węgiel>>
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W końcu listopada suwalski Żłobek Miejski, przedszkola, szkoły pod-
stawowe i ponadpodstawowe otrzymały 105 laptopów i 42 kompu-
tery PC. Wcześniej komputery trafiły do: Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy i Zarządu Dróg i Zieleni. A to dzięki ponad 1,6 mln zł  
dotacji pozyskanej przez suwalski samorząd z Unii Europejskiej. 

Z tych pieniędzy sfinansowane też będzie utworzenie  portalu po-
datkowego dla mieszkańców i przedsiębiorców, który pozwoli im kon-
trolować swoje podatki i należności na rzecz suwalskiego samorządu. 
W ramach projektu zaplanowano również szkolenia w zakresie cyber-
bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Pozyskane pienią-
dze pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

kOmpUTeRy DlA młODych

kTO  OBchODZi  JUBileUSZ  50-leciA  mAłżeńSTWA?
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Tradycją jest, że kilka razy w roku Prezydent Miasta Suwałk wręcza 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które przeżyły ze sobą  

w związku 50 lat. Odbywa się to zawsze za zgodą i akceptacją osób, któ-
re mogą poszczycić się takim stażem w małżeństwie. Dlatego też zachę-
camy same pary lub ich rodziny z Suwałk, by zgłosiły ten fakt do 31 stycz-
nia 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach.

– Chcąc uhonorować pary małżeńskie zamieszkałe na terenie miasta 
Suwałk, które wspólnie przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat za-
mierzam wyjść z inicjatywą wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” – informuje prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Potwierdzenia można dokonać kontaktując się z kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego Magdaleną Puczyłowską, tel. 87 562 80 16 lub osobiście 
w Urzędzie Miasta, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki pokój nr 15 (par-
ter budynku) w godzinach pracy Urzędu. Planowana uroczystość wręcze-
nie medali odbędzie się w drugiej połowie 2023 roku.

Suwałki najlepiej spośród podlaskich miast wypadły w tegorocznym Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”. Miasto zajęło 21. pozycję – taką samą, jak rok temu. 
Białystok jest 44 w rankingu, a Łomża – 45.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej presti-
żowych i wiarygodnych w Polsce. Od 18 lat redakcja gazety ocenia dokonania lokalnych 
władz i weryfikuje skuteczność ich działań w kształtowaniu zrównoważonego rozwo-
ju wspólnoty lokalnej w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwało-
ści środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Ranking 
Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach 
powiatu, z wyjątkiem Warszawy. Źródłem danych są informacje udostępniane przez 
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez wła-
dze lokalne w specjalnej ankiecie.

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich: Ełk był 79, Augustów – 223, Sejny  
– 283, Olecko – 560, a Gołdap – 648.

SUWAłki  nAJWyżeJ  Z  pODlASkiegO

lODOWiSkO  OTWARTe
Miłośnicy jazdy na łyżwach od 6 grudnia (wtorek) mogą wybrać 

się na lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Szpitalnej 66. 
Mimo konieczności oszczędzania energii elektrycznej, podjęto decy-
zję o uruchomieniu obiektu. Będzie on jednak działał tylko do 5 lutego. 
Wprowadzona zostanie też opłata za wejście na teren lodowiska – choć 
nie w pełnym zakresie.

W czasie nauki szkolnej, 
od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8 do 14 z lodowi-
ska bezpłatnie będą mogli 
korzystać uczniowie suwal-
skich szkół (grupy zorgani-
zowane). W godz. od 15 do 
20 od poniedziałku do piątku  
z lodowiska będą mogli korzy-
stać wszyscy mieszkańcy mia-
sta tyle, że za odpłatnością.  
W weekendy i święta lodowi-
sko będzie czynne w godzi-
nach 11-20 i wejścia będą od-

płatne. W Wigilię i Sylwestra lodowisko będzie czynne w godzinach 9-14, 
a wejścia również będą odpłatne. Lodowisko będzie nieczynne w pierw-
szy dzień Bożego Narodzenia oraz w Nowy Rok.

W czasie ferii zimowych, od 23.01. do 5.02.2023 r. lodowisko będzie 
czynne w godz. 11-20 (wejścia płatne). Osoby korzystające z lodowiska 
wpuszczane będą na tercję, tj. na 45 min. Cena biletu – 5 zł (za tercję), wy-
pożyczenie łyżew – 3 zł (za tercję).

>>



6.12.2022 r.

DwuTygoDnik SuwalSki

kOmpUTeRy DlA młODych

5

Poniżej zestawienie projektów poddanych głosowaniu w ramach 
konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok wraz z sza-
cunkowym kosztem, w kolejności według liczby głosów.

„MIKRO” pROJeKtY

I miejsce – poukładaj sobie raka. Projekt zakłada zorganizowanie 
indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia 
psychologicznego, porady doradcy zawodowego, wsparcia informacyj-
nego oraz uczestnictwa w warsztatach żywieniowych dotyczących spo-
sobu odżywiania w chorobie nowotworowej. Zweryfikowany koszt reali-
zacji projektu – 15 000 zł – głosów 1 442.

II miejsce – zaopiekujemy się suwalskimi kotami wolno żyjący-
mi – program profilaktyki i leczenia. Projekt zakłada opiekę weterynaryj-
ną dla wolno bytujących kotów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu 
– 15 000 zł – głosów 818.

III miejsce – dźwięki lata. Projekt zakłada finansowanie wakacyjne-
go cyklu koncertów przy Starej Łaźni na Bulwarach. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 15 000 zł – głosów 733.

Realizacja 7 projektów na wartość 96 000 zł z wartości 100 000 zł  
– pozostaje kwota 4 000 zł.

„MAŁe” pROJeKtY

I miejsce – Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. dąbrówka 
– etap 5. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na frag-

WYNIKI gŁOSOWANIA W SpRAWIe SUWAlSKIegO bUdżetU ObYWAtelSKIegO 
JAKO częścI bUdżetU MIAStA NA 2023 ROK

SUWAlSki  BUDżeT  OByWATelSki  2023
W głosowaniu na Suwalski budżet Obywatelski 2023 oddano 8 831 głosów, z czego większość w głosowaniu internetowym: 4 610 gło-

sów oddano w głosowaniu internetowym i 4 221 z wykorzystaniem kart papierowych. Kart papierowych najwięcej wrzucono do urny 
ustawionej w Urzędzie Miejskim (3 077 głosów). do urny ustawionej w aquaparku wrzucono 843 głosów, a w centrum plaza – 301 głosów.  
W głosowaniu wybrano 2 duże projekty spośród 10 zgłoszonych i zweryfikowanych. ponadto wybrano 4 małe projekty spośród 15 zgło-
szonych i zweryfikowanych oraz 7 projektów mikro z 11 zgłoszonych i zweryfikowanych. 

mencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. Istniejąca zniszczona nawierzch-
nia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się 
komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 150 000 zł – głosów 1 155.

II miejsce – zielona Aleja Osiedla Hańcza – zagospodarowanie 
terenów zielonych. Projekt zakłada budowę placu zabaw na Alei na 
Osiedlu Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wy-
konanie placu zabaw oraz zieleni. Zweryfikowany koszt realizacji pro-
jektu – 150 000 zł – głosów 606.

III miejsce – zielona północ. Projekt zakłada posadzenie 80 
drzew, ławki i kosze na śmieci w rejonie północnym miasta Suwałki. 
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł – głosów 599.

IV miejsce – chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów. 
Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż ul. S. Moniuszki w Suwałkach. 
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł – głosów 471. 

Realizacja 4 projektów na wartość 600 000 zł z wartości 600 000 zł 
– pozostaje kwota 0 zł.

„dUże” pROJeKtY

I miejsce – tężnia solankowa. Projekt zakłada budowę Tężni 
Solankowej na suwalskich Bulwarach nad rzeką Czarną Hańczą. 
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł – głosów 1 893.

II miejsce – „W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina” 
budowa i rewitalizacja terenu obok boiska „Orlik” w Suwałkach 
przy ul. rtm. W. pileckiego – jako miejsce spotkań pokoleń i ro-
dzin mieszkańców Suwałk. Projekt przewiduje budowę zaplecza 
socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w małą architekturę, 
siłownię plenerową, ogrodzenie terenu. Zweryfikowany koszt reali-
zacji projektu – 600 000 zł – głosów 784.

Realizacja 2 projektów na wartość 1 500 000 zł z wartości 1 950 000 zł  
– pozostaje kwota 450 000 zł.
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KlUb SeNIORA 
NAd zAleWeM ARKAdIA

Suwalscy radni jednogłośnie zdecydowali 
o utworzeniu Klubu Senior+ przy ul. Zastawie 
26. Wsparcie w nim znajdzie 15-20 seniorów 
przez 20 godzin tygodniowo. Będzie to je-
den z najdłużej otwartych klubów seniora  
w Suwałkach i pierwszy w południowej czę-
ści miasta. Wsparcie w tym klubie znajdą oso-
by nieaktywne zawodowo w wieku 60 plus, 
będące mieszkańcami Suwałk. W tym klubie, 
prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie seniorzy będą mogli skorzystać z ofer-
ty prozdrowotnej, obejmującej także usługi  
w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, 
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w za-
leżności od potrzeb stwierdzonych w środo-
wisku lokalnym. Na utworzenie i wyposażenie 
tego klubu Miasto Suwałki w 2022 r. pozyskało  
200 tys. zł w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2021-2025. Z programu su-
walski samorząd zamierza pozyskać też pienią-
dze na bieżącą działalność tego klubu, a z kasy 
miejskiej na jego funkcjonowanie będzie prze-
znaczonych 200 zł miesięcznie na uczestnika. 
Po opracowaniu przez MOPR zasad organizacji 
tego Klubu Seniora poinformujemy o tym na ła-
mach „DwuTygodnika Suwalskiego”. Pozostałe 
suwalskie kluby seniora prowadzą organizacje 
pozarządowe.

WIęceJ zA dOWóz dzIecI
Radni zdecydowali, że wyższa niż dotąd bę-

dzie stawka zwrotu rodzicom kosztów prze-
wozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek 
oświatowych. Nowa stawka za 1 km przebie-
gu pojazdu dla samochodu o pojemności 
skokowej silnika powyżej 900 cm3 wyniesie  
0,8358 zł, a przy pojemności skokowej silnika 
do 900 cm3 – 0,5214 zł.

bez pOdWYżKI OpŁAt zA śMIecI, 
Ale z WYżSzYMI pROgAMI

Od nowego roku wiele polskich miast 
wprowadza podwyżki opłat za wywóz śmie-

ci. W Suwałkach takiej podwyżki nie bę-
dzie. Radni zdecydowali jedynie o podnie-
sieniu progu dochodu osób uprawnionych 
do otrzymania dodatku osłonowego z tytułu 
opłat za wywóz śmieci z 2 tys. zł do 2,4 tys. zł  
miesięcznie. Taki dodatek mogą otrzymać 
samotni suwalczanie, którzy  gromadzą od-
pady selektywnie, nie korzystając z innych 
form pomocy (uwzględniających zmniejsze-
nie wydatków za odbiór odpadów komunal-
nych) oraz na bieżąco ponoszą opłaty za od-
biór odpadów w sposób selektywny i nie 
mają zaległości wobec Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach z tytułu podatków i opłat. 
Pomoc finansowa osobom spełniającym kry-
teria przyznawana jest w wysokości 20 zł mie-
sięcznie. Świadczenia pieniężne przyznaje 
się na wniosek osoby uprawnionej lub opie-
kuna prawnego złożony w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Według sta-
nu na 4 listopada ten dodatek osłonowy przy-
znano 159 osobom (1 319 świadczeń) na kwo-
tę 26 380 zł.

bez dARMOWYcH pRzeJAzdóW 
dlA UKRAIńcóW

Od 1 stycznia 2023 r. Ukraińcy, którzy  prze-
kroczyli granicę Polski od 24 lutego 2022 r.,  
nie będą mieli prawa do bezpłatnych przejaz-
dów komunikacją miejską w Suwałkach, ja-
kie uzyskali zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Suwałk z 1 marca 2022 r., a które zostało za-
twierdzone przez suwalską Radę Miejską na 
sesji 7 marca. Od podjęcia tej uchwały wie-
lu obywateli Ukrainy zdecydowało się po-
zostać w Suwałkach, podjęli pracę, uzyska-
li Suwalską Kartę Mieszkańca. Dzieci, które 
posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca oraz 
osoby powyżej 70. roku życia korzystają i na-
dal będą korzystać z bezpłatnej komunikacji 
miejskiej. Od kwietnia do października tego 
roku Suwalską Kartę Mieszkańca przyznano 
757 obywatelom Ukrainy. Radni jednogłośnie 
zdecydowali o wygaszeniu prawa do bezpłat-
nych przejazdów empekami dla Ukraińców. 

NOWe ceNY bIletóW 
Nie jednogłośnie radni zdecydowali, że od 

1 stycznia 2023 r. nowa cena biletu normalne-
go za jeden przejazd komunikacją miejską na 
terenie Suwałk wyniesie 3,60 zł, a ulgowego  
– 1,80 zł. Wybrane ceny biletów miesięcznych 
lub 30-dniowych imiennych:

– normalny dla posiadaczy „Suwalskiej 
Karty Mieszkańca – zwykła” będzie koszto-
wał 83 zł; 

– normalny dla posiadaczy „Suwalskiej 
Karty Mieszkańca – rodzina wielodzietna”  
i „Suwalskiej Karty Mieszkańca – senior” – 52 zł. 

Bilet miesięczny lub 30-dniowy na okazi-
ciela normalny będzie kosztował 132 zł, a ulgo-
wy będzie o połowę tańszy. Droższe też bę-
dą bilety za przejazdy komunikacją miejską 
na terenach podmiejskich. Przykładowo bi-
let jednoprzejazdowy normalny do Krzywego, 
Małej Huty, Zielonego Kamedulskiego, Białej 
Wody i Poddubówka będzie kosztował 5,40 zł,  
a taki sam bilet za przejazd do wsi Lipniak, 
Nowa Wieś, Wychodne, Przebród, Sobolewo, 
Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak będzie 
kosztował 8 zł. Szczegółowy cennik biletów 
za przejazd suwalską komunikacją miejską 
można znaleźć na stronie Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej.

Wzrost cen biletów za przejazd komunika-
cją miejską jest zbliżony do poziomu obecnej 
inflacji, a wynika ze wzrostu cen paliw spowo-
dowanych m.in. wojną w Ukrainie oraz ponad 
17% inflacją.  

OśWIAdczeNIA 
I zApYtANIA RAdNYcH

W czasie sesji sześcioro radnych zadało py-
tania i złożyło oświadczenia. Karol Korneluk  
i Jacek Niedźwiedzki zapytali o problemy z wy-
łonieniem dostawcy energii elektrycznej dla 
Suwałk w 2023 r. Prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz poinformował, że, podobnie jak in-
ni samorządowcy, jest zbulwersowany zacho-
waniem państwowych spółek energetycznych, 
które nie zgłaszają się do przetargów ogłasza-

RADni  ZnOWU  OBRADUJĄ  W  RATUSZU
30 listopada po raz pierwszy w tym roku suwalscy radni miejscy spotkali się na stacjonarnej sesji, czyli powrócili do zwykłego trybu 

pracy. Uchwalili oni program Rozwoju przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 roku oraz ustalili nowe ceny biletów za przejazd komuni-
kacją miejską i zdecydowali o wygaszeniu prawa do bezpłatnych przejazdów empekami dla Ukraińców. zdecydowali też m.in: o przystą-
pieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: S. Moniuszki, F. chopina,  
rot. W. pileckiego i granicami działek o numerach 23987/3, 23988 i 23989 oraz o przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji 
Suwałk. ponadto m.in: zapoznali się z informacjami o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/22 oraz o zapotrzebo-
waniu na zatrudnienie więźniów w suwalskich placówkach i instytucjach w 2023 r. Wysłuchali również informacji o wskaźnikach bezro-
bocia w mieście i zatrudnieniu Ukraińców, przekazanej przez dyrektora suwalskiego powiatowego Urzędu pracy Kamila czarniawskiego.
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WYdARzYŁO SIę
W SUWAŁKAcH

n 25 listopada w Przedszkolu nr 3 obcho-
dzono Dzień Pluszowego Misia. Każde dziec-
ko przyszło do placówki ze swoim pluszowym 
ulubieńcem. Można było zobaczyć misie małe, 
średnie i ogromne. Wszystkie były piękne, mię-
ciutkie i wyjątkowe. W tym dniu w przedszkolu 
na dzieci czekało wiele atrakcji.

n 26 listopada na ul. Chłodnej  przeciwko ho-
dowli zwierząt na futra protestowali aktywiści. 
Mieli na sobie białe kombinezony – takie, jakie 
noszą kontrolerzy ferm futerkowych. Rozdawali 
ulotki i trzymali plansze pokazujące zwierzęta 
hodowane na futra.

n Suwalski Urząd Miejski ogłosił konkurs 
na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Osoby 
zainteresowane pełnieniem funkcji proszone 
są o składanie dokumentów w rekrutacji do 
12 grudnia. Szczegóły na: www.um.suwalki.pl

n  Kierownik suwalskiego Muzeum im. 
Marii Konopnickiej Magdalena Rusińska-
Wołowska została laureatką nagrody Marszałka 
Województwa Podlaskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury za sezon arty-
styczny 2021/2022.

n 30 listopada w Przedszkolu nr 6 odbyła się 
magiczna impreza kolorów – Fluo Party. Dzieci 
miały pomalowane bluzeczki i neonowe opa-
ski, które świeciły się w ciemności. Nie zabra-
kło wesołej zabawy i wygibasów w rytmach 
dziecięcej muzyki.

n Komendant Miejski Policji w Suwałkach 
podziękował za wzorową postawę pracowni-
cy jednego z suwalskich banków. Na początku 
listopada mężczyzna podający się za policjan-
ta próbował wyłudzić 50 tys. zł od 92-letniej 
mieszkanki Suwałk. Ten plan oszusta pokrzy-
żowała pracownica banku, która poinformo-
wała prawdziwych stróżów prawa o tej próbie 
wyłudzenia pieniędzy.

n  Paliwo w cenie. Policjanci zatrzymali 
30-latka z powiatu suwalskiego podejrzanego  
o włamania i kradzież paliwa z ciężarówek  
w gm. Suwałki. Mężczyzna został przyłapany 
na gorącym uczynku przez pokrzywdzonego. 
Uciekając ułatwił jeszcze pracę policjantom, bo 
nie zabrał z samochodu portfela z dokumenta-
mi. Okazało się, że dzień wcześniej na tej pose-
sji już ukradł 160 litrów paliwa.  

nych przez samorządy. W Suwałkach do dwóch 
przetargów nikt się nie zgłosił. Prezydent  
o tej sprawie poinformował posła Jarosława 
Zielińskiego i Wojewodę Podlaskiego. Zdaniem 
Cz. Renkiewicza, najwyraźniej państwowym 
spółkom energetycznym nie opłaca się dostar-
czać prądu po cenach ustalonych przez posłów 
w ustawie o zamrożeniu cen energii elektrycz-
nej. Firmy energetyczne chcą od samorządów 
dodatkowych opłat ponad cenę gwarantowaną 
ustaloną przez Sejm. Prezydent poinformował, 
że złożył państwowej spółce PGE Obrót pro-
pozycję podjęcia negocjacji w sprawie podpi-
sania umowy na dostawę energii elektrycznej 
dla grupy zakupowej, w której są m.in. suwal-
skie szkoły, przedszkola, szpital, spółdzielnie 
mieszkaniowe, instytucje i spółki miejskie.  
Cz. Renkiewicz stwierdził, że suwalski samorząd 
chce zapłacić za energię elektryczną zgodnie  
z prawem obowiązującym w Polsce. K. Korneluk 
zapytał o koszt budowy i funkcjonowania tęż-
ni solankowej, która ma powstać w ramach 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.  
Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że 
ten projekt wygrał w głosowaniu suwalczan. 
Zdaniem wnioskodawców budowa tej tężni 
ma kosztować 900 tys. zł, a roczny koszt utrzy-
mania ma wynosić 6 tys. zł. Wniosek ten zwe-
ryfikował specjalny zespół, w którym znaleź-
li się też radni.

Tadeusz Czerwiecki powrócił do kontro-
li segregacji odpadów w wiatach śmietniko-
wych na osiedlach budynków wielorodzin-
nych i powstającego regulaminu tych kontroli. 
Zaproponował spotkanie zainteresowanych 
stron w tej sprawie. Prezydent Cz. Renkiewicz 
przypomniał, że takie spotkanie odbyło się  
półtora roku temu i niewiele z tego wynikło. 
Niedawno wystąpił do administratorów suwal-
skich nieruchomości z prośbą o zgłoszenie do  
5 grudnia swoich uwag do powstającego regu-
laminu kontroli. Zachęcił też do naśladowania 
suwalskiego ZBM TBS, który w ramach pilota-
żu zamknął wiatę śmietnikową przy jednym ze 
swoich budynków. Decyzję w sprawie ewentu-
alnego spotkania prezydent Suwałk podejmie 
po 5 grudnia.

J. Niedźwiedzki zapytał, co z dystry-
bucją węgla po cenach gwarantowanych. 
Cz. Renkiewicz poinformował, że umowę  
z PGE Paliwa (dostawca węgla) i suwalskim 
Transbudem (dystrybucja węgla w Suwałkach) 
podpisał wiele dni temu, a węgla dotąd nie 
było. Umowa została podpisana na dostawę 
517 ton węgla (233 tony ekogroszku + 285 
ton węgla-orzech i kostka). Z ostatnich in-
formacji wynika, że część węgla (50 ton  eko-
groszku i 25 ton węgla-orzech) dotarła do 

Białegostoku. Zatem wkrótce pierwsze dosta-
wy węgla po cenach gwarantowanych przez 
rząd powinny dotrzeć do Suwałk. Jak węgiel 
dotrze do Suwałk, to pracownicy samorządo-
wi telefonicznie będą informować osoby, któ-
re zadeklarowały zakup tego węgla o moż-
liwości jego odbioru. Jarosław Schabieński 
powrócił do propozycji utworzenia szkoły 
branżowej II stopnia w Suwałkach. Zastępca 
prezydenta Suwałk Roman Rynkowski przy-
pomniał, że przed kilkoma miesiącami by-
ła próba utworzenia takiej szkoły, ale zgło-
siło się niewielu chętnych. Szkołę branżową  
II stopnia w Suwałkach może też utworzyć 
np. Ministerstwo Rolnictwa, które prowadzi 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
przy ul. Ogrodowej. Jak dotąd resort nie wyra-
ził zainteresowania utworzeniem takiej szkoły. 

Zdzisław Przełomiec zwrócił uwagę na brak 
odpowiedniej poczekalni na dworcu PKS Nova. 
Teraz rolę poczekalni pełni niewielkie pomiesz-
czenie, w którym jest kasa biletowa, ale brak  
w nim miejsc do siedzenia i dostępu do WC. Od 
niedawna jest ono udostępniane od godz. 7 do 
17. Obok jest większe pomieszczenie z dostę-
pem do WC, ale PKS Nova nie chce utrzymywać 
w nim poczekalni dla podróżnych. Prezydent  
Cz. Renkiewicz poinformował, że w lipcu PKS 
Nova wypowiedziała umowę na utrzymanie 
poczekalni w dotychczasowym budynku ad-
ministrowanym przez ZBM. W tej chwili po-
mieszczenie przeznaczone przez PKS Nova na 
poczekalnię nie spełnia standardów. Dlatego 
też, prezydent Suwałk polecił Zarządowi Dróg 
i Zieleni oraz ratuszowym urzędnikom przy-
gotowanie koncepcji rozwiązań tego proble-
mu w najbliższym czasie. Docelowym roz-
wiązaniem będzie w przyszłości budowa 
zintegrowanego dworca kolejowo-autobuso-
wego. Zdaniem Cz. Renkiewicza trzeba też po-
wrócić do rozmów z PKS Nova, tak by stworzyć 
„ludzkie” warunki pasażerom oczekującym na 
autobusy w Suwałkach. Do sprawy powrócimy  
w „DwuTygodniku Suwalskim”.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Su- 
wałkach można obejrzeć on-line na stronie 
internetowej: www.um.suwalki.pl  Można 
też zapoznać się z protokołami z sesji publi-
kowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji za-
mieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl 
a także uzyskać dostęp do dokumentów do-
tyczących pracy samorządu w Biurze Rady 
Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem 
prawa interpelacje i zapytania radnych oraz 
udzielane na nie odpowiedzi publikowane są 
na stronie: bip.um.suwalki.pl
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mikOłAJkOWy

– Planujemy, że te środki zostaną przeznaczone na wdrożenie pod-
wyżki dodatków motywacyjnych dla suwalskich nauczycieli. Chcemy 
uszczelnić system związany z realizacją odpłatności za pobyt w przed-
szkolach – podsumował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Analizy i kontrole w przedszkolach nadal będą trwały. Jednocześnie 
Urząd Miejski w Suwałkach pragnie uspokoić wszystkich rodziców dzieci 
spoza Suwałk. Nie zostaną one usunięte z przedszkoli. Za ich opiekę po-
winny zapłacić gminy na terenie, w których oni mieszkają.
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ZApROSZenie  nA  SpOTkAnie
S u w a l s k i  U r z ą d 

M i e j s k i  i n f o r m u j e  
o  sp otk aniu info r-
ma c y jn o - ko nsult a -
cyjnym, które zosta-
nie przeprowadzone  
w związku z prowadzo-
nymi pracami doty-
czącymi dokumentacji 
projektowej projektu 
pn.: „Prace na linii ko-
lejowej E75 na odcinku  
Ełk-Trakiszki (granica 
państwa) – dokumen-
tacja projektowa”. 

Spotkanie odbę-
dzie się w Parku Nauko- 
wo-Technologicznym  
Polska-Wschód w Su- 
wałkach przy ul. Inno- 
wacyjnej 1 we wtorek  
(6 grudnia) o godz. 15.

>>

niech  kAżDy  płAci  ZA  SWOJe>>
Do suwalskich przedszkoli uczęszcza ponad 200 dzieci spoza Suwałk. 

Taki wniosek nasuwa się po kontrolach przeprowadzonych przez pracow-
ników Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w przedszko-
lach miejskich i niepublicznych pod kątem tego, czy uczęszczają do nich 
dzieci z Suwałk, czy z okolicznych gmin. Teraz urzędnicy ustalają faktycz-
ne miejsce zamieszkania przedszkolaków, by obciążyć okoliczne gminy 
opłatami za pobyt dzieci w tych placówkach. Na bieżące utrzymanie grup 
przedszkolnych są przeznaczane pieniądze z suwalskiego budżetu miej-
skiego, bo samorząd nie otrzymuje na ten cel pieniędzy z budżetu państwa.

Urzędnicy zestawili liczbę urodzeń w poszczególnych rocznikach i po-
równali to z liczbą dzieci zameldowanych oraz uczęszczających do pla-
cówek miejskich oraz niepublicznych. Na terenie Suwałk jest zameldo-
wanych 3 079 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Do przedszkoli publicznych  
i przedszkoli niepublicznych uczęszcza ogółem 3 338 dzieci, w tym 1 931 
dzieci do publicznych i 1 407 do niepublicznych przedszkoli. Weryfikacja 
pokazała, że nawet do miejskich przedszkoli uczęszczają dzieci spoza 
Suwałk. Razem z tymi niepublicznymi jest to ponad 200 dzieci. 

Na opiekę nad dziećmi z podatków suwalczan przeznaczane są nie-
małe pieniądze. Miesięcznie na jedno dziecko z suwalskiego budżetu 
miejskiego przeznaczanych jest blisko 800 zł. Na przedszkolaków spo-
za Suwałk w skali roku może oznaczać to wydatek przekraczający na-
wet 2 mln zł.

>>

Kolekcjonerzy Grzegorz Płatonow i Marek Piotrowski 
przyzwyczaili nas do tego, że co pół roku wydają album 
ze starymi pocztówkami prezentującymi Suwałki oraz 
Suwalszczyznę. Do tej pory ukazały się dwa tomy. Edycja ko-
lejnego trzeciego albumu jest przewidziana na listopad 2023.

Kolekcjonerzy 
p r z y s t ą p i l i  d o 
prac y nad kon-
t y n u a c j ą  s e r i i . 
Tym razem au -
torzy  zamierza-
ją w ykor z ys tać 
swoje p ok aźne 
zbior y fotogra-
fii i archiwaliów. 
Jest ich tak dużo, 
że w każdej chwi-
li mogą powstać 

trzy albumy: „Suwałki na starych fotografiach 1880-1944. 
Miasto i jego mieszkańcy”, „Suwałki na starych fotogra-
fiach 1880-1944. Życie garnizonu”, „Suwałki na starych do-
kumentach 1860-1944”. Decyzja jaką tematyką maja zająć 
się w pierwszej kolejności jest trudna. Czekają więc na su-
gestie naszych czytelników.

UWAgA KONKURS MIKOŁAJKOWY
Grzegorz Płatonow i Marek Piotrowski razem z „Dwu- 

Tygodnikiem Suwalskim” organizują „Konkurs Mikołajkowy”. 
Trzeba odpowiedzieć na pytanie: 

Jaki obiekt budowlany najczęściej pojawiał się na sta-
rych suwalskich pocztówkach?

Pierwsza osoba,  która udzieli poprawnej odpowiedzi  
w punkcie dystrybucji Drukarni Bingo w Suwałkach w DH Alfa,  
ul. Utrata 2C lok. 30 otrzyma nagrodę konkursową w po-
staci albumu „Suwałki na starych pocztówkach 1900-1944.  
Tom 2. Okolice Suwałk i Sejny”.

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 Marek Lech Zborowski-Weychman z klubu radnych „Łączą nas 

Suwałki” i Jacek Roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 13 grudnia na 
suwalczan czekają Adam Ołowniuk i Wojciech Pająk z klubu radnych „Łączą nas 
Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 20 grudnia zapraszają Anna Ruszewska i Andrzej 
Turowski z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez 
niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 
15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze UM.
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ĆWicZeniA  
nA  pRZeSmykU  SUWAlSkim

Napad na konwój i pomoc poszkodowanym żołnierzom – tak wyglądał scenariusz ćwiczeń 
wojskowych, które odbyły się 25 listopada na Suwalszczyźnie. To podsumowanie kilkutygodnio-
wych szkoleń z udziałem żołnierzy m.in. z jednostek wojsk lądowych, sił powietrznych, sił spe-
cjalnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sił sojuszniczych 
wchodzących w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO. W sumie w ćwiczeniach TUMAK-22 
uczestniczyło ok. 2 tys. żołnierzy i tysiąc jednostek sprzętowych. W zakończeniu ćwiczeń w po-
bliżu Płociczna Tartak k. Suwałk uczestniczył wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak. Jak informuje wojsko, głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia przygoto-
wania jednostek podległych dywizji, osiągnięcie gotowości i prowadzenie działań taktycznych 
we współdziałaniu z pododdziałami sojuszniczymi.

Epizod, który został zaprezentowany w okoli-
cach Płociczna Tartak dotyczył dostarczenia 
zaopatrzenia dla jednostki, która walczy  
w okrążeniu na przesmyku suwalskim. Kolum-
na logistyczna, która transportowała zabez-
pieczenie logistyczne do jednostek wojskowych, 
została zaatakowana. Doszło do wymiany 
ognia. Z pomocą medyczną musiały interwe-
niować wojskowe karetki

Fot. 1 Podlaskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej

W epizodzie ćwiczenia, który odbywał się  
w okolicy Suwałk, uczestniczyli żołnierze 16. Po-
morskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz sojusz-
nicy z Batalionowej Grupy Bojowej NATO i żoł-
nierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
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>>

ObOWIązKI
RezeRWIStóW

Zgłosili się do nas Czytelnicy „DTS” zaniepo-
kojeni informacją o wydaniu na wniosek szefa 
Wojskowego Centrum Rekrutacji, zarządzenia 
o przymusowym doprowadzeniu przez policję 
rezerwisty na ćwiczenia wojskowe. Potwierdził 
to na antenie Polskiego Radia Białystok ppłk 
Jarosław Kowalewski. Chodzi o mężczyznę, któ-
ry miał się zgłosić do odbycia dwutygodniowych 
ćwiczeń. Od kwietnia 2022 roku w Polsce odby-
wają się szkolenia rezerwy. Obowiązkowe ćwi-
czenia wojskowe będą prowadzone cyklicznie 
do 2035 roku. Dlatego tego typu zarządzeń mo-
że być znacznie więcej. Do Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w Suwałkach zwróciliśmy się z pyta-
niem o to, jak na ćwiczenia wojskowe są wzy-
wani młodzi ludzie, którzy np. po przeszkoleniu 
wojskowym wyjeżdżają „za chlebem” na stałe za 
granicę, i jak często dochodzi do konieczności 
wydania zarządzenia w sprawie doprowadzenia 
przez policję rezerwisty na ćwiczenia wojskowe. 

– Zarządzenie dotyczy marginalnej sytuacji. 
Społeczeństwo jest pozytywnie nastawione do 
służby w Wojsku Polskim. Codziennie tego do-
świadczamy w Wojskowym Centrum Rekrutacji  
w Suwałkach, do którego zgłaszają się setki ochot-
ników. Z naszej oferty skorzystało wielu mieszkań-
ców Suwalszczyzny: zarówno tych, którzy wcześniej 
nie pełnili służby, jak i rezerwistów. Wyjazdy za gra-
nicę również nie stanowią problemu, w przypad-
ku osób, które nie posiadają nadanego przydziału 
mobilizacyjnego. Wręcz przeciwnie. Znaczna część 
ochotników, która pracowała wcześniej za granicą 
zgłasza się do WCR w celu podjęcia stabilnej pra-
cy w pobliżu miejsca stałego zamieszkania – pracy 
w Siłach Zbrojnych. Natomiast obywatele polscy, 
którzy stale zamieszkują za granicą, nie podlegają 
obowiązkowi obrony Ojczyzny, w tym powołaniu 
do służby wojskowej – odpowiedział oficer pra-
sowy suwalskiego WCR kpt. Bartosz Kaliszewski.

Sprawy związane z wypełnianiem obowiązku 
służby wojskowej określa Ustawa z dnia 11 mar-
ca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t. j. Dz. U. z 2022 r.,  
poz. 2305).

czYtelNIcY
pYtAJą

W 155 rocznicę urodzin Józefa 
Piłsudskiego władze samorzą-
dowe Suwałk złożyły kwiaty pod 
pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Prez ydent Mias ta Suwałk 
Czesław Renkiewicz, przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec oraz zastępca prezy-
denta Roman Rynkowski 5 grud-
nia uczcili pamięć twórcy niepod-
ległości Polski, który jest bliski 

mieszkańcom Miasta. Wiązankę kwiatów tego dnia złożyła także delegacja Związku  Piłsudczyków 
RP Oddziału Ziemi Suwalskiej.

Józef Piłsudski (5.12.1867 – 12.05.1935) był mężem stanu, współtwórcą niepodległej Polski, jed-
nym z przywódców PPS Frakcji Rewolucyjnej, współzałożycielem i komendantem głównym Związku 
Walki Czynnej, komendantem głównym Związku Strzeleckiego, dowódcą I Brygady Legionów 
Polskich i inicjatorem utworzenia Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości 
przez nasz kraj był Naczelnikiem Państwa i Naczelnym Wodzem oraz Marszałkiem Polski. 

12-13 września 1919 r. Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa Polskiego przebywał  
w Suwałkach, gdzie podczas uroczystego obiadu z władzami miasta wypowiedział słynne słowa 
„Dziś ziemia wasza jest wolną”. Potwierdził on tym samym wolność miasta, które odzyskało nie-
podległość 24 sierpnia 1919 r., czyli ponad 9 miesięcy później niż większość kraju. 

Także rodzinnie Marszałek związany był z Suwałkami. Jego drugą żoną była Aleksandra z do-
mu Szczerbińska (12.12.1882 – 31.03.1963), działaczka niepodległościowa, aktywistka PPS i POW, 
żołnierz Legionów Polskich, odznaczona Orderem Virtuti Militari.

pAmięTAli O mARSZAłkU>>
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Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej oraz Towarzystwo Literackie  
im. A. Mickiewicza Oddział w Suwałkach zapraszają młodzież ze szkół podstawowych 
do wzięcia udziału w XXII Miejskim Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza 
„Młodości! ty nad poziomy wylatuj…”

Regulamin konkursu:
1. Każda suwalska szkoła podstawowa może być reprezentowana przez pięciu uczniów z klas 5-8.
2. Uczestnik powinien przygotować do recytacji jeden wiersz lub fragment innego, dowol-

nie wybranego, utworu Adama Mickiewicza.
Konkurs odbędzie się 20 grudnia (wtorek) o godz. 16 w Bibliotece Publicznej im. M. Ko- 

nopnickiej w Suwałkach przy ulicy E. Plater 33A. Organizatorzy proszą o telefoniczne lub pi-
semne zgłoszenia do 15 grudnia do godz. 15; tel. 87 565 62 46; e-mail: metodyka@bpsuwalki.pl 
 adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 16-400 
Suwałki. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz nauczyciela, który 
przygotował go do konkursu, a także nazwę szkoły.

>> „młODOści! Ty nAD pOZiOmy WylATUJ…”

WylękniOny BlUźnieRcA
2 grudnia w sali balowej Muzeum Okręgowego suwalscy aktorzy ama-

torzy zaprezentowali spektakl teatralny „Barman czarodziejskich eliksirów 
czyli Wylękniony bluźnierca” w reżyserii Joanny Łupinowicz. Licznie zgro-
madzona publiczność obejrzała ciekawy i sympatyczny spektakl wypełnio-
ny fragmentami kabaretów, skeczy, monologów i piosenek, których auto-
rem jest Julian Tuwim. 

Na scenie zaprezentowali się aktorzy amatorzy – członkowie Stowarzysze- 
nia Seniorzy z Pasją HORYZONT. Jako soliści wystąpili: Grażyna Herbaczew- 
ska, Janusz Ostrowski i Marianna Skowrońska. Piosenkę „Małgorzatka” za-
śpiewał zespół Ocean Życia kierowany przez Monikę Kudela, wraz ze zgro-
madzoną w sali publicznością. Ponadto, jako aktorzy-debiutanci pojawili się: 
Halina Arciszewska, Barbara Klekotko, Halina Kot, Paweł Klekotko, Eugenia 
Orchowska, Jan Putra, Maria Rółkowska, Halina Tymińska. 

Spektakl był czwartym przedsięwzięciem zaprezentowanym w ramach 
projektu zrealizowanego ze wsparciem środkami Miasta Suwałki.

>> pOSTikOny

2 grudnia w Galerii Sztuki Stara Łaźnia, odbył się kameralny wer-
nisaż wystawy prac Pawła Wyborskiego „Ślady po ikonie. Postikony”. 
Ci, którzy chcieliby zobaczyć tradycyjne ikony być może będą zawie-

dzeni. Autor odszedł od kano-
nów,  nie maluje na desce, a na 
płótnie; stosuje farby olejne,  
a nie tempery. Obrazy są to ra-
czej zaledwie szczątki ikony, 
jedynie pozostałości, moty-
wy i kontury ulegają rozmyciu, 
postaci kryją się pod warstwą 
malarską, chowają się pod 
spodem obrazu i pogrążają 
w czerni. To nie są ikony, a po-
stikony. Ich główną intencją 
jest uchwycić moment, w któ-

rym to, co kiedyś wydawało się istotne, teraz wycofuje się, ustępuje 
pola. Same zaś ślady po ikonie stają się coraz bardziej niewyraźne, 
by w konsekwen-
cji zatrzeć się zu-
pełnie, pozostając 
wyłącznie wspo-
mnieniem osadzo-
nym w malarskiej 
strukturze, coraz 
ciemniejszej i co-
raz bardziej nie-
przeniknionej.

Wystawa czyn-
na jest do końca 
stycznia 2023 ro-
ku. Wstęp wolny.

„RAZem DlA śRODOWiSkA”
2 8  l i s t o p a -

d a  p r e z y d e n t 
Suwałk Czesław 
R e n k i e w i c z  
odebrał nagro-
dę „Razem dla 
ś r o d o w i s k a ” . 
To  w y r ó ż n i e -
nie prz yznane 
Miastu Suwałki 
przez Marszałka 
Województwa Podlaskiego za realizacją wartego blisko 30 mln zł projektu, 
który dotyczył kupna niskoemisyjnych autobusów. Dzięki wymianie taboru 
suwalski samorząd ograniczył emisję gazu CO2 aż o 4 850 ton w skali roku.

>>

>>

Fot. Archiwum
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DZień  pRAcOWnikA  SOcJAlnegO
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>>
Niepełnosprawność, nagłe zachorowanie, 

bezradność, ubóstwo, brak pracy, czy nieumie-
jętność dostosowania się do nowej rzeczywi-
stości – to tylko część problemów do rozwiąza-
nia, którymi zajmują się na co dzień pracownicy 
socjalni oraz osoby zatrudnione w pomocy spo-
łecznej. W dniu ich święta, 21 listopada za ich 
nieocenioną i trudną pracę podziękowały im 
władze Suwałk.

W uroczystości zorganizowanej w Su- 
walskim Ośrodku Kultury udział wzięli dyrek-
torzy i kierownicy miejskich jednostek pomo-
cowych, zarówno podległych samorządowi, 
jak też działających niezależnie i prowadzą-
cych np. środowiskowe domy samopomocy. 
Życzenia i podziękowania przekazywali: prezy-
dent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodni-
czący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz 
dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 
Barbara Burba i dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy Stowarzyszenia „Aktywni 
Tak Samo” Natalia Górska. W uroczystości 
uczestniczył też  zastępca prezydenta Suwałk 
Roman Rynkowski nadzorujący placówki po-
mocy  społecznej w Suwałkach.

 – Starzeje się nasze społeczeństwo, co ozna-
cza coraz więcej pracy, której z pewnością w na-
szym mieście nie zabraknie. Zmieniają się też 
zakresy naszych obowiązków, związane z odcho-
dzeniem zadań jak świadczenie 500 Plus czy po-

jawianiem się nowych – typu dodatek węglowy. 
Wszystko to wymaga ciągłego specjalizowania 
się oraz nieustannej staranności i odpowiedzial-
ności – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Podczas uroczystości były kwiaty, gratula-
cje, awanse i wyróżnienia oraz muzyczny kon-
cert na zakończenie. 

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
awanse zawodowe otrzymali: Aleksandra Gry- 
go, Iwona Rzatkowska, Justyna Kachnowska, 
Urszula Sikorska. Ponadto wręczono wyróż-
nienia: Bożenie Poczobut, Irenie Konopko, 
Zdzisławie Dzienisiewicz, Stanisławie Hołu- 
bowicz, Justynie Siemiaszko, Grażynie Czar- 
niewskiej, Barbarze Lipko, Annie Wysockiej, 
Teresie Huryn, Agnieszce Łukawskiej-Bu- 
czyńskiej i Iwonie Obermiler.

Z osób zatrudnionych w Domu Pomocy 

Społecznej „Kalina” w Suwałkach awan-
se trafiły do: Jolanty Nowickiej, Renaty Racz- 
kowskiej, Grażyny Baluty, Eweliny Chromy, 
Sylwii Moczulskiej, Sylwii Kozłowskiej, Ewy 
Malinowskiej,  Doroty Rzadkowskiej, Małgorzaty 
Czartulińskiej, Elżbiety Gałażewskiej, Beaty 
Radzewicz, Beaty Sobolewskiej. Wyróżnienia 
zaś do: Iwony Emert, Jolanty Gołubowicz, Biruty 
Janczulewicz, Doroty Kowalewskiej, Magdaleny 
Mikołajczyk, Marzeny Różyńskiej, Alicji Serafin, 
Wincenty Szwejser, Beaty Tyczkowskiej i Agaty 
Żarnowskiej.

W gronie wyróżnionych znaleźli się także pra-
cownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Dom nr 1” i „Dom nr 2”: Dorota Żynda i Piotr 
Szmigielski oraz ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy: Alicja Fornalewska i Krystyna 
Prawdzik-Pawłowska.

Wyróżnione pracownice Domu Pomocy Społecznej „Kalina”

pODZiękOWAniA  ZA  pOmOc  pOTRZeBUJĄcym  WSpARciA>>
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pracownicy służb społecznych 

z Suwałk i powiatu suwalskiego spotkali się w suwalskiej Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia. W spotkaniu, którego organizatorem był 
Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia „Aktywni tak samo” 
uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i jego zastępca 
Roman Rynkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec 
oraz szefowie placówek pomocowych z Suwałk i powiatu suwalskie-
go. Były podziękowania i życzenia dla osób związanych z ideą pomocy  
i wsparcia osób z niepełnosprawnością, zarówno pracujących zawodo-
wo w samopomocy i pomocy społecznej, jak też wspierających je orga-
nizacyjnie. A wszystko zakończył koncert nauczycieli i wychowanków su-
walskiej szkoły muzycznej.

>>
120 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych nadesłano 

na konkurs „Od Świtezi do Wigier” zorganizowany przez suwalską Bibliotekę Publiczną 
im. M. Konopnickiej. Komisja nagrodziła 19 uczniów. Wśród uczniów klas pierwszych naj-
wyżej oceniono pracę Liliany Judki z suwalskiej SP nr 4 (na zdjęciu obok). W kategorii klasy 
2-3 pierwszą nagrodę przyznano Zofii Alboszcie z SP nr 6, a wśród najstarszych pierwsze 
miejsce zajął Iwan Lysenko z SP nr 4. Pełną listę nagrodzonych uczniów znaleźć można na:  
www.bpsuwalki.pl oraz na www.um.suwalki.pl  

Nagrody i wyróżnienia można odebrać w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A (Dział 
Metodyki) w godz. 7-15. 

Konkurs zorganizowano w ramach projektu „Od Świtezi do Wigier” dofinanso-
wanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

kOnkURS  „OD  śWiTeZi  DO  WigieR”
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SOWA I KOpeRNIK W pAKIecIe

Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej i jej oddział 
SOWA oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przygotowali wy-
jątkową akcję promocyjną, w której do odebrania jest darmowy vo-
ucher do Planetarium Kopernika.

Za każde 2 bilety (indywidualne, kupione równocześnie) na wy-
stawę SOWA Suwałki otrzymacie 1 bezpłatny voucher do Planetarium 
„Kopernika”. Wejściówkę będzie można wykorzystać w okresie od 1 grud-
nia br. do 30 stycznia 2023 r.

Zapraszamy w godzinach: wtorek-piątek 9.00, 11.30, 14.00 i w soboty 
9.00-10.50; 11.10-13.00;13.20-15.10. Więcej na: www.bpsuwalki.pl

„Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finan-
sowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umo-
wy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia 
przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i 
Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.”
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cHROń cóRKI pRzed pRzeMOcą SeKSUAlNą

Ucz SWegO SYNA SzAcUNKU dlA KObIet

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Miasta Suwałki

SOWA (Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności) w Suwałkach to 
miejsce dla dużych i małych. Prowadzona jest przez Bibliotekę Publiczną 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Znajduje się w Parku Naukowo-
Technologicznym Polska-Wschód przy ul. Innowacyjnej 1 na I piętrze. 
SOWA służy pobudzaniu kreatywności, popularyzowaniu nauki i rozwi-
janiu poczucia sprawczości oraz wsparciu indywidualnych, niekonwen-
cjonalnych stylów uczenia się poprzez praktyki doświadczalne.

WARSztAtY śWIąteczNe W SOWA 

SOWA – Strefa Odkrywania, 
Wyobraźni i Aktywności w Suwał- 
kach zaprasza dzieci powyżej 8 ro-
ku życia na spotkanie świąteczne.  
W programie warsztaty:

– w dniach 22-23.12.2022 r. 
„Wyścigówka św. Mikołaja”, 

– w dniach 29-30.12.2022 r. 
„Sylwestrowe rakiety”. 

Stworzymy samochody wyści-
gowe napędzane powietrzem oraz 
kolorowe rakiety. Będziemy testo-
wać ich działanie oraz porówny-
wać szybkość. Zajęcia wzbogacone 
zostaną świątecznymi zagadka-
mi ukrytymi w przestrzeni ekspo-
natów. 

Wstęp 8 zł/os. Obowiązują  
zapisy. Formularz rejestracyjny na: www.bpsuwalki.pl/sowa/ 

W warsztatach mogą wziąć udział również rodzice.

>>

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.

Otwarcie 7 grudnia 2022 r. godz. 9:00. zapraszamy
281/2022

Ogłoszenia „dtS” tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

cO  pROpOnUJe  nAm  SOWA?
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ul. T. Noniewicza 71. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgło-
szeń tel. 87 563 85 43;
¿  wystawę prac Pawła Wyborskiego „Ślady po ikonie. Postikony”, 

Galeria Sztuki Stara Łaźnia ul. A. Wajdy 3, wstęp wolny. Wystawa czyn-
na do 31.01.2023 r.; 
¿ wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę stałą Tymoteusz Muśko (II piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę stałą Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia.

SAlA WeRSAl, ul. E. Młynarskiego zaprasza na:
¿ Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd – 12.12, godz. 19. Kolędy na żywo 

wykonywać będą zaprzyjaźnieni, suwalscy muzycy. Wstęp bezpłatny. 
Rezerwacja miejsc tel. 662-181-662.

blAcK pUb KOMIN, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ 8. edycję HarDrahAtak – 17.12, godz. 19 do 23.45. Zagrają: Aporia 

(Tczew, Gdańsk), Martim Monitz (Poznań), Drah (Płociczno). Wstęp 40 zł.

MŁOdzIeżOWA RAdA MIAStA SUWAŁKI 
oraz bAYeR MedIA zapraszają na:

¿ Suwałki Hip Hop Festiwal, w którym wystą-
pią: Paluch, Gruby Mielzky i Kaz Bałagane, a jako 
support miejscowi artyści: Krychol, PMO, Projekt 
Północ, Pszkowiak, Dj Bartas. Start w Suwałki 
Arenie o godz. 19, otwarcie bram o godz. 18, bile-
ty 100 zł; od 9.12 – 120 zł.

MUzeUM OKRęgOWe W SUWAŁKAcH, 
ul. T. Kościuszki 71 zaprasza:

¿ do zwiedzania wystaw od wtorku do niedzieli w godz. 9-17. 

MUzeUM IM. M. KONOpNIcKIeJ, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
¿  spotkanie z cyklu „Działo się w Suwałkach” z Łukaszem Lubicz-

Łapińskim na temat genealogi genetycznej i o tym „czy Jaćwingowie są 
wśród nas” – 7.12, godz. 17;
¿ wystawę stałą „Pieśń o domu” poświęconą życiu i twórczości Marii 

Konopnickiej;
¿ wystawę „Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...” oraz Zaułek 

Krasnoludków. Wystawa czynna od wtorku do piątku.

14. SUWAlSKI pUŁK pRzecIWpANceRNY, ul. Wojska Polskiego 40 
zaprasza:

¿  do odwiedzenia Sali Tradycji 14. 
Pułku Przeciwpancernego, w której za-
prezentowano historię i tradycje jedno-
stek wojskowych dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Obejrzeć też można historyczną broń będącą na 
wyposażeniu żołnierza polskiego oraz plenerową wystawę sprzętu  
i pojazdów wojskowych. Zwiedzanie w dniach: 10.12 w godz. 11-17.

centrum Handlowe plaza Suwałki, ul. J. dwernickiego 15, lok. 301 
zaprasza na filmy:
– do 8 grudnia – „Kierunek księżyc” (familijny, przygo-

dowy, animowany), „Dziwny świat” (animacja, akcja, przy-
godowy), „Bella i Sebastian: Nowe pokolenie” (familijny), 
„Wielki zielony krokodyl domowy” (familijny), „Listy do 
M. 5” (komedia), „Święta inaczej” (komedia romantycz-
na), „Dzika noc” (akcji/komedia);

– od 9 grudnia – „Uwolnić Poly” (familijny, przygodo-
wy), „Śubuk” (dramat), „Moonage Daydream” (dokumen-
talny, muzyczny);

– 13 grudnia – „Chrzciny” (komedia, obyczajowy) – film 
wyświetlany w cyklu KINO KONESERA;

– od 16 grudnia – „Terrifier 2. Masakra w święta” (hor-
ror), „Avatar: Istota wody” (akcja, fantasy, przygodowy).

bIblIOteKA pUblIczNA IM. MARII KONOpNIcKIeJ,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ do obejrzenia wystawy z okazji obchodów Roku Marii Konopnickiej. 
Wystawa zawiera 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 promocję tomiku poezji Erazma Stefanowskiego „za grosz święto-
ści” (pisownia oryginalna) – 13.12, godz. 17, sala im. Jadwigi Towarnickiej;

¿  wspólnie z Cinema Lumiere w Su- 
wałkach do udziału w akcji „Przeczytaj  
i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypo-
życz i przeczytaj książkę. Zdobądź ku-
pon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do 
zakupu biletu do kina na film 2D i 3D  
(w cenie 18 zł). Filmy objęte akcją: „Bella  
i Sebastian: Nowe pokolenie” oraz „Wielki 
zielony krokodyl domowy”.

SUWAlSKI OśROdeK KUltURY zaprasza na:
¿  mikołajkowy koncert, podczas którego zabrzmią utwory z płyty 

„Niezapominajki”, wydanej przez Narodowe Centrum Kultury dla upa-
miętnienia Marii Konopnickiej – zasłużonej pisarki i patronki roku – 6.12, 
godz. 19, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5. Wstęp wolny na podstawie 
bezpłatnych wejściówek, które są do pobrania w kasie SOK przy ul. Jana 
Pawła II 5 oraz na www.bilety.soksuwalki.eu
¿  XVIII Międzynarodowe Spotkania z Mo- 

nodramem „O Złotą Podkowę Pegaza” – 8-10.12, 
SOK, ul. Jana Pawła II 5. Impreza jest adresowana 
do młodzieży i dorosłych. Widzowie będą mo-
gli obejrzeć 17 spektakli z Polski i zza granicy; 
¿ monodram „Tato nie wraca” w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej  

– sala im. A. Wajdy, SOK przy ul. Jana Pawła II 5 – 8.12. godz. 17, bilety 20 zł;
¿  spotkania z historią mody – 14.12, w godz. 16-19, Kawiarnia 

Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny. Propozycja dla osób do-
rosłych; 
¿ widowisko interdyscyplinarne „Gdziekolwiek będziesz, czyli historia 

zatopionego miasta” inspirowane balladą Adama Mickiewicza „Świteź” 
– 15.12, godz. 13 i 18, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 10 zł;
¿  spotkanie Klubu Czarnego Krążka – 16.12, godz. 17, Kawiarnia 

Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny. Tym razem uczestnicy 
spotkania zasłuchają się w świątecznych piosenkach;

¿  Muz yczne Spotkanie 
Młodej Generacji ,  w ystą-
pi zespó ł „Pancermałpa”  
– 16.12, godz. 18, Kawiarnia 
Artystyczna, ul. T. Noniewi- 
cza 71, wstęp wolny;

Fot. ZbigniewStelmaszek

¿ wystawę „Pamięci tych, którzy odeszli…” – Galeria Chłodna 20, wy-
stawa czynna do 14.01.2023 r;
¿  warsztaty plastyczne podczas których dzieci wraz z rodzicami 

stworzą oryginalne ozdoby choinkowe – aniołki z włóczki, kolorowe-
go papieru, cekinów – 17.12, godz. 11, Pracownia Plastyczna Centrum,  

13
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WYdARzeNIA SpORtOWe
ślepSK MAlOW SzóStY 

Skończyła się dobra passa Ślepska Malow w Suwałki Arenie. Po czte-
rech zwycięstwach siatkarze suwalskiej drużyny przegrali dwa kolejne 
spotkania rozegrane w Suwałkach. Najpierw przegrali 0:3 (22:25, 17:25, 
25:27) z Jastrzębskim Węglem, który dostał lekkiej zadyszki i po spotka-
niu w Suwałkach poniósł dwie porażki w kolejnych meczach w PlusLidze. 

Mecz z Ja-
strzębskim 

Węglem obej-
rzało 2 000 
widzów na 

trybunach Su-
wałki Areny. 

To tegoroczny 
rekord

Z większym powodzeniem Ślepsk Malow zagrał w Iławie, gdzie wy-
grał 3:2 (25:21, 21:25, 20:25, 25:23, 20:18) z AZS Indykpol Olsztyn. Był to 
niezwykle zacięty mecz, a szczególnie emocjonujący okazał się decydu-
jący piąty set, w którym wciąż zmieniało się prowadzenie. 

Najlepszym zawodnikiem meczu 
Ślepsk Malow-AZS Indykpol Olsztyn 
wybrano rozgrywającego 
Matiasa Sancheza 

Niestety trzynasta kolejka PlusLigi nie była szczęśliwa dla siatkarzy 
Ślepska Malow. Ponieśli kolejną porażkę w Suwałki Arenie. Przegrali 2:3 
(25:22, 23:25, 17:25, 25:20, 10:15) z LUK Lublin. Duży wpływ na wynik me-
czu miał przegrany drugi set, chociaż Ślepsk Malow prowadził nawet  
21:17. W składzie suwalskiej drużyny zabrakło dwóch podstawowych siat-
karzy: Pawła Halaby i Cezarego Sapińskiego.

W 13 spotkaniach Ślepsk Malow zdobył 21 pkt i zajmuje szóstą loka-
tę w tabeli PlusLigi. Kolejny mecz suwalska drużyna rozegra już we wto-
rek (6 grudnia) w Zawierciu z Aluronem Wartą. A pierwszą rundę PlusLigi 
zakończy w Suwałki Arenie spotkaniem ze zdecydowanym outsiderem 
PlusLigi czyli BBTS Bielsko-Biała. Ten mecz rozpocznie się w poniedzia-
łek 12 grudnia o godz. 20:30.

SKb lItpOl MAlOW czWARtY
W drugiej rundzie Lotto Ekstraligi badmintoniści SKB Litpol Malow 

Suwałki wygrali dwa mecze, które rozegrali w Kobierzycach. Komplet 
punktów zdobyli w spotkaniu z Unią Bieruń, którą pokonali 5:2. Punkty 
dla suwalskiej drużyny zdobyli: Kamila Augustyn, Michał Sobolewski 
oraz Anastazja Chomicz/Karolina Szubert, Robert Cybulski/Przemysław 
Szydłowski i P. Szydłowski/ K. Augustyn. Swoje gry przegrali: R. Cybulski 
i U. Wolskaja (skrecz). Jeden punkt SKB Litpol Malow stracił w wygranym 
4:3 meczu z KS Badminton Kobierzyce. Swoje gry wygrali: K. Augustyn 
oraz R. Cybulski/P. Szydłowski, K. Augustyn/A. Chomicz, K. Szubert/ 
P. Szydłowski. Przegrali: M. Sobolewski, R. Cybulski i U. Wolskaja (skrecz). 
Zwraca uwagę powrót do drużyny Anastazji Chomicz, po długiej prze-
rwie spowodowanej kontuzją.

Po rozegraniu czterech meczów SKB Litpol Malow Suwałki ma 10 pkt 
i zajmuje czwartą lokatę w tabeli, a do lidera UKS Hubal Białystok traci 
dwa punkty. W następnej rundzie Lotto Ekstraligi Badmintona 7 i 8 stycz-
nia 2023 r. w Suwałkach SKB Litpol Malow zmierzy się z AZS AGH Kraków 
i OSSM SMS Białystok.

HAlOWY tURNIeJ pIŁKI NOżNeJ
Akademia Piłkarska Wigry 

Suwałki zajęła czwarte miej-
sce w Turnieju Piłki Nożnej 
Grodno Cup zorganizowa-
nym przez AP Wigry Suwałki. 
W turnieju poza gospoda-
rzami rywalizowało 7 dru-
żyn z: Warszawy, Krakowa, 
B i a ł e g o s t o k u  i  W i l n a . 
Zwyciężył zespół Talentu 
Białystok przed litewskim 
Żalgirietis Wilno. Krzysztof 
Kamiński z AP Wigry został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju,  
a najlepszym dryblerem jego kolega z zespołu Mikołaj Sikorski. 
Najlepszym zawodnikiem AP Wigry wybrano Miłosza Cieślę.

RYWAlIzOWAlI MŁOdzI pŁYWAcY
Przez dwa dni w suwalskim Aquapark niemal 300 najmłodszych pły-

waków rywalizowało o Mistrzostwo Województwa Podlaskiego o Puchar 
Prezydenta Miasta Suwałk. Najszybsi okazali się pływacy z Białegostoku  
i Bielska Podlaskiego. Z zawodników suwalskiego MUKS Olimpijczyk naj-
lepiej zaprezentował się Mateusz Kusek, który w klasyfikacji indywidual-
nej zajął trzecie miejsce. A drużynowo z suwalskich pływaków najlepiej 
spisali się 14 i 15-latkowie, którzy zajęli trzecie lokaty.

Fot. OSiR Suwałki

bAdMINtONOWe MIStRzOStWA SUWAŁK
Drużynowe Mistrzostwa Suwałk Szkół Ponadpodstawowych  

w badmintonie dziewcząt i chłopców wygrały drużyny I Liceum 
Ogólnokształcącego przed II LO. W rywalizacji trzecią lokatę zajęło III LO,  
a wśród chłopców Zespół Szkół Technicznych. Sportowa rywalizacja to-
czyła się w hali sportowej OSiR. Do zawodów przystąpiło 14 par z 7 su-
walskich szkół.

MIStRzOStWA SUWAŁK W SzAcHAcH
Ponad 100 szachistów rywalizowało w Mistrzostwach Suwałk w sza-

chach, które rozegrano w Szkole Podstawowej nr 11. Wśród uczniów 
klas I-III najlepszymi okazał się zespół z SP nr 2 przed SP nr 6. Igrzyska 
Dzieci wygrała drużyna SP nr 10 przed SP nr 7, a w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej SP nr 7 wyprzedziła SP nr 2. W rywalizacji szkół ponadpodstawo-
wych zwyciężyło I LO przed II LO. Turniej zorganizowali: Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Suwałkach, Fundacja Jaćwież oraz SP nr 11 im. gen. bryg. 
pil. Witolda Urbanowicza.

Fot. AP Wigry Suwałki
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prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wła-

sność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 32927/3 o powierzchni 7,0157 ha, położonej przy ul. 
Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księ-
gą wieczystą nr SU1S/00031629/4. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna, 
sieć kanalizacji deszczowej i napowietrzna sieć energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do 
nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przy-
padku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca 
dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość prze-
znaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego w celu budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł ener-
gii w postaci ogniw fotowoltaicznych. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni Sobolewo w Suwałkach zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXVI/339/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 13.11.2020 r. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy powinno nastąpić w okre-
sie 5 lat od dnia oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, a zakończenie budowy w cią-
gu 10 lat od dnia oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opła-
tę. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny 
nieruchomości gruntowej. Stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczy-
stego wynosi 3% ceny nieruchomości gruntowej. Pierwsza opłata i opłaty roczne naliczone zo-
staną od wylicytowanej w przetargu kwoty. Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie 
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, natomiast opłaty roczne wnosi się przez cały 
okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. 
Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej 
nieruchomości ulegnie zmianie.

Cena wywoławcza: 2 775 000 zł brutto (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt 
pięć tysięcy złotych).

Wadium: 277 500 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony 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 09 lutego 2023 roku o godz. 9.00 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 gotówką lub przelewem na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział 
w Suwałkach do dnia 06 lutego 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na ra-
chunku 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 wypisu 
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 mająt-
ku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku 
małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pi-
semne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie 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. A. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon 
(87) 562-81-41.      288/2022

prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 32934/26 o powierzchni 1,0320 ha, nr 32934/29 
o powierzchni 17,8863 ha i nr 32934/32 o powierzchni 10,5783 ha, położonej przy ul. Stanisława 
Staniszewskiego w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wie-
czystą nr SU1S/00040698/4. Na działce nr 32934/26 zlokalizowana jest sieć kanalizacji desz-
czowej zaś na działce nr 32934/32 napowietrzna sieć energetyczna. Nabywca zobowiązany 
będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na 
grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwe-
stycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. 
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego w celu budowy urządzeń wytwarzających ener-
gię z odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych. Szczegółowe warun-
ki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 
kopalni Sobolewo w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/339/2020 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 13.11.2020 r. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie budowy powinno nastąpić w okre-
sie 5 lat od dnia oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, a zakończenie budowy w 
ciągu 10 lat od dnia oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opła-
tę. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny 
nieruchomości gruntowej. Stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczy-
stego wynosi 3% ceny nieruchomości gruntowej. Pierwsza opłata i opłaty roczne naliczone 
zostaną od wylicytowanej w przetargu kwoty. Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazo-
wo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, natomiast opłaty roczne wnosi się 
przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z gó-
ry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 la-
ta, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Cena wywoławcza: 9 912 000 zł brutto (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwana-
ście tysięcy złotych).

Wadium: 991 200 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony 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 09 lutego 2023 roku o godz. 10.00 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 gotówką lub przelewem na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział 
w Suwałkach do dnia 06 lutego 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na ra-
chunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wa-
dium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z tre-
ścią 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.  

  289/2022

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Najbliższym
z powodu śmierci

Krystyny golub
składają Dyrektor i Pracownicy

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach 

292/2022

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 21 listopada 2022 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywie-
szony został na okres 21 dni (od 21.11.2022 r. do 12.12.2022r.) wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 424/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku).  280/2022

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Stanisława taraszkiewicza
nauczyciela języka polskiego, wychowawcy młodzieży, 

wieloletniego oratora cmentarnego, 
świadka historii w Suwalskiej Bibliotece Pamięci

ROdzINIe
składają Dyrektor i Pracownicy

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach

293/2022
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DwuTygoDnik SuwalSki
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ObWIeSzczeNIe pRezYdeNtA MIAStA SUWAŁK
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-

gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. 
zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 z późn. 
zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta 
Suwałk z dnia 09.11.2022 r., znak: I.042.02.3.10.2014/2022.RR, w sprawie zatwierdzenia projek-
tu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na bu-
dowie drogi gminnej na terenie miasta suwałki od ul. wylotowej do ul. sejneńskiej wraz z 
niezbędną infrastrukturą w zakresie robót budowlanych obejmujących: 
1) budowę drogi gminnej klasy G w zakresie:

– budowy drogi gminnej klasy G od skrzyżowania z ul. Wylotową (skrzyżowanie typu „ron-
do”) do skrzyżowania z ul. Sejneńską (skrzyżowanie typu „rondo”),

– budowy tunelu pod linią kolejową nr 51 Suwałki– Trakiszki,
– budowy murów oporowych,
– rozbiórki kolidujących obiektów budowlanych,
– budowy skrzyżowania projektowanej drogi klasy G z drogą klasy D,
– przebudowy i budowy zjazdów do nieruchomości położonych przy projektowanej drodze,
– budowy chodników i ścieżek rowerowych,
– budowy ścieżek pieszo– rowerowych o nawierzchni bitumicznej,
– budowy i przebudowy odwodnienia– kanalizacja deszczowa,
– budowy przepompowni wód opadowych,
– przebudowy sieci cieplnych,
– przebudowy sieci el. –en,
– budowy oświetlenia drogowego,
– przebudowy i budowy sieci wodno-kanalizacyjnych,
– przebudowy sieci telekomunikacyjnych,
– budowy kanału technologicznego, 
– ustawienia wiat przystankowych,
– umocnienia skarp geokratą komórkową,
– budowy zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego,
– rozbiórki torów bocznicowych,
– budowy i przebudowy ogrodzeń,
– zagospodarowania zielenią – wycinka istniejących drzew, wykonanie nasadzeń i trawników

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowa skrzyżowania typu „rondo” z ulicą Wylotową wraz z dostosowaniem frag-
mentów ścieżki rowerowej i chodnika wraz pasem zieleni (na działce nr 24578/1), 

b) przebudowa skrzyżowania z ulicą Sejneńską wraz z dostosowaniem fragmentów ścież-
ki rowerowej, chodnika i ścieżki pieszo– rowerowej wraz pasem zieleni (na działce nr 24925, 
24987/2, 24986, 24937/1), 
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) budowa i przebudowa sieci cieplnej (na działce nr 24578/1, 24624/2), 
b) przebudowa sieci elektroenergetycznej (na działce nr 24623 (po podziale działka 

24623/2), 24624/2, 24578/1, 24940/3 (po podziale działka 24940/10), 24898/2 (po podziale dział-
ka 24898/38), 24897/5 (po podziale działka 24897/21), 24897/2 (po podziale działka 24897/19), 
24892 (po podziale działka 24892/2), 24939 (po podziale działka 24939/2)),

c) rozbiórka istniejącej sieci el– en (na działce nr 24616/9 (po podziale działka 24616/11), 
24617 (po podziale działka 24617/3)), 

d) wykonanie komory przewiertowej (na działce nr 24617 (po podziale działka 24617/2), 
24625 (po podziale działka 24625/2), 24892 (po podziale działka 24892/2)),

e) likwidacja kabla elektro– energetycznego oświetleniowego (na działce 24938 (po po-
dziale działka 24938/2)),

f) przebudowa sieci elektro-energetycznej oświetleniowej (na działce 24948/7, 24944)),
g) przebudowa słupa elektro-energetycznego (na działce 24941/2 (po podziale działka 

24941/7)),
h) budowa sieci elektro-energetycznej (zasilanie awaryjne przepompowni wód opadowych) 

(na działce nr 24949/2 (po podziale działka 24949/6)),
i) przebudowa sieci wodociągowej (na działce nr 24940/3 (po podziale działka 24940/10), 

24949/4 (po podziale działka 24949/4), 24898/22 (po podziale działka 24898/40), 24897/5 (po 
podziale działka 24897/21), 24897/14 (po podziale działka 24897/17), 24897/2 (po podziale dział-
ka 24897/19), 24939 (po podziale działka 24939/2)),

j) rozbiórka sieci wodociągowej (na działce nr 24897/5 (po podziale działka 24897/21), 
24897/14 (po podziale działka 24897/17), 24897/2 (po podziale działka 24897/19)),

k) budowa sieci wodociągowej (na działce nr 24898/2 (po podziale działka 24898/38)),
l) budowa sieci deszczowej (na działce nr 24949/1 (po podziale działka 24949/1), 24898/22 

(po podziale działka 24898/40), 24898/2 (po podziale działka 24898/38), 24897/5 (po podzia-
le działka 24897/21)),

m) przebudowa kanalizacji sanitarnej (na działce nr 24940/3 (po podziale działka 24940/10)).
3) rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:

a) likwidacja torów bocznicowych (na działce nr 24947 (po podziale działka 24947/2– wraz z 
przestawieniem wiaty śmietnikowej), 24892 (po podziale działka 24892/2)).
4) budowy lub przebudowy zjazdów:

a) budowa zjazdu z wykonaniem skarp (na działce nr 24944, 24948/7, 24940/6 (po po-
dziale działka 24940/14), 24940/1 (po podziale działka 24940/8), 24898/2 (po podziale dział-
ka 24898/38), 24898/5 (po podziale działka 24897/21), 24939 (po podziale działka 24939/2)), 

b) wykonanie skarp (na działce nr 24943/3, 24941/4 (po podziale działka 24941/9), 24940/3 
(po podziale działka 24940/10),

c) zagospodarowanie zielenią (na działce nr 24949/1 (po podziale działka 24949/4)),
d) budowa ścieżki pieszo– rowerowej (na działce nr 24949/1 (po podziale działka 24949/4), 

24947 (po podziale działka 24947)),
e) budowa i przebudowa ogrodzenia (na działce nr 24897/2 (po podziale działka 24897/19)).

2) budowę drogi gminnej klasy D w zakresie:
– budowy drogi dojazdowej klasy D od projektowanej drogi gminnej klasy G do ul. 

Dąbrówka,
– rozbiórki kolidujących obiektów budowlanych,
– przebudowy i budowy zjazdów do nieruchomości położonych przy projektowanej drodze,
– budowy chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
– budowy kanalizacji deszczowej,
– przebudowy sieci el. –en,
– budowy oświetlenia drogowego,
– przebudowy i budowy sieci wodno– kanalizacyjnych,

– przebudowy sieci telekomunikacyjnych,
– budowy kanału technologicznego, 
– przebudowy sieci cieplnej,
– rozbiórki torów bocznicowych,
– rozbiórki budynku lokomotywowni,
– budowy i przebudowy ogrodzeń,
– zagospodarowania zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowa skrzyżowania z ulicą Dąbrówka wraz z dostosowaniem fragmentów ścież-
ki pieszo-rowerowej wraz z pasem zieleni (na działce nr 24885) oraz chodnika (na działce nr 
24885, 24886, 24900)), 
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) przebudowa sieci cieplnej (na działce nr 24885, 24886, 24900)),
b) budowa sieci elektro-energetycznej oświetleniowej (na działce nr 24885, 24900)),
c) budowa sieci telekomunikacyjnej (na działce 24885, 24900)),

3) rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
a) rozbiórka bocznicy kolejowej (na działce nr 24889 (po podziale działka 24889/3)), 
b) rozbiórka budynku lokomotywowni (na działce nr 24889 (po podziale działka 24889/3)),

4) budowy lub przebudowy zjazdów:
a) wysokościowe dowiązanie projektowanego zjazdu (na działce nr 24897/12),
b) budowa zjazdów (na działce nr 24894 (po podziale działka 24894/4), 24895 (po podziale 

działka 24895/2), 24890, 24891)).

przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
1) budowa drogi gminnej klasy G
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 24618/9, 24618/6 (ist-
niejący pas drogowy) oraz na działkach nr 24624/1, 24946/1, 24946/2, 24945, 24937/2 (ob-
ręb nr 0010, Miasto Suwałki) (w całości do przejęcia pod drogę) i w części na działce nr 24619, 
24620, 24621, 24622/4, 24623, 24616/9, 24617, 24625, 24892, 24947, 24938, 24939, 24893, 
24894, 24940/3, 24940/5, 24940/6, 24940/1, 24941/4, 24941/5, 24941/2, 24949/1, 24949/2, 
24898/3, 24898/13, 24898/2, 24898/22, 24897/5, 24897/14, 24897/2, 24588/5 (teren za-
mknięty linii kolejowej nr 51) (obręb nr 0010, Miasto Suwałki) 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem dro-
gowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych 
do dalszego użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nie-
ruchomościach oznaczonych działkami o nr: 24623 (po podziale 24623/2), 24616/9 (po po-
dziale 24616/11), 24617 (po podziale 24617/3, 24617/2), 24624/2, 24625 (po podziale 
24625/2), 24947 (po podziale 24947/2), 24938 (po podziale 24938/2), 24944, 24948/7, 
24943/3, 24940/3 (po podziale 24940/10), 24940/6 (po podziale 24940/14), 24940/1 (po 
podziale 24940/8), 24941/4 (po podziale 24941/9), 24941/2 (po podziale 24941/7), 24949/1 
(po podziale 24949/4), 24949/2 (po podziale 24949/6), 24898/22 (po podziale 24898/40), 
24898/2 (po podziale 24898/38), 24897/5 (po podziale 24897/21), 24897/14 (po podziale 
24897/17), 24897/2 (po podziale 24897/19), 24892 (po podziale 24892/2), 24939 (po po-
dziale 24939/2), 24925, 24987/2, 24986, 24937/1, 24578/1 (obręb 0010, Miasto Suwałki), we-
dług obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 24619, 24620, 24621, 24622/4, 24623, 24616/9, 
24617, 24625, 24892, 24947, 24938, 24939, 24893, 24894, 24940/3, 24940/5, 24940/6, 
24940/1, 24941/4, 24941/5, 24941/2, 24949/1, 24949/2, 24898/3, 24898/13, 24898/2, 
24898/22, 24897/5, 24897/14, 24897/2 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego 
drogi: 24619/1, 24620/1, 24621/1, 24622/5, 24623/1, 24616/10, 24617/1, 24625/1, 24892/1, 
24947/1, 24938/1, 24939/1, 24893/1, 24894/1, 24940/9, 24940/11, 24940/13, 24940/7, 
24941/8, 24941/10, 24941/6, 24949/3, 24949/5, 24898/41, 24898/35, 24898/37, 24898/39, 
24897/20, 24897/16, 24897/18 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki), według załączonego projek-
tu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 24619/2, 24620/2, 
24621/2, 24622/6, 24623/2, 24616/11, 24617/2, 24617/3, 24625/2, 24892/2, 24947/2, 
24938/2, 24939/2, 24893/2 (pod projektowany pas drogowy drogi gminnej klasy d), 
24894/2 (pod projektowany pas drogowy drogi gminnej klasy d), 24894/3 (pod projek-
towany pas drogowy drogi gminnej klasy d), 24894/4, 24940/10, 24940/12, 24940/14, 
24940/8, 24941/9, 24941/11, 24941/7, 24949/4, 24949/6, 24898/36, 24898/42, 24898/38, 
24898/40, 24897/21, 24897/17, 24897/19 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki), według załączo-
nego projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice projektowanego pasa drogowego: 24618/9, 
24618/6, 24624/1, 24946/1, 24946/2, 24945, 24937/2 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomo-
ści oznaczonej działkami nr: 24618/9, 24618/6, 24624/1, 24946/1, 24946/2, 24945, 24937/2, 
24619/1, 24620/1, 24621/1, 24622/5, 24623/1, 24616/10, 24617/1, 24625/1, 24892/1, 
24947/1, 24938/1, 24939/1, 24893/1, 24894/1, 24940/9, 24940/11, 24940/13, 24940/7, 
24941/8, 24941/10, 24941/6, 24949/3, 24949/5, 24898/41, 24898/35, 24898/37, 24898/39, 
24897/20, 24897/16, 24897/18 oraz w części na działce 24588/5 (teren zamknięty linii ko-
lejowej nr 51– nie ulega podziałowi) (obręb nr 0010, Miasto Suwałki) 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem dro-
gowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych 
do dalszego użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nie-
ruchomościach oznaczonych działkami o nr: 24623/2, 24616/11, 24617/3, 24617/2, 24624/2, 
24625/2, 24947/2, 24938/2, 24944, 24948/7, 24943/3, 24940/10, 24940/14, 24940/8, 
24941/9, 24941/7, 24949/4, 24949/6, 24898/40, 24898/38, 24897/21, 24897/17, 24897/19, 
24892/2, 24939/2, 24925, 24987/2, 24986, 24937/1, 24578/1 (obręb 0010, Miasto Suwałki), 
według obowiązującego katastru nieruchomości.

 2) budowa drogi gminnej klasy D
Inwestycja jest zlokalizowana na części nieruchomości oznaczonej działkami nr: 24893, 24894, 
24895, 24889 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki) 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem dro-
gowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych 
do dalszego użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nie-
ruchomościach oznaczonych działkami o nr: 24897/12, 24894 (po podziale 24894/4), 24895 
(po podziale 24895/2), 24889 (po podziale 24889/3, 24889/2), 24890, 24891, 24885, 
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24886, 24900 (obręb 0010, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.
Numery działek podlegających podziałowi: 24893, 24894, 24895, 24889 (obręb nr 0010, 

Miasto Suwałki).
Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego 

drogi: 24893/2, 24894/2, 24894/3, 24895/1, 24889/1 (obręb nr 0010, Miasto Suwałki), we-
dług załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 24893/1 (pod pro-
jektowany pas drogowy drogi gminnej klasy g), 24894/1 (pod projektowany pas dro-
gowy drogi gminnej klasy g), 24894/4, 24895/2, 24889/2, 24889/3 (obręb nr 0010, Miasto 
Suwałki), według załączonego projektu podziału. 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nierucho-
mości oznaczonej działkami nr: 24893/2, 24894/2, 24894/3, 24895/1, 24889/1 (obręb nr 
0010, Miasto Suwałki) 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub prze-
budowy innych dróg publicznych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych 
do dalszego użytkowania oraz budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieru-
chomościach oznaczonych działkami o nr: 24897/12, 24894/4, 24895/2, 24889/3, 24889/2, 
24890, 24891, 24885, 24886, 24900 (obręb 0010, Miasto Suwałki), według obowiązujące-
go katastru nieruchomości.

działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej: 
Obręb nr 0010 Miasto Suwałki:

– 24619 o pow. 0,2984 ha dzielona na działki: 24619/1 o pow. 0,0792 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G) i 24619/2 o pow. 0,2192 ha (w dotychczasowym władaniu),

 – 24620 o pow. 0,2396 ha dzielona na działki: 24620/1 o pow. 0,0612 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G) i 24620/2 o pow. 0,1784 ha (w dotychczasowym władaniu),

–  24621 o pow. 0,2562 ha dzielona na działki: 24621/1 o pow. 0,0514 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G) i 24621/2 o pow. 0,2048 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24622/4 o pow. 0,1826 ha dzielona na działki: 24622/5 o pow. 0,0891 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24622/6 o pow. 0,0935 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24623 o pow. 0,2981 ha dzielona na działki: 24623/1 o pow. 0,0904 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G) i 24623/2 o pow. 0,2077 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24616/9 o pow. 0,1530 ha dzielona na działki: 24616/10 o pow. 0,0091 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24616/11 o pow. 0,1439 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24617 o pow. 0,0599 ha dzielona na działki: 24617/1 o pow. 0,0243 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G), 24617/2 o pow. 0,0138 ha (w dotychczasowym władaniu) i 24617/3 o 
pow. 0,0218 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24625 o pow. 0,0975 ha dzielona na działki: 24625/1 o pow. 0,0015 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G) i 24625/2 o pow. 0,0960 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24892 o pow. 0,0976 ha dzielona na działki: 24892/1 o pow. 0,0382 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G) i 24892/2 o pow. 0,0594 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24947 o pow. 0,0411 ha dzielona na działki: 24947/1 o pow. 0,0071 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G) i 24947/2 o pow. 0,0340 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24938 o pow. 0,0037 ha dzielona na działki: 24938/1 o pow. 0,0020 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G) i 24938/2 o pow. 0,0017 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24939 o pow. 0,1469 ha dzielona na działki: 24939/1 o pow. 0,1161 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G) i 24939/2 o pow. 0,0308 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24893 o pow. 0,4051 ha dzielona na działki: 24893/1 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy G) i 24893/2 o pow. 0,4011 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy D),

– 24894 o pow. 0,5834 ha dzielona na działki: 24894/1 o pow. 0,0148 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną klasy G), 24894/2 o pow. 0,2187 ha (przeznaczona pod drogę gminną kla-
sy D), 24894/3 o pow. 0,0052 ha (przeznaczona pod drogę gminną klasy D) i 24894/4 o pow. 
0,3447 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24940/3 o pow. 0,1178 ha dzielona na działki: 24940/9 o pow. 0,0562 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24940/10 o pow. 0,0616 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24940/5 o pow. 0,0203 ha dzielona na działki: 24940/11 o pow. 0,0088 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24940/12 o pow. 0,0115 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24940/6 o pow. 0,0146 ha dzielona na działki: 24940/13 o pow. 0,0041 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24940/14 o pow. 0,0105 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24940/1 o pow. 0,0191 ha dzielona na działki: 24940/7 o pow. 0,0062 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24940/8 o pow. 0,0129 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24941/4 o pow. 0,0768 ha dzielona na działki: 24941/8 o pow. 0,0186 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną klasy G) i 24941/9 o pow. 0,0582 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24941/5 o pow. 0,2087 ha dzielona na działki: 24941/10 o pow. 0,0170 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24941/11 o pow. 0,1917 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24941/2 o pow. 0,0278 ha dzielona na działki: 24941/6 o pow. 0,0005 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną klasy G) i 24941/7 o pow. 0,0273 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24949/1 o pow. 2,4187 ha dzielona na działki: 24949/3 o pow. 0,0396 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24949/4 o pow. 2,3791 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24949/2 o pow. 0,7262 ha dzielona na działki: 24949/5 o pow. 0,0126 ha (przeznaczona 
pod drogę gminną klasy G) i 24949/6 o pow. 0,7136 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24898/3 o pow. 0,1534 ha dzielona na działki: 24898/41 o pow. 0,0163 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24898/42 o pow. 0,1371 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24898/13 o pow. 0,3480 ha dzielona na działki: 24898/35 o pow. 0,1553 ha (przezna-
czona pod drogę gminną klasy G) i 24898/36 o pow. 0,1927 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24898/2 o pow. 0,1880 ha dzielona na działki: 24898/37 o pow. 0,0035 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24898/38 o pow. 0,1845 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24898/22 o pow. 0,5331 ha dzielona na działki: 24898/39 o pow. 0,0040 ha (przezna-
czona pod drogę gminną klasy G) i 24898/40 o pow. 0,5291 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24897/5 o pow. 0,2582 ha dzielona na działki: 24897/20 o pow. 0,0227 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24897/21 o pow. 0,2355 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24897/14 o pow. 0,5391 ha dzielona na działki: 24897/16 o pow. 0,0016 ha (przezna-
czona pod drogę gminną klasy G) i 24897/17 o pow. 0,5375 ha (w dotychczasowym władaniu), 

– 24897/2 o pow. 0,0590 ha dzielona na działki: 24897/18 o pow. 0,0001 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną klasy G) i 24897/19 o pow. 0,0589 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24895 o pow. 0,0731 ha dzielona na działki: 24895/1 o pow. 0,0145 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy D) i 24895/2 o pow. 0,0586 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 24889 o pow. 0,6237 ha dzielona na działki: 24889/1 o pow. 0,0699 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną klasy D), 24889/2 o pow. 0,2364 ha (w dotychczasowym władaniu) i 24889/3 o 
pow. 0,3174 ha (w dotychczasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. 
A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w 
terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.      284/2022

MASz pRObleM z AlKOHOleM?
cHceSz pRzeStAĆ pIĆ?

ANONIMOWI AlKOHOlIcY czeKAJą

WYKAz MItINgóW gRUp AA INteRgRUpY

„pOJezIeRze”
infolinia: 801 033 242

SuwałkI:
n „Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;
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. 
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INFORMAcJA
prezes zarządu budynków Mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z 

o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządza-
nia nieruchomościami 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 
2022 r. poz. 1846) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. 
od dnia 25.11.2022 r. do dnia 15.12.2022 r. został opublikowany na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie interneto-
wej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzien-
niku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 27/2022 z dnia 22 listopada 2022 
r. nieruchomości przeznaczonych do najmu. 285/2022

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 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 gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 
2022 r. poz. 1846) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. 
od dnia 22.11.2022 r. do dnia 12.12.2022 r. został opublikowany na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie interneto-
wej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzien-
niku www.monitorurzedowy.pl Wykaz nr 26/2022 z dnia 18 listopada 2022 
r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.  279/2022

Wydawca: biblioteka publiczna im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, 

e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl 
znajdziesz nas również na Facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 
Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.

Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Wydawca zastrze-
ga sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 

Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydaw-
ca nie ponosi odpowiedzialności.
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„SIedeM  dOMóW  KUNY” 
HeleNA  SeKUŁA

Dziś niewiele osób wie, że w czasie 
PRL-u niezwykle popularna w krajach 
komunistycznych Europy Środkowo-
Wschodniej była powieść milicyjna. 
Nie inaczej było w Polsce. Publikowano 
polskich i zagranicznych twórców. 
Powstawały serie wydawnicze, jak np.: 
Ewa wzywa 07. W cyklu ukazywały się 
opowiadania kryminalne tworzone 
m.in. przez Z. Zeydlera-Zborowskiego,  
J. Edigeya czy H. Sekułę. Ta ostatnia przez 
lata pełniła funkcję referenta prasowego 
Milicji Obywatelskiej. Stąd zapewne in-
spiracje do swojej twórczości literackiej. 

Autorzy powieści milicyjnych musieli pamiętać, że oprócz rozrywki, 
mieli obowiązek wplatać w tekst propagandę. Mimo to, niejednokrotnie 
udawało się literatom sklecić coś, co warto przeczytać.

Znalazłam taką perełkę. Co prawda powieść Heleny Sekuły jest bar-
dziej obyczajowa niż kryminalna, ale pewne wątki pasują do gatunku.

Bohaterka to Pelagia Warega vel Pelka vel Kuna vel Mustela. Jako nie-
mowlę trafiła do domu dziecka. Gdy dorastała uciekała, kradła, w końcu 
trafiła do poprawczaka. Popadała w kłopoty, gdyż za bardzo darzyła lu-
dzi zaufaniem. Jak potoczą się losy Kuny, czy znajdzie miłość, przyjaźń  
i matkę, którą tak szczerze gardzi?

Widać, że autorka zapoznała się z nowatorskim wówczas pojęciem 
opieki instytucjonalnej. Na jego podstawie rzetelnie pokazała niedobory 
emocjonalne i wychowawcze sierot. Przy okazji sprezentowała niesche-
matyczną, dającą do myślenia historię.  

 Kamila Sośnicka
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BiBlioteKArz 
PolecA

Z żalem i smutkiem żegnamy

zdzISŁAWA JAROSzKA
wszechstronnego artystę, byłego dyrektora galerii 

Biuro Wystaw Artystycznych 
i komisarza organizacyjnego plenerów „Sztuka i Środowisko” nad Wigrami. 

Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

oraz 
Pracownicy Urzędu Miejskiego

290/2022

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz 
z Radnymi

panu Markowi
zborowskiemu-Weychmanowi

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Suwałkach 
oraz Przewodniczącemu klubu radnych „Łączą nas Suwałki”

wyrazy żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

MAtKI
składają

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

oraz 
Pracownicy Urzędu Miejskiego

291/2022

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Suwałkach 
wraz z Radnymi

Zmarł ZdZisław JarosZek
22 listopada w wieku 89 lat zmarł 

Zdzisław Jaroszek, znany suwalski 
plastyk i nauczyciel. Uprawiał ma-
larstwo, rysunek i grafikę. Urodził się 
w 1933 r. w Kieszkowie k. Radomia. 
Do Suwałk wraz z rodziną przyje-
chał z Kętrzyna po utworzeniu wo-
jewództwa suwalskiego. W latach 
1977-1994 był dyrektorem suwal-
skiego Biura Wystaw Artystycznych. 
W latach 1977-1994 był też komisarzem organizacyjnym Wigierskich 
Spotkań ze Sztuką „Sztuka i Środowisko”. Uczestniczył w licznych wysta-
wach w kraju i za granicą. Uczył wychowania plastycznego w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym 
składają 

Pracownicy Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach

Łącząc się w żałobie i smutku

z panią Joanną Krugły
p.o. Kierownika delegatury WUOz w Suwałkach
wyrażamy głębokie współczucie z powodu śmierci

OJcA
Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
– Podlaska Konserwator Zabytków,

Pracownicy
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku

oraz Pracownicy Delegatur WUOZ 
w Łomży i Suwałkach 
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W ostatnim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” w arty-
kule „Energia i biznes” był błąd w nazwisku prelegenta dr Artura 
Bartoszewicza. Zainteresowanego i jego rodzinę przepraszamy.
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www.studiomld.pl

StUdIO NAgRANIOWe Mld
To strefa dźwięku, w której każdy może obudzić talent.

Z nami odkryjesz swój muzyczny potencjał.

Studio muzyczne zajmuje się realizacją i obrób-
ką wokalu oraz dźwięku. Zajmuję się profesjonalną realizacją i obrób-
ką wokalu oraz mixem i masteringiem. Jestem bardzo otwarty na klien-
tów i mam szeroki wachlarz oferty w studiu.

wykonuję:
§ nagrania wokalne,
§ nagrania lektorskie,
§ dubbing,
§ podcasty
§ nagrania instrumentów.

Realizacja wokalu oraz mix i mastering to moja pasja, więc możecie 
być pewni, że wykonam pracę starannie i dołożę wszelkich starań aby 
spełnić Wasze oczekiwania.

Kameralne Studio nagraniowe MLD jest otwarte na młode talenty, 
które rozpoczynają swoją drogę w świecie muzyki. Jestem gotowy do 
nagrań “próbnych” w twoim domu, jeśli to tam czujesz się najlepiej.

Wykonuję zlecenia na miejscu, przyjmuję projekty zdalne oraz ma-
teriały online.

MLD to spełnienie moich marzeń – pozwól bym pomógł spełnić 
Twoje muzyczne / wokalne / lektorskie / dubbingowe marzenia.

Umów spotkanie i sprawdź swój głos. Ja dołożę wszelkich starań, 
aby brzemiennie i jakość dźwięku były na satysfakcjonującym Cię po-
ziomie.

bądź gwiazdą i sięgaj gwiazd! zapraszam i pozdrawiam, Jakub
zAdzWOń: +48 535 942 472

Napisz: nagraniamld@gmail.com

SeniORZy  pATRiOTycZnie
Wspólnym odśpiewaniem „Roty”, do której słowa napisała Maria Konopnicka, 

rozpoczęła się VI edycja Międzypokoleniowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, 
który odbył się 22 listopada w Suwalskim Ośrodku Kultury. W wypełnionej po 
brzegi sali im. A. Wajdy zaprezentowało się 12 chórów, zespołów śpiewaczych  
i tanecznych, m.in. z: Suwałk, Krzywego, Olecka, Bakałarzewa oraz Wileńszczyzny. 
Śpiewano i tańczono przez kilka godzin. Nie zabrakło patriotycznych utworów  
z czasów zaborów, powstań, partyzantki i II wojny światowej oraz okresu stanu 
wojennego. Całość prowadziła Jadwiga Sowulewska wspólnie z Waldemarem 
Arciszewskim. 

Suwalski chór „Ocean Życia”

W czasie tego przeglądu przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec wręczył upominki Helenie i Wacławowi Omilian. Pani Helena wy-
wodzi się z rodu Szczerbińskich, z którego pochodziła też Aleksandra, później-
sza żona Józefa Piłsudskiego. H. Szczerbińska urodziła się w tym samym domu 
przy obecnej ul. W. Gałaja, w którym w młodości mieszkała Aleksandra Piłsudska. 
Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Seniorów z Pasją „Horyzont”,  
a dofinansowano go z budżetu miejskiego Suwałk. 

>> „DOBRy  cZAS”
Suwalsc y senio -

rzy to jedna z najak-
t y w niejs z ych grup 
społecznych w mie-
ście. Tańczą, śpiewa-
ją, integrują się, uczą 
się now ych rzecz y.  
W Suwałkach działają 
cztery kluby seniora. 
Najmłodszy z nich pro-
wadzi Stowarzyszenie 
im. ks. Jerzego Popiełuszki. Nosi on nazwę Klub Seniora „Dobry 
czas” i działa od kwietnia tego roku przy ul. Jana Pawła II 3. 
Seniorzy spotykają się tu od poniedziałku do czwartku w go-
dzinach 10-14.

– Na spotkania przychodzi do nas ponad 40 uczestników. 
Zapraszamy wszystkich chętnych po sześćdziesiątce, to jedy-
ny warunek. Mamy różnorodne zajęcia m.in.: plastyczne i spor-
towe. Na prelekcjach gościliśmy psychologa, dietetyka, kucha-
rza, rehabilitanta. Dzisiaj odwiedzili nas strażacy z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – informuje szef klubu 
Marek Kaczmarek.

Strażacy ostrzegali seniorów przed ryzykiem powstania po-
żarów w domach w okresie jesienno-zimowym, do których do-
chodzi w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń 
grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym okresie odnoto-
wywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym 
„cichym zabójcą”. Do końca roku seniorzy spotkają się jeszcze  
z policjantem, adwokatem i lekarzem.

>>



centrum Obsługi Nieruchomości

Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

NAJlePSi AGeNci, NAJSzYBSze trANSAKcJe
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SKORzYStAJ z OFeRtY SYlWeStRA z NOclegIeM W SUpeR ceNIe!

zAdzWOń I zApYtAJ O SzczegóŁY


