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W Suwałki Arenie r y walizowano w Międzynarodow ych 
Mistrzostwach Polski do lat 17, a w hali OSiR rozegrano turniej do 
lat 15, 13, 11 i 9. Polish U17 International to turniej zaliczany do eu-
ropejskiej listy rankingowej. Najlepsi okazali się badmintoniści  
z Ukrainy i Polski. Ukraińcy wygrali rywalizacje w singlach dziewcząt 
i chłopców oraz w grze podwójnej dziewcząt. Polscy badmintoni-
ści zwyciężyli w grze podwójnej chłopców oraz w grze mieszanej.

– Mamy piękne hale. Przypominam sobie 
czasy, gdy byłem zawodnikiem. Tak wyglądały 
hale w Paryżu, za granicą. A teraz mamy takie 
hale w Suwałkach. Tylko z nich korzystać – oce-
nił były wielokrotny mistrz Polski w badminto-
nie J. Niedźwiedzki.

W Mię dz y naro dow ych Mis tr zos t wach 
Polski do lat 17 grało troje badmintonistów 
SKB Suwałki. Najlepiej spisała się Aleksandra 
Wilczewska, która w mikście wspólnie z Pawłem Kiszczykiem prze-
grała w półfinale z Ukraińcami.

Badmintonistka SKB 
Aleksandra 
Wilczewska grając 
z Pawłem Kiszczykiem 
w półfinale przegrali 
14:21,14:21 
z Ukraińcami 
Fedirem Tiurinem 
i Aleksandrą Botsman

A. Wilczewska grając w parze z Kają Ziółkowską dotarły do 
ćwierćfinału debla dziewcząt, gdzie przegrały z Niemkami. W singlu 
A. Wilczewska odpadła w pierwszej rundzie.

Malow  Festiwal  BadMintona
Przez trzy dni Ponad 400 młodych badmintonistów z 21 krajów rywalizowało w największej te-
gorocznej imPrezie sPortowej w suwałkach – malow Festiwal badmintona. dwie areny turniejo-
we, setki Pojedynków, tysiące lotek – tak najkrócej można Podsumować tę imPrezę. w uroczystym 
otwarciu zawodów uczestniczyli m.in. Poseł mieczysław baszko, Prezydent suwałk czesław ren-
kiewicz, Przewodniczący rady miejskiej zdzisław Przełomiec i wicePrzewodniczący rm jacek niedź-
wiedzki oraz henryk owsiejew i roman kaleta z Firmy malow. 

Przez trzy dni na Suwałki Arena królowali młodzi badmintoniści

– Zyskaliśmy znakomite recenzje od zawodni-
ków, trenerów, sędziów, kibiców i władz. Wszyscy 
ocenili ten turniej bardzo wysoko. W efekcie to 
wspaniała promocja badmintona, w tym badmin-
tona suwalskiego – podsumował Malow Festiwal 
Badmintona prezes SKB Jerzy Szleszyński.

Organizatorzy turnieju: Suwalski Klub Badmintona i JD Jerzy 
Dołhan. Honorowy patronat sprawowali: Kamil Bortniczuk  
– Minister Sportu i Turystyki, Artur Kosicki – Marszałek Województwa 
Podlaskiego, Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałki.

Aleksandra 
Wasilewska 

z SKB Suwał-
ki odpadła 

w drugiej 
rundzie singla 

i debla 
dziewcząt. 
W mikście 

swoje występy 
zakończyła 

po pierwszej 
rundzie

W turnieju grał 
też Jan Szeszko 

z SKB, który  
w mikście w parze 

z Wiktorią Ba-
naszewską dotarł 
do trzeciej rundy, 
a występy w grze 
podwójnej chłop-
ców zakończył po 
pierwszej rundzie

Najmłodsi badmintoniści do lat 9, 11, 
13 i 15 rywalizowali w hali OSiR przy 
ul. Wojska Polskiego 2
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W ostatnim czasie w mediach 
ogólnopolskich wiele uwagi po-
święca się agresywnym zachowa-
niom wśród młodzieży. Na pewno  
i Państwo śledzą prasowe doniesie-
nia o przypadkach pobić, hejtu inter-
netowego, a nawet tragicznego wy-
darzenia z Zamościa gdzie na śmierć 
pobito 16-letniego chłopaka. Znają 
Państwo zapewne też przypadek  
z Pruszkowa, gdzie papierosem mło-
dzi ludzie przypalali swojego rówie-
śnika, czy z Malborka, gdzie agresywna młodzież poniżała nauczy-
cielkę i transmitowała to na żywo w mediach społecznościowych.

Dlatego też podjąłem decyzję, że musimy zwrócić uwagę na ten te-
mat w naszym mieście. W miniony poniedziałek z mojej inicjatywy zor-
ganizowano spotkanie dyrektorów miejskich placówek oświatowych 
z suwalską Policją oraz Strażą Miejską, by uczulić kadrę kierowniczą 
oświaty w Suwałkach na wspomniane już przeze mnie wydarzenia.

Przemoc wśród rówieśników w szkole to nie nowość. Natomiast 
przybiera to bardzo niebezpieczne rozmiary. Naszą rolą jest, by  
w Suwałkach ten problem nie istniał albo był marginalny. Musimy 
dmuchać na zimie i zapobiegać ewentualnym zdarzeniom, które mo-
gą mieć również miejsce w naszym mieście. 

Zaproszona na spotkanie Policja poinformowała, że w Suwałkach, 
a także powiecie suwalskim, na szczęście nie ma zbyt wielu zgłoszeń 
o agresywnej młodzieży, natomiast dochodzi do pojedynczych zda-
rzeń. Boleśnie przekonał się o tym 17-latek, który w ubiegłym tygo-
dniu ukradł kobiecie torebkę. Został schwytany i decyzją sądu tra-
fił do aresztu.

Policja w trakcie spotkania zwróciła uwagę, że problemem są treści 
lansowane w telewizji oraz mediach społecznościowych. To dziś naj-
bardziej potęguje agresję wśród młodych ludzi. Zachowania, które są 
prezentowane w kanałach informacyjnych mają ogromny wpływ na 
młodzież, której to po prostu imponuje. Musimy na to zwracać szcze-
gólną uwagę. To zwłaszcza apel do rodziców. 

Dlatego też w trakcie wspomnianego spotkania ustalono, że pra-
cownicy Komendy Miejskiej Policji rozpoczną cykl spotkań z rodzi-
cami w suwalskich szkołach, by uzmysłowić problem agresji wśród 
młodzieży. Pogadanki z uczniami w tej sprawie zapowiada również 
Straż Miejska.

Zaapelowaliśmy również do dyrektorów by na godzinach wycho-
wawczych nauczyciele zwrócili uwagę na ten problem.

Uroczystości 
patriotyczne

1 kwietnia (sobota) o godz. 10 przy 
Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej roz-
poczną się uroczystości 79 rocznicy stra-
cenia 16 mieszkańców Suwalszczyzny.  
W programie: odegranie i odśpiewanie hym-
nu państwowego, wystąpienie Prezydenta 
Miasta Suwałk i zaproszonych gości, modli-
twa i złożenie kwiatów. Następnie o 11:15 
rozpoczną się uroczystości przy zbiorowej 
mogile zamordowanych suwalczan w Lesie 
Szwajcarskim (ul. M. Reja). Wcześniej o godz. 9  
w kościele św. Wojciecha zostanie odprawiona msza święta.

1 kwietnia 1944 roku w miejscu, gdzie stoi Pomnik Straceń, 
Niemcy powiesili szesnastu mężczyzn. Wcześniej, w zamian za ich 
uwolnienie żądali ujawnienia nazwisk dowódców oddziałów Armii 
Krajowej, które walczyły w okolicach Suwałk. Domagali się wydania 
rtm. Kazimierza Ptaszyńskiego – „Zaremby”, zastępcy suwalskiego in-
spektora Armii Krajowej. Pomimo obiecywanych nagród, nikt nie za-
reagował na te wezwania.
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>>zdaniem prezydenta

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 uwa-
gi i pomysły.

We wtorek 28 marca zapraszają Sylwester Cimochowski z klu-
bu radnych „Suwałki Przyszłości” i Zbigniew De-Mezer z klubu rad-
nych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 4 kwietnia na suwalczan cze-
kają Anna Gawlińska i Łukasz Wojno z Ugrupowana Mieszkańcy 
Suwałk. Na spotkanie z radnymi 11 kwietnia zapraszają Krystyna 
Gwiazdowska z klubu radnych „Łączą nas Suwałki” i Kamil Klimek  
z klubu radnych „Suwałki Przyszłości”.

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

Marcowa  sesja 
Najbliższa sesja Rady Miejskiej rozpocznie się w środę 29 marca 

2023 r. o godz. 11. Będzie transmitowana on-line. W porządku obrad 
znajdzie się łącznie 27 punktów, w tym wiele dotyczących informa-
cji, sprawozdań i programów.

Przedłożona zostanie m.in. informacja o stanie bezpieczeństwa sa-
nitarnego na terenie miasta oraz informacja o zgłoszonych żądaniach 
odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego. Radni zapoznają 
się ponadto z informacją z przeprowadzonych konsultacjach społecz-
nych dotyczących wyboru koncepcji zagospodarowania terenu poło-
żonego u zbiegu ul. Świerkowej i ul. Nowomiejskiej oraz ze sprawoz-
daniem z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2022 r.  
Rajcowie zajmą się też sprawozdaniem z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2022 oraz z potrzeba-
mi w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2023. Pod 
głosowanie zostanie poddany projekt uchwały w sprawie realizacji  
w 2023 roku programu „opieka wytchnieniowa” oraz projekt w spra-
wie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w tym roku ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W porządku obrad znalazł się również projekt uchwały „Kajtek – pro-
gramem dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnie-
nia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2023-
2025”. Dojdzie też do głosowania nad propozycją ustanowienia strefy 
wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych  
i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytonio-
wego. Ponadto radni rozpatrzą petycję w sprawie zwiększenia świado-
mości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności 
oraz podejmą decyzję dotyczącą stanowiska w sprawie ataków medial-
nych i politycznych wymierzonych w św. Jana Pawła II.

>>
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trasa  wschodnia
z  doFinansowanieM

20,2 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury w formie dotacji trafi do 
Suwałk na ostatni z odcinków tzw. „Trasy Wschodniej”. 8 marca pre-
zydent Suwałk Czesław Renkiewicz  podpisał umowę na finansowa-
nie inwestycji z wiceministrem Rafałem Weberem. W spotkaniu wziął 
udział poseł Kazimierz Gwiazdowski.

– Dziękuję za otrzymaną dotację. Podpisana dziś umowa pozwa-
la zabezpieczyć finansowanie inwestycji oraz rozpocząć procedurę 
rozstrzygnięcia przetargu. Mam nadzieję, że niebawem podpiszemy 
umowę z wykonawcą. Mieszkańcy Suwałk będą mogli przejechać  
w pełni wschodnią obwodnicą miasta już we wrześniu przyszłego ro-
ku – zapowiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Są już znane oferty w przetargu na tę inwestycję. Propozycje wy-
konawców wahają się od 38 do ponad 44 mln zł. Oferty są analizo-
wane pod kątem spełnienia warunków postawionych w przetargu. 
Ostatni etap „Trasy Wschodniej” będzie miał około 760 metrów dłu-
gości. Rozpocznie się na rondzie przy ulicy Wylotowej i zakończy na 
rondzie przy ulicy Sejneńskiej. W miejscu przecięcia z torami powsta-
nie podziemny tunel o długości około 44 metrów.
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W Suwałkach, podobnie jak w przedszkolach, także w szkołach 
podstawowych, zostanie wprowadzony elektroniczny nabór do 
Żłobka Miejskiego. Władze Suwałk złożyły już wniosek do programu 
„Maluch+” o dofinansowanie na powstanie czwartej placówki opie-
ki dla najmłodszych suwalczan. Od 1 września 2023 r. do Żłobka bę-
dzie możliwe przyjęcie około 180 dzieci, natomiast na liście oczeku-
jących jest ich obecnie około 280.

– Liczba miejsc w Żłobku Miejskim w Suwałkach jest niewystar-
czająca w stosunku do liczby chętnych, co tym samym wzbudza wie-
le emocji wśród rodziców. Podjęliśmy decyzję o zastąpieniu trady-
cyjnej rekrutacji – systemem elektronicznym – informuje zastępca 
prezydenta Suwałk Roman Rynkowski.

Rekrutacja do żłobka będzie miała charakter „ciągły”, co umożliwia 
prowadzenie całorocznej rekrutacji dzieci oraz sprawne zarządzanie 
całym procesem naboru. Głównym atutem systemu będzie transpa-
rentność zasad rekrutacji oraz zapewnienie stałego dostępu do infor-
macji na kolejnych etapach procesu. Po wprowadzeniu naboru elek-
tronicznego do Żłobka, ujednolicony zostanie sposób rekrutacji na 
wszystkich poziomach –  od żłobka do szkół ponadpodstawowych.

– Przypomnę, że mamy plan, by 123 miejsca dla najmłodszych 
Suwalczan powstały w czwartym już żłobku miejskim. Plan to za-
adaptowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy 
ul. Nowomiejskiej, która zmieni swoją lokalizację. Prezydent Miasta 
Suwałk chce na ten cel sięgnąć po środki z programu „Maluch +”. 

ElEktroniczny nabór do żłobka, alE brakUjE miEjsc

Stosowny wniosek aplikacyjny został już przygotowany i złożony  
– dodaje R. Rynkowski.

19 stycznia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło 
Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” na 
lata 2022-2029. Założenie programu jest takie, że każdy samorząd ma 
zagwarantowane środki, które zostały mu przydzielone według al-
gorytmu. Według wyliczeń Miasto Suwałki może pozyskać środki fi-
nansowe na utworzenie 123 miejsc opieki. A kwota, którą na ten cel 
może otrzymać suwalski samorząd to ponad 6,5 mln zł.

malow  wyróżniony
W czasie gali 

konkursu Fabry- 
k a  Pr z y s z ł o ś c i 
Platforma Prze- 
mysłu Przyszłości 
wyróżniającego 
przedsiębiorstwa 
Pr z e my s ł u  4 . 0 
suwalska f irma 
Malow znalazła 
się wśród nagro-
dzonych fabryk  
z sukcesem wdrażających innowacyjne rozwiązania w obszarach 
transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej z ca-
łej Polski. W gali, która odbyła się 14 marca z firmy Malow uczest-
niczyli: prezes Roman Kaleta i członek Rady Nadzorczej Adam 
Owsiejew.

eMpekieM  na  cMentarz
Od 3 kwietnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

w Suwałkach uruchamia kursy autobusów linii 11 i 18 do cmentarza 
komunalnego przy ul. M. Reja:

– linia nr 11 o godz. 
16:05 – odjazd z przystanku 
Armii Krajowej/Wylotowa;

– linia nr 11 o godz. 
16:50 – odjazd z przystan-
ku Warszawska/Poznańska;

– linia nr 18 o godz. 
16:05 – odjazd z przystan-
ku Utrata/ Łąkowa;

– linia nr 18 o godz. 16:50 – odjazd z przystanku Szpitalna/szpital.

>>



DwuTygoDnik SuwalSki
23.03.2023

O powstaniu i obec-
nym działaniu f irmy 
rozmawiamy z jej wła-
ścicielem Cezarym Ta-
raszkiewiczem.

– Firma powstała w 2000 r. a rok wcze-
śniej w kinach pojawił się film bra-
ci wachowskich „matrix”. chyba nazwa 
przedsiębiorstwa nie jest przypadkowa?

– To był bardzo głośny f ilm związa-
ny z naszą branżą i wzorowaliśmy się na 
tej cyfryzacji. MATRIx – równoległa rze-
czywistość cyfrowa – po tylu latach na-
dal ma się dobrze i rozwija. Można po-
wiedzieć humorystycznie, że udało mi 
się przewidzieć przyszłość – społeczeń-
stwo cyfrowe. Kafejkę internetową „CAFFE 
MATRIx” otworzyłem w 2000 roku przy  
ul. T. Noniewicza z sześcioma najnowszymi 
w tym czasie komputerami. Potem zrobiło 
się ich 11. Mimo to, by skorzystać z kom-
putera młodzież  musiała czekać w kolej-
ce nawet trzy godziny. Dzięki pomocy ów-
czesnego prezesa Suwalskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przenieśliśmy się do więk-
szego lokalu przy ul. Sejneńskiej 13, gdzie 
stworzyliśmy 50 stanowisk komputero-
w ych. Organizowaliśmy szkolenia dla 
przedsiębiorstw w posługiwaniu się opro-
gramowaniem komputerowym, które było 
nowością w suwalskich firmach.

– a w 2005 roku staliście się lokalnym 
dostawcą usług telekomunikacyjnych.

– Na przełomie roku 2004-2005 zaczęli-
śmy testować sieci radiowe. Pierwszy nadaj-
nik antenowy był zamontowany na budyn-
ku przy ul. Sejneńskiej 13, w którym do dziś 
jest nasze biuro. Na przestrzeni kolejnych 
miesięcy były rozmieszczane punkty dostę-
powe w newralgicznych miejscach Suwałk. 
Dziś, choć przechodzimy na technologię 
światłowodową, to te nadajniki nadal dzia-
łają. Służą one klientom, którzy nie mają 
możliwości zmiany technologii. Światłowód 
jest doskonały technologicznie, nie strasz-
ne mu są wyładowania atmosferyczne i inne 
czynniki pogodowe. Współpraca z lokalnym 
biznesem oraz instytucjami budżetowymi 
wymagała od nas większego zaangażowa-
nia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i utrzy-
manie infrastruktury.
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– gdzie w mieście macie najwięcej 
klientów?

– Nasze usługi kierujemy głównie do 
mieszkańców suwalskich osiedli domów jed-
norodzinnych i firm. I tam mamy najwię-
cej odbiorców. Jednocześnie obsługujemy 
znaczną część gminy Suwałki oraz miejsco-
wości Filipów i Bakałarzewo. Niestety są ta-
kie miejsca, gdzie infrastruktury światłowo-
dowej jeszcze długo nie będzie, ponieważ 
wybudowanie jej jest po prostu nieopłacal-
ne. Kolejnym problemem są  nowopowsta-
jące osiedla mieszkaniowe, ponieważ nie ma 
możliwości wybudowania kanału techno-
logicznego, w którym można poprowadzić 

światłowód, ze względu na brak infrastruktu-
ry drogowej. Planowana budowa zacznie się 
za kilka lat i niestety jesteśmy zmuszeni na 
nią czekać. Do tych mieszkańców skierowana 
jest usługa radiowa. Jak tylko pojawi się infra-
struktura drogowa, uczestniczymy w budo-
wie i rozprowadzeniu linii światłowodowych. 
Podziękowania kieruję do Urzędu Miejskiego  
i Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach za 
współpracę przy takich inwestycjach. 

– Jak firma poradziła sobie w czasie pan-
demii?

– Nad wyraz dobrze. Musieliśmy się 
wzmocnić sprzętowo, gdyż gwałtownie 
wzrosła ilość klientów i generowany przez 
nich ruch zmusił nas do zwiększenia prze-
pustowości głównych łącz internetowych. 
To wszystko przez naukę i pracę online.  
W pandemii mieliśmy dużo więcej pracy niż 
w okresie ją poprzedzającym.

– w czym upatruje pan sukces swojej fir-
my? przecież konkurujecie z prawdziwy-
mi gigantami.

– Myślę, że osiągnęliśmy to przez kon-
sekwentne dbanie o klienta, dobrą ofer-
tę oraz profesjonalne usługi serwisowe. 
Mam doświadczonych i wykwalifikowa-
nych pracowników, którzy dbają o stabil-
ność świadczonych usług. Dzięki temu 
odbiorcy mają zaufanie do firmy MATRIx. 
Indywidualne podejście do każdego klien-
ta powoduje pozytywną rekomendację na 
rynku dostawców usług telekomunikacyj-
nych. Świadczone usługi internetu, telewi-
zji IP oraz telefonii stacjonarnej wymagają 
ciągłych inwestycji w sprzęt oraz w naj-
nowsze technologie, tak aby poziom usłu-
gi był jak najwyższy. Działający sprzęt jest 

zabezpieczony tak, by w razie awarii jedne-
go z urządzeń klient tego nawet nie odczuł. 
W dobie powszechnej stosowanej techno-
logii Wi-Fi dbanie o klienta jest coraz trud-
niejsze. Ludzie nie zdają sobie nawet spra-
wy, że otrzymując internet ze światłowodu 
po przejściu przez router zmienia się mię-
dzy innymi w sygnał Wi-Fi. Praktycznie 
większość zgłoszeń serwisowych, które 
dotyczą problemu z internetem są związa-
ne właśnie z Wi-Fi u abonenta. Ma on pod-
łączone różnego rodzaje urządzenia takie 
jak: telewizory, odkurzacze, termomiksy, 
systemy muzyczne, oświetlenie włączane 
automatycznie, monitoringi, piece ze ste-
rownikami, fotowoltaika, telefony, table-
ty, czy komputery przenośne. Staram się 
z moim zespołem, aby pomoc z rozwiąza-
niem problemu trafiła indywidualnie do 
każdego mojego klienta. 

Dziękuję moim Pracownikom, Klientom, 
Kontrahentom za wieloletnią współpracę.

– dziękujemy za rozmowę.

matriX  z  włóczną
tegoroczną włócznię Jaćwingów – nagrodę prezydenta miasta suwałk w kategorii „produkt” otrzymała firma matrix, która 

jest jednym z najdłużej funkcjonujących przedsiębiorstw w branży it w suwałkach. matrix realizuje usługi superszybkiego inter-
netu światłowodowego, telewizji i telefonii stacjonarnej, a także inwestycje poprzez projektowanie i budowę sieci światłowodo-
wej w suwałkach oraz w gminach sąsiadujących. Firma została nagrodzona także za aktywne wspieranie działalności suwalskich 
instytucji i organizacji sportowych, takich jak : salos, kickboxing panzer suwałki, akademii wigry suwałki, suwalski klubu karate 
kyokushin, społecznej organizacji przyjaciół dzieci przystań.

Powrót do pierwszych 
lat XXI wieku.
Początkiem 
firmy MATRIX 
była największa 
w mieście 
kafejka komputerowa
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co z drogą do białegostoku?
W końcu ubiegłego roku 

Rada Ministrów przyjęła do re-
alizacji drogę S8 od Białegostoku 
przez Suchowolę, Augustów do 
Suwałk. 13 grudnia na konfe-
rencji prasowej ogłosił to pre-
mier Mateusz Morawiecki. Nie 
podał terminu budow y tej 
drogi i źródeł jej f inansowa-
nia. Na tym samym posiedze-
niu Rady Ministrów przyję-
to Rządowy Program Budowy 
Dróg Krajowych do roku 2030  
(z perspektywą do 2033 r.),  
w którym znalazła się budowa 
drogi ekspresowej Białystok-
Ełk , która ma połączyć tra-
sy Via Carpatia i Via Baltica. 
Podstawow ym źródłem f i -
nansowania inwestycji uję-
tych w RPBDK jest Krajow y 
Fundusz Drogow y, zasilany 
m.in. środkami UE. Czytelnicy 
„DwuTygodnika Suwalskiego” przypomnieli, że wciąż nie zapadła ostateczna decyzja  
w sprawie przebiegu trasy łączącej Via Carpatia i Via Baltica – prowadzącej przez 
Augustów czy Ełk. Za przebiegiem tej trasy przez Augustów opowiedzieli się m.in. sa-
morządowcy, w tym prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, suwalscy radni miejscy oraz 
samorządowcy z Suwalszczyzny i Ziemi Augustowskiej. Podlaski Zespół Parlamentarny, 
którym kieruje poseł Jarosław Zieliński również domagał się budowy „ekspresówki” 
Białystok-Augustów-Suwałki. W tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury skierowano 
specjalną petycję z kilkoma tysiącami podpisów. Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad o decyzję w tej sprawie – jaki wariant przebiegu trasy łączącej Via 
Carpatia i Via Baltica został wybrany –  prowadzący przez Augustów czy Ełk?

W imieniu GDDKiA odpowiedział rzecznik prasowy białostoc-
kiego Oddziału GDDKiA Rafał Malinowski.

– Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na S16 odc. Ełk-
Knyszyn planujemy złożyć w II połowie  br. Do tego momentu musi-
my zamknąć wszelkie wewnętrzne procedury i wskazać wariant pre-
ferowany przez GDDKiA. Obecnie nadal trwają szczegółowe analizy, 
co ma związek z decyzjami rządu z 13 grudnia ubiegłego roku:

1) S16 została wpisana do RPBDK do 2030 roku (z perspektywą 
do 2033)  

2) Uchwałą Rady Ministrów „uznano za zasadną” budowę drogi 
ekspresowej S8 Białystok-Augustów-Suwałki.

A zatem rzecznik prasowy białostockiej GDDKiA nie odpowiedział wprost na na-
sze pytanie, ale wskazał jakie konkretne działania zostaną w najbliższym czasie podjęte  
w sprawie budowy S-16 na odcinku Ełk-Knyszyn. Takich konkretów zabrakło w sprawie 
budowy drogi ekspresowej S8 Białystok-Augustów-Suwałki. Tutaj ograniczył się jedynie 
do powtórzenia informacji z grudnia ubiegłego roku: „Uchwałą Rady Ministrów „uznano 
za zasadną” budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Augustów-Suwałki.” Rzecznik nie 
odpowiedział wprost na pytanie: – jaki wariant przebiegu trasy łączącej Via Carpatia i Via 
Baltica został wybrany – prowadzący przez Augustów czy Ełk? Zapowiedział jedynie, że 
GDDKiA musi wskazać preferowany wariant przebiegu tej trasy przed złożeniem wniosku 
o wydanie decyzji środowiskowej na S16 odc. Ełk-Knyszyn, co planuje złożyć w drugiej po-
łowie tego roku. Wymowny i znaczący jest brak informacji o działaniach w sprawie budo-
wy drogi ekspresowej Białystok-Augustów-Raczki. Co to oznacza dla przyszłości tej dro-
gi ekspresowej? Czyżby decyzja w sprawie wyboru wariantu drogi łączącej Via Carpatia  
i Via Baltice już zapadła, tylko z jakichś powodów jej nie ogłoszono.

czytelnicy pytaJąwydarzyło się
w suwałkach

n  W Przedszkolu nr 6 odbył się VI Mię- 
dz yprzedszkolny Quiz Wiedz y Bajkowej. 
Przedszkolaki wykazały się ogromną znajomo-
ścią popularnych bajek i baśni. Na zakończenie 
wszystkie dzieci otrzymały niespodzianki i pa-
miątkowe dyplomy.

Fot. Przedszkole nr 6

n Suwalscy policjanci, już po pół godzinie od 
zgłoszenia, odnaleźli 8-latka, który po szkole nie 
wrócił do domu. Chłopiec przez kilka godzin, 
bez celu chodził po mieście. Policjanci zauważy-
li zaginione dziecko nieopodal miejsca zamiesz-
kania. Chłopiec cały i zdrowy został przekazany 
pod opiekę rodziny.

n Zarzuty dwóch rozbojów i kradzieży szcze-
gólnie zuchwałej usłyszał 17-letni mieszkaniec 
Suwałk. Do tych zdarzeń dochodziło w ostatnich 
tygodniach na Osiedlu Północ. Zamaskowany 
mężczyzna wieczorami atakował kobiety, zabie-
rał im torebki, po czym uciekał. Dzień po ostat-
nim rozboju został zatrzymany przez suwalskich 
policjantów. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące 
do aresztu. Grozi mu kara do 12 lat pozbawie-
nia wolności.

n Suwalska Prokuratura Rejonowa skierowa-
ła do sądu akt oskarżenia w sprawie utonięcia 
65-letniego suwalczanina w aquaparku. Na ła-
wie oskarżonych zasiądą ratownik, który w tym 
czasie pełnił dyżur w pływalni oraz ówczesny 
kierownik obiektu. Do tragedii doszło w kwiet-
niu minionego roku.

n Urząd Miejski w Suwałkach ogłosił konkurs 
na wolne stanowisko energetyka miejskiego. 
Osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji 
proszone są o składanie dokumentów w rekru-
tacji. Termin przyjmowania dokumentów rekru-
tacyjnych: 7 kwietnia. Szczegóły w Biuletynie 
Informacji Publicznej UM Suwałki.

n Policjanci z suwalskiej drogówki zatrzy-
mali do kontroli mercedesa, którego kierowca 
popełnił wykroczenie. W trakcie sprawdzania  
w policyjnej bazie danych okazało się, że 33-la-
tek od ponad miesiąca ma zakaz kierowania po-
jazdami. Teraz grozi mu kara pozbawienia wol-
ności do 5 lat.

n Policjanci zatrzymali 27-letniego suwalcza-
nina, który schował się pod łóżko w mieszkaniu 
koleżanki. Trafił on do aresztu na 73 dni za nie-
opłaconą grzywnę.
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kto  dostarczy  prąd?
Miasto Suwałki ogłosiło czwarty już przetarg na dostawę prądu 

dla miejskich jednostek. Po trzech przetargach z ubiegłego roku, do 
których nie przystąpiła ani jedna firma zajmującą się produkcją i do-
stawą prądu, prezydent Miasta Suwałk podjął decyzję, że musi unor-
mować tę sytuację i w końcu wyłonić takiego dostawcę. Od 1 stycznia 
2023 r. Miasto kupuje prąd od tzw. dostawcy rezerwowego.

– Co najciekawsze, pierwsza dekada marca za nami, a do dziś nie 
dostaliśmy ani jednej faktury za prąd. Zatem nie wiemy tak napraw-
dę, ile ten prąd nas kosztuje. Wiemy, że jest ustawowo wprowadzo-
na stawka maksymalna za MWh wynosząca 785 zł netto. Natomiast 
nie wiemy, ile kosztować będzie dystrybucja. Czekamy na pierwsze 
faktury – informował Kamil Sznel z suwalskiego Urzędu Miejskiego.

Urzędnicy przygotowujący procedurę przetargową zweryfikowali 
listę członków grupy zakupowej, których aktualnie jest 45. Ogłoszony 
przetarg dotyczy zakupu prądu dla potrzeb Miasta Suwałki, jego jed-
nostek organizacyjnych i innych suwalskich podmiotów oraz Gminy 
Raczki i jej jednostek organizacyjnych. Na oferty suwalski Urząd 
Miejski czeka do 5 kwietnia 2023 r.

7

>> >> powstało  UgrUpowaniE
neMunas-nieMen

10 marca w suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym 
Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach oraz samorząd 
litewskiego Alytusa podpisały konwencję o utworzeniu pierwsze-
go na polskiej granicy wschodniej i na pograniczu polsko-litewskim 
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Nemunas-
Niemen. Jego celem jest wzmacnianie spójności gospodarczej, spo-
łecznej i terytorialnej.

Jeszcze przed podpisaniem aktu założycielskiego, Euroregion 
Niemen i Alytus złożyły  wnioski do Komisji Europejskiej i Europejskiej 
Organizacji Odbudowy Rozwoju Gospodarczego. Celem wspólnej 
pracy jest przygotowanie rozwiązań, które będą funkcjonować po-
nad granicami. Obszary określone jako kluczowe to energetyka, zdro-
wie, sprawy społeczne i bezpieczeństwo żywieniowe. Założyciele 
EUWT zapowiadają kolejne projekty do programu Interreg Polska-
Litwa dotyczące szeroko rozumianej współpracy w zakresie promo-
cji regionu i rozwoju turystycznego. Pierwszym przewodniczącym 
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej został Cezary 
Cieślukowski, a wiceprzewodniczącym mer Alytusa Nerijus Cesiulis.

17 marca w ratuszu przedstawiciele suwalskiego samorządu 
na czele z prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem i prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Przełomcem spotkali się 
z minister oświaty, nauki i sportu Litwy Jurgitą Šiugždinienė, któ-
rej towarzyszył m.in. litewski konsul z Sejn Genadijus Mackelis oraz 
przewodnicząca Wspólnoty Litwinów w Polsce Jolanta Malinowska-
Wiaktor. Rozmawiano m.in. o utworzeniu w Suwałkach szkoły pod-
stawowej z litewskim językiem nauczania.

 – Nasza współpraca z mniejszością litewską w Suwałkach od lat 
układa się bardzo dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Wspólnotą 
Litwinów oraz Konsulatem w Sejnach – mówił w trakcie spotkania 
prezydent Cz. Renkiewicz.

Kilka tygodni temu Fundacja im. bpa. Antanasa Baranauskasa  
– Dom Litewski w Sejnach nabyła kamienicę przy ul. A. Mickiewicza 5  
w centrum Suwałk, gdzie ma powstać szkoła. Mniejszość litewska 
chce powołania placówki z ojczystym językiem nauczania, bo wie-
le młodych rodzin litewskich z Sejn i Puńska przenosi się właśnie do 
Suwałk. Od jesieni 2020 r., w pomieszczeniach wynajętych od prywat-
nego właściciela, działa w Suwałkach litewskie przedszkole.

– Zależy nam na wsparciu w tym procesie ze strony Miasta Suwałki. 
Planujemy przeprowadzić remont kamienicy i dostosować ją do warun-
ków oświatowych. Nasz plan to uruchomienie 1 klasy szkoły podstawo-
wej już w kolejnym roku szkolnym – powiedziała minister J. Šiugždinienė.

>> o  litewskiej  szkole

Od lewej wiceminister Ramūnas Skaudžius, minister oświaty, nauki  
i sportu Litwy Jurgita Šiugždinienė, tłumacz Piotr Maksimowicz, konsul 
litewski Genadijus Mackelis, przewodnicząca Wspólnoty Litwinów w Pol-
sce Jolanta Malinowska-Wiaktor

W tym 
budynku 
powstanie 
szkoła 
podstawowa 
z litewskim 
językiem 
nauczania
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Koszt połączenia jest zgodny z opłatą jak za połączenie do sieci Orange według taryfy Twojego operatora

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Zgłoszenia można przesyłać również 
na adres e-mail:  senior.zr@wp.pl

poMoc w droBnych
pracach naprawczych

517 871 124
Projekt współfinansowany z Budżetu Miasta Suwałki
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Miasto Suwałki złożyło już wnioski o dofinansowanie inwestycji  
w obiektach zabytkowych w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
suwalskich władz miejskich lista 10 projektów zawiera 5 budynków 
miejskich oraz 5 prywatnych. W sumie suwalski samorząd wniosku-
je o blisko 9 mln zł dotacji.

W ramach zadań własnych Miasto Suwałki chce wyremontować 
następujące obiekty:

– remont zabytkowego budynku przy ul. T. Kościuszki 97, 
– remont zabytkowego budynku przy ul. 1 Maja 28, 
– remont zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej nr 9,
– remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi 

w segmencie A obiektu I Liceum Ogólnokształcącego, 
– remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45.
W ramach dotacji dla prywatnych osób bądź instytucji „niemiejskich” 

(wyłonionych w wyniku naboru wstępnych wniosków do dofinansowa-
nia z RPOZ przeprowadzonego przez Miasto Suwałki) przewiduje się:

– renowację budynku kamienicy przy ul. T. Kościuszki 61, 
– remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 21, 
– remont kościoła rzymskokatolickiego pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa,

chcą zadbać o zabytki w miEściE>>
– remont zachodniej i wschodniej elewacji konkatedry  

pw. św. Aleksandra, 

>>są wśród nas

W Światowym Dniu Zespołu Downa, kilkudziesięcioro uczniów  
suwalskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
nr 1 oraz Szkoły Podstawowej „Bajka” i wolontariuszy na su-
walskich ulicach przypomniało o problemach ludzi z zespołem 
Downa. Muszą oni mieć możliwość pełnego uczestniczenia 
w procesie podejmowania decyzji w sprawach ich dotyczą-
cych i ich życia. Na placu Marii Konopnickiej rozdawali kwia-
ty, które mają przypominać o nich, nie tylko w ten dzień, ale 
i na co dzień.  

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa 2023 uczniowie 
SOSW nr 1 zorganizowali kampanię „Filiżanka po filiżance”, któ-
ra ma przełamywać stereotypy. W Urzędzie Miejskim, Urzędzie 
Gminy i Starostwie Powiatowym parzyli kawę i częstowali nią 

p r a c o w n i k ó w. 
Uczniowie spo-
tkali się z wielką 
życzliwością oraz 
zrozumieniem. 
Były to bardzo 
miłe i ważne spo-
tkania, które po-
kazały, że wszy-
s c y  j e s t e ś m y 
częścią lokalnej 
społeczności. 

>>

– remont kościoła ewangelicko- 
augsburskiego pw. Świętej Trójcy. 

Nab ór wniosków o wparcie  
z Rządowego Programu Odbudowy 
zabytków trwa do 31 marca 2023 r.

złota rączka dla sEniora
Można już zgła-

szać się po pomoc 
„Złotej rączki dla se-
niora”. Zgłoszenia 
p r z y j m ow a n e  s ą 
od poniedziałku do 
piątku w godzinach 
9-15 pod numerem 
telefonu 517 871 124 
(koszt połączenia 
jest zgodny z opła-
tą jak za połączenie 
do sieci Orange we-
dług taryfy operato-
ra osoby dzwonią-
cej). Zgłoszenia można przesyłać również na adres e-mail: senior.zr@wp.pl 

Z programu „Złota rączka dla seniora” mogą korzystać mieszkańcy 
Suwałk w wieku powyżej 70 lat, samotnie zamieszkujący lub w wieku 
powyżej 60 lat, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem 
niepełnosprawności (bez względu na liczbę osób ze wskazaną niepeł-
nosprawnością w gospodarstwie domowym), z zastrzeżeniem, że  w go-
spodarstwie domowym nie ma innych dorosłych osób. Program cieszy 
się dużym zainteresowaniem suwalczan. W 2020 r. z programu skorzysta-
ło 116 osób, którym wykonano 1 058 usług. W 2021 r. po pomoc sięgnę-
ło 122 osoby, którym wykonano 1 100 usług. A w ubiegłym roku z tej po-
mocy skorzystały 182 osoby, którym wykonano 1 000 usług. 

Poniżej zestawienie z uwzględnieniem poszczególnych grup, ilości 
osób i ilości usług:

– osoby powyżej 70 lat samotnie zamieszkujące: 168 osób; ilość wy-
konanych usług – 932;

– osoby powyżej 60 lat z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności:
* osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 8, ilość wyko-

nanych usług – 42,
* osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 6, ilość wykona-

nych usług – 26.
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>>

Wariant I zwyciężył w głosowaniu internetowym, w którym miesz-
kańcy Suwałk decydowali o tym jak będzie wyglądał przyszły park  
u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej. Zwycięska koncepcja otrzy-
mała 149 głosów wyprzedzając zdecydowanie drugi w kolejności wa-
riant III, który punktował 66 razy. W oparciu o zwycięską koncepcję 
samorząd opracuje dokumentację techniczną i zrealizuje projekt.

Głosowanie w sondzie internetowej rozpoczęło się 27 lutego  
i trwało do 12 marca 2023 r. Uczestniczyło w niej 330 suwalczan, czy-
li ok. 0,5% mieszkańców Suwałk.

 wyniki ankiety

suwalczanie  
zdecydowali

projekty parków ilość głosów

Wariant I 149

Wariant II 50

Wariant III 66

Wariant IV 65

Wcześniej architekci krajobrazu z Zarządu Dróg i Zieleni wspól-
nie z miejskimi urzędnikami opracowali 4 warianty/koncepcje te-
go, jak mógłby wyglądać nowy park na północy Suwałk. Od 6 do 
19 lutego zbierane były uwagi do tych projektów. Dodatkowo w su-
walskim aquaparku zorganizowane zostało otwarte spotkanie dla 
mieszkańców. Zebrane w tym etapie uwagi zostały przeanalizowa-
ne, a następnie wkomponowane w projekty, które poddano głoso-
waniu internetowemu.

Dalszy harmonogram prac to opracowanie dokumentacji projek-
towej w oparciu o zwycięską koncepcję, a potem realizacja, która roz-
pocznie się prawdopodobnie już w 2024 roku.

Za tym wariantem zagłosowało najwięcej Suwalczan

Plac pomiędzy ulicami Nowomiejską i Świerkową

Do 3 kwietnia suwalski Urząd Miejski czeka na oferty w przetar-
gu na budowę mini-tężni solankowej na nadrzecznych bulwarach. To 
jedna z inwestycji, która wygrała w głosowaniu na Suwalski Budżet 
Obywatelski 2023. W kategorii dużych projektów zajęła I miejsce uzy-
skując 1 893 głosy.

Mini Tężnia Solankowa ma mieć kształt prostokąta o wymiarach 
10×20 m ze ścianami obłożonymi tarniną, o wysokości ścian tarniny 
minimum 3 m i całkowitej wysokości około 3,5 m. Wokół tężni znaj-
dą się ławki i leżanki. Bez wątpienia będzie uatrakcyjnieniem terenu 
bulwarów. Zwycięzca przetargu po podpisaniu umowy będzie miał 
180 dni na wybudowanie tężni. Z ogłoszeniem o przetargu można 
zapoznać się na stronie www.um.suwalki.pl 

Ulica hiszpańska
Do 14 kwietnia Urząd Miejski czeka na wykonawców, którzy są 

zainteresowani wybudowaniem odcinka ulicy Hiszpańskiej pomię-
dzy Chorwacką i Zastawie. Na tę inwestycję Prezydent Miasta Suwałk 
pozyskał blisko 2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Cały projekt jest szacowany na ponad 3,6 mln zł.

– To kolejna ulica osiedlowa, która powstanie w zachodniej czę-
ści Suwałk, gdzie obecnie kwitnie budownictwo jednorodzinne. 
Cieszymy się z każdego przyznanego naszemu Miastu dofinansowa-
nia. Dziękuję za środki na budowę ulicy Hiszpańskiej. To bardzo do-
bra wiadomość dla mieszkańców tej części Suwałk – informuje pre-
zydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Zaprojektowana ulica to asfaltowa jezdnia, zieleń, chodniki i ścież-
ka rowerowa, a także przebudowa sieci. Zgodnie z zapisami przetargu 
wykonawca będzie miał 210 dni na realizację zadania od dnia podpi-
sania umowy, lecz nie później niż do 30 listopada 2023 r.

mini-tężnia
na  Bulwarach 

>>

>>
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Rozpoczął się czas przedświątecznych przygotowań, a z nim „go-
rączka” przedświątecznych zakupów. W tym roku zapewne mniej-
szych niż przed kilkoma laty ze względu na bardzo wysokie ceny. 
Mniejsze zakupy przekładają się na zmniejszającą się liczbę skle-
pów, zwłaszcza tych małych i średnich. Widać to też w Suwałkach. 
Wystarczy zajrzeć do domów handlowych w centrum miasta, czy na 
targowisko przy ul. Sejneńskiej. Jak podała „Rzeczpospolita” w 2022 r.  
w Polsce zlikwidowano ok. 4 tys. małych sklepów, a niemal 10 tys. zo-
stało zawieszonych. Jak podkreśla gazeta, małe placówki handlowe 
odczuwają skokowy wzrost kosztów, wysoką inflację, konkurencję in-
ternetu, ale i dużych sieci. W Suwałkach też ubywa małych sklepów.

n Prawie o jedną piątą zmniejszyła się liczba mikroprzedsię-
biorstw zajmujących się handlem w Suwałkach w ostatnim dziesię-
cioleciu. Zmiany zachodzące w polskim handlu nie sprzyjają małym 
podmiotom

n Powoli zmniejsza się liczba małych sklepików na suwalskim 
targowisku przy ul. Sejneńskiej, ale nie zagraża to jego działalności  
w najbliższej przyszłości

n W miejskich lokalach użytkowych mniej jest biur, a przybywa 
lokali gastronomicznych

statystycznie mnieJ handlowców
Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego 

wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  
w Suwałkach najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw zajmujących się 
handlem detalicznym, hurtowym i naprawą samochodów (taka 
jest klasyfikacja GUS). W ostatnich latach liczba tych mikroprzedsię-
biorstw w Suwałkach zmniejszała się. Było ich:

2012 r. – 1 630
2016 r. – 1 380
2021 r. – 1 319

W 2021 roku w suwalskim handlu (wg GUS) pracowało 2 066 osób, 
czyli o 60 osób mniej niż w 2020 r. i blisko o 120 osób mniej niż w ostat-
nim roku przed pandemią.

– Sytuacja z miesiąca na miesiąc była trudniejsza. Najpierw pande-
mia i ograniczenia, teraz coraz wyższe koszty i drożyzna, która nie po-
zwala na zwiększenie sprzedaży. A ZUS, opłaty i podatki trzeba pła-
cić. Nikt nie mówi, skąd na to mam wziąć. Po kilku latach handlowania 
na bazarze, zrezygnowałam – opowiada pani Barbara, która jeszcze  
w ubiegłym roku handlowała odzieżą na targowisku przy ul. Sejneńskiej.

Jak Jest na suwalskim targowisku?
Najwięcej małych sklepików działa na suwalskim targowisku przy 

ul. Sejneńskiej. Według danych na koniec lutego, wynajętych jest tam 
170 lokali handlowych. To o siedem mniej niż przed rokiem.

– Jak widać liczba handlowców spada, chociaż spadek nie jest bar-
dzo duży. Pamiętajmy, że dane mówią, nie o liczbie podmiotów pro-

wadzących działalność, a o liczbie wynajętych stoisk. Zdarza się, że 
zwalniane stoisko przejmowane jest przez podmiot prowadzący już 
działalność na targowisku. W nowej hali targowej jest 39 lokali han-
dlowych, z których rok temu wynajęte było 26. Obecnie wynajętych 
jest 24. Czyli około 1/3 lokali jest wolnych. Oczywiście zapraszamy 
zainteresowanych – zachęca prezes suwalskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dariusz Przybysz.

Spadek liczby małych podmiotów handlowych jest trendem ogól-
nokrajowym (zapewne nie tylko krajowym). Zmiany zachodzące  
w handlu nie sprzyjają małym podmiotom, w tym również prowadzą-
cym działalność na targowiskach. Prezes PGK jest spokojny o przy-
szłość suwalskiego targowiska.

– Rosną kos z t y 
prowadzenia działal-
ności, ale nie w każdej 
działalności towarzy-
szy temu odpowiedni 
wzrost przychodów,  
w efekcie część dzia-
łalności jest likwido-
wana. Na szczęście 
proces ten nie przy-
b ier a  sk al i  z agr a -
żającej targowisku. 
Zauważamy, że stoiska 
likwidowane są często  
w miarę przechodze-
nia na emeryturę. Działalność nie jest kontynuowana przez rodzinę, czy 
inne osoby. Nie sądzę, żeby zmiany miały tak przyspieszyć, aby zagro-
zić funkcjonowaniu targowisk w najbliższych latach, ale niewątpliwie  
w dłuższej perspektywie czasowej taka działalność będzie ustępowa-
ła nowym formom handlu – przewiduje prezes D. Przybysz.

mnieJ biur, więceJ gastronomii
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o. zarzą-

dza łącznie 270 lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Spółki, 
Miasta Suwałki oraz Skarbu Państwa. Łączna powierzchnia użytkowa 
tych lokali wynosi 18 tys. m2 i są one wynajmowane głównie na cele 
biurowe, handlowe, usługowe i gastronomiczne. 

– Aktualnie posiadamy do wynajęcia tylko 10 lokali o łącznej po-
wierzchni użytkowej 270 m2, co stanowi 3,7% łącznej ich liczby oraz 
1,5% ich łącznej powierzchni. Można powiedzieć, że praktycznie 
wszystkie lokale użytkowe są zagospodarowane. Liczba wolnych lo-
kali użytkowych w poszczególnych latach kształtuje się na zbliżo-
nym poziomie i wynika z prowadzonego na bieżąco obrotu tymi lo-
kalami polegającego na zawieraniu i rozwiązywaniu umów najmu  
w trybie organizowanych przetargów lub prowadzonych uzgodnień 
z najemcami w tej sprawie – informuje prezes suwalskiego ZBM TBS  
Sp. z o.o. Jarosław Lebiediew.

Z danych ZBM wynika, że zmniejsza się zainteresowanie, w po-
równaniu do lat ubiegłych, wynajmem lokali na cele biurowe; nato-
miast większe jest zainteresowanie wynajmem lokali użytkowych na 
cele gastronomiczne.

Inflacja i niepewna sytuacja gospodarcza to smutna rzeczywistość 
wszystkich przedsiębiorców, jednak niektórym branżom przyszło się 
mierzyć z wyjątkowo trudnymi warunkami. Zgodnie z danymi zawar-
tymi w raporcie Coface (międzynarodowego ubezpieczyciela należ-
ności), przedsiębiorcy z branży handlu detalicznego, którzy ogłosi-
li niewypłacalność, stanowili aż 19% wszystkich zamkniętych firm. 
Według najnowszych danych wywiadowni Dun & Bradstreet, przy-
gotowanych dla „Rzeczpospolitej” najszybciej znikają sklepy spożyw-
cze, ale trend ten w różnej skali dotyka wszystkich sektorów. Widać 
to też w Suwałkach. 

Ubywa  małych  sklEpów

W alejce ze sklepikami odzieżowymi na targowisku przy ul. Sejneńskiej co-
raz mniej otwartych stoisk

W domach handlowych w centrum Suwałk nie 
brakuje przestrzeni do wynajęcia
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rzeń – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.
Zachęcamy do śledzenia kalendarza im-

prez na stronie www.um.suwalki.pl i www.
dwutygodniksuwalski.pl, gdzie znajdziecie 
Państwo zawsze aktualne informacje odno-
śnie wydarzeń organizowanych w mieście.
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>> spotkaniE  z  birUtė  jonUškaitė
10 marca w suwalskiej Bibliotece Pu- 

blicznej im. M. Konopnickiej odbyło się spo-
tkanie z Birutė Jonuškaitė, autorką książki 
„Maestro”, która otrzymała tytuł najlepszej 
powieści 2015 r. na Litwie. Wydarzenie współ-
organizowały: „Borderland – Pogranicze, 
Sejny” oraz „Wydawnictwo Pogranicze”. 
Spotkanie prowadziła Luiza Podziewska.

Birutė Jonuškaitė (Biruta Augustinienė) 
urodziła się na Sejneńszczyźnie. Po stu-
diach na Litwie pracowała w suwalskich 
„Krajobrazach”, potem zamieszkała w Wilnie. 
Pisze opowiadania, powieści i wiersze, tłu-
maczy literaturę polską na język litewski. 
Pięciokrotnie otrzymała nagrodę literacką 

Litwy za najlepszy utwór prozatorski roku 
oraz dwa razy Nagrodę Ministerstwa Kultury 
Litwy za twórczość publicystyczną w dzie-

dzinie kultury. W 2006 roku została uhonoro-
wana nagrodą im. Witolda Hulewicza za zbli-
żenie polskiej i litewskiej literatury.  

SARSA, Mrozu, Paweł Domagała, Czerwone 
Gitary, Varius Manx – to tylko niektóre z tego-
rocznych muzycznych atrakcji w Suwałkach. 
Odbędą się też imprezy, które cieszą się uzna-
niem od lat, w tym m.in.: Noc Bibliotek (3.06), 
Piknik Kawaleryjski (17-18.06), Miejskie Święto 
Biegania (1-2.07), Suwałki Blues Festival (6-8.07), 
Suwalski Jarmark Folkloru i Smaku (22-23.07)  
i Dni Suwałk (5-6.08). Kalendarz wydarzeń arty-
stycznych zaplanowanych na 2023 r. w czasie 
śniadania prasowego w Kawiarence Artystycz- 
nej przy ul. T. Noniewicza 71 zaprezentowali:  
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, jego 
zastępca Roman Rynkowski oraz naczelnik 
Wydziału Kultury i Sportu Agnieszka Małka.

– Mimo, iż rok 2023 jest i będzie bardzo 
ciężki pod względem finansowym, udało 
nam się zaplanować wiele ciekawych wyda-
rzeń i koncertów. Zmieniamy formułę niektó-
rych wydarzeń, trochę eksperymentujemy, 

ale finalnie liczymy, że przygotowana ofer-
ta zaspokoi potrzeby mieszkańców naszego 
miasta. W tym miejscu chciałbym podzięko-
wać naszym partnerom, sponsorom naszych 
wydarzeń, bez których nie bylibyśmy w sta-
nie zaplanować i zrealizować tych wyda-

kulturalny  rok  2023

O Suwałki Blues Festivalu – największej tegorocznej impre-
zie w grodzie nad Czarną Hańczą opowiedział prezydent 
Czesław Renkiewicz

W suwalskim Archiwum Państwowym odbyła się pro-
mocja xxII tomu „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”. 
Uczestniczyli w niej m.in. autorzy publikacji, pasjona-
ci historii regionu, historycy, ekolodzy, dziennikarze 
i przedstawiciele suwalskiego samorządu. W xxII to-
mie Rocznika opublikowano materiały m.in. o histo-
rii miasteczek Suwalszczyzny, wzmiankę o Obławie 
Augustowskiej, a także opisano pobyt majora Hubala na 
Ziemi Augustowskiej.

W czasie prezentacji Rocznika wykład „Powstanie i upa-
dek koncepcji budowy Kopalni i Zakładu Przeróbczego 
Rud Polimetalicznych Krzemianka w latach 70 i 80 xx 
wieku” wygłosił dr Jarosław Schabieński. „Rocznik 
Augustowsko-Suwalski” od 2001 r. wydaje Augustowsko-
Suwalskie Towarzystwo Naukowe. Jest to jedyne takie wy-
dawnictwo naukowe ukazujące się w północno-wschod-
niej Polsce.

XXii  toM  rocznika  
aUgUstowsko-sUwalskiEgo

>>

XXII tom „Rocznika Augustowsko
-Suwalskiego” zaprezentował 

Marek Sidor z suwalskiego 
Archiwum Państwowego

18. rocznica 
śmiErci
papiEża

C z ł o n k o w i e 
Akcji Katolick iej 
suwalskich para-
f ii w osiemnastą 
ro c znicę śmier-
ci świętego Jana 
Pawła II zaprasza-
ją 2 kwietnia na 
c z u w a n i e ,  p r z y 
pomniku św. Jana 
Pawła II, które roz-
pocznie się o go-
dzinie 21.

>>



23.03.2023

DwuTygoDnik SuwalSki

12

Aleksandra ze Szczerbińskich Pił- 
sudska urodziła się w Suwałkach. Dzia- 
łała w oddziale wywiadowczo-kurier-
skim I Brygady Legionów jako komen-
dantka służby kurierskiej oraz w Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Spędziła ona  
w Suwałkach dzieciństwo oraz wczesną 
młodość. Przeżyła wówczas osobisty dra-
mat. Gdy miała dwanaście lat zmarła jej 
matka, a dwa lata później zmarł ojciec. 
Wychowywały ją babka Karolina z Truskolaskich Zahorska oraz ciot-
ka Wiktoria Maria w domu przy suwalskiej ulicy Krzywej 80 (obec-
nie W. Gałaja 47). W 1901 roku ukończyła rządowe gimnazjum żeń-
skie i wyjechała do Warszawy, gdzie kontynuowała naukę. Nie ma 
żadnych informacji o jej późniejszych przyjazdach do Suwałk. Nie 
przyjechała do swojego rodzinnego miasta z J. Piłsudskim we wrze-
śniu 1919 r., nie pojawiła się też w naszym mieście na uroczysto-
ści nadania jej imienia Szkole Podstawowej nr 2 oraz nadaniu jej ty-

tułu Honorowego Obywatela 
Suwałk. Do lat spędzonych  
w Suwałkach A. Piłsudska po- 
wróciła w swoich „Wspom- 
nieniach” wydanych po raz 
pierwszy w języku polskim  
w 1960 roku w Londynie. Oto kil-
ka jej wspomnień.

Akt urodzenia Aleksandry Szczer-
bińskiej, urodzonej 12 grudnia 
1882 r. sporządzony 17 grudnia 
1882

Fot. Archiwum Państwowe w Suwałkach

Urodziłam się w zaborze rosyjskim w Suwałkach, tym spokojnym 
gubernialnym miasteczku, nie wyróżnionym specjalnie przez historię. 
Składało się ono z jednej głównej ulicy, pełnej dołów. Była to zmora bur-
mistrza, bo obiecane pieniądze na naprawy nigdy nie dochodziły. Ulica 
ta ocieniona była starymi drzewami, za którymi leżały bielone jednopię-
trowe domy. W Suwałkach rezydował gubernator rosyjski; na końcu tej 
głównej ulicy stały koszary kawalerii z domami dla oficerów i urzędni-
ków. W środku ulicy, przy parku, wznosiła się cerkiew z kryształowym, wy-
sokim krzyżem. Był to przedmiot moich dziecinnych zachwytów, zwłasz-
cza gdy błyszczał w słońcu.

 

Cerkiew 
pw. Zaśnięcia 

Najświętszej 
Marii Panny 
(Uspieńska) 

w czasach 
zaboru rosyj-

skiego

Fot. Archiwum 
Państwowe 

w Suwałkach

Mieszkaliśmy wszyscy razem w domu mojej babki Karoliny  
z Truskolaskich Zahorskiej, która odznaczała się wielką siłą charakteru 
i żelazną wolą. W gruncie rzeczy była to despotka i nikt nigdy jej auto-
rytetu nie kwestionował. Nikt z rodziny ani myślał, aby się jej kiedykol-
wiek sprzeciwić; także ojciec wysłuchiwał jej w milczeniu, nawet wtedy 
kiedy był przeciwnego zdania. Dla matki babka była bardzo dobra i wy-
rozumiała, gdyż matka stale chorowała i często musiała wyjeżdżać do 
Królewca na leczenie.

Dom rodzinny Aleksandry ze Szczerbińskich Piłsudskiej przy ul. Krzywej 
(obecnie W. Gałaja 47) przed wybuchem II wojny światowej. Budynku już 
nie ma. Na murze w miejscu rodzinnego domu Szczerbińskich 11 listopada 
1990 roku wmurowano przedwojenną tablicę upamiętniającą miejsce jej 
narodzin  Fot. zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

Suwałki były położone prześlicznie. Łagodne pagórki tu i ówdzie ukry-
wały wioski i dwory wśród wspaniałych lasów sosnowych i dębowych, cią-
gnących się bez końca. W ich sercu leżały wielkie jeziora (…). Największe 
z tych jezior to Wigry, dokąd jeździliśmy co niedzielę na spacer, w powo-
zie ciasno napchanym dziećmi, ze starym gadatliwym furmanem na koź-
le. Łódkami przeprawialiśmy się na drugi brzeg, gdzie na skraju lasu było 
prawdziwe sanktuarium ptasie (...) Na pagórku wznosił się stary klasztor 
kamedułów, słynny z cudownej muzyki dzwonów. Te dźwięki, rozchodzą-
ce się poprzez wodę w czasie nieszporów są jednym z najmilszych wspo-
mnień mego dzieciństwa.

Zespół poklasztorny 
w Wigrach w czasach, 

gdy odwiedzała go 
w końcu XIX wieku 

A. Piłsudska

W kwietniowym wydaniu DTS przypomnimy suwalskie ślady po 
A. Piłsudskiej oraz to, jak suwalczanie ją upamiętniali.

rok aleksandry piłsudskieJ

alEksandra zE szczErbińskich piłsUdska o sUwałkach
rok 2023 został ogłoszony rokiem aleksandry Piłsudskiej w Polsce. tak zdecydowali Posłowie. 
również miejscy radni uchwalili, że ten rok będzie rokiem aleksandry Piłsudskiej w suwałkach. 
31 marca 2023 r. PrzyPadnie 60 rocznica śmierci drugiej żony marszałka józeFa Piłsudskiego. 
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muzeum im. m. konopnickieJ, 
ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:

¿ wystawę „Ilustracje do poezji Leszka Aleksandra 
Moczulskiego” autorstwa Jana Sawki, Andrzeja 
Strumiłły i Wiesława Szumińskiego;
¿ wystawę stałą „Pieśń o domu” poświęconą życiu i twórczości 

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

Wystawa czynna od wtorku do piątku;

muzeum okręgowe w suwałkach, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:

¿ do zwiedzania wystawy czasowej „Dar. Izabela Roman – kolekcja 
polskiej sztuki współczesnej”;
¿ do zwiedzania wystawy „Kadisz dla niepotrzebnych śmierci” pre-

zentującej prace suwalskiego plastyka Wiesława Szumińskiego, wy-
stawa czynna do końca kwietnia;
¿ wstęp na wystawy stałe (wtorek-niedziela) w godz. 9-17 (w nie-

dziele wstęp bezpłatny).

restauracJa rozmarino, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ blues wieczór, premierowy koncert 

suwalskiej grupy „50 Years Later” – 25.03, 
godz. 19.30, bilety 15 zł. Zespół wystą-
pi w składzie: Wiesław Kołowerzo (gi-
tara), Eugeniusz Roszko (gitara baso-

wa), Tomasz Jabłoński (śpiew, instrumenty klawiszowe), Andrzej 
Łańczkowski (gitara) oraz Krzysztof Anuszkiewicz (perkusja).

black pub komin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ Suwalską burzę punka, rocka i metalu – 15.04, godz. 19. Wystąpią 

GPakt + Oppenheimer + Who Asked?. Wstęp wolny.

stowarzyszenie przyJaciół suwalszczyzny zaprasza na:
¿ spotkanie z Hubertem Stojanowskim – podróżnikiem od lat prze-

mierzającym Suwalszczyznę rowerem, kajakiem, na nartach, nurku-
jąc, latając paralotnią; znakomitym fotografikiem oraz nauczycie-
lem-wychowawcą – 24.03, godz. 17, Kawiarenka Artystyczna, SOK,  
ul. T. Noniewicza 71.

kabaret smile – „nowy” program na 20-lecie zaprasza na:
¿ występy 2.04, godz. 16 i 19, Sala im. Andrzeja Wajdy, Suwalski 

Ośrodek Kultury. Kabaret Smile przygotował specjalny prezent na 
swoje 20-lecie. NOWY premierowy spektakl kabaretowy. NOWE pe-
rypetie Bożeny i Merlina! NOWY wymiar spektaklu!

centrum handlowe plaza suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, 
lok. 301 zaprasza na filmy:
– od 24 marca – „John Wick 4” (akcja/

kryminał);
– od 25 marca – „Co w trawie gra” (ani-

macja, familijny), „Nowicjusz” (dokumen-
talny);

– 28 marca – „Imperium światła” (dra-
mat), film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA;

– od 31 marca – „Święty” (kryminał), 
„Blef doskonały” (komedia), „Puchatek: 
Krew i miód” (horror, slasher);

– 1 kwietnia – Horrorowa Noc Filmowa 
– „Puchatek: Krew i miód” – „The Reef Stalked”;

– od 5 kwietnia – „Air” (dramat).

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

¿  na spotkanie autorsk ie z Li l lą 
Jakubowską i promocję książki „Ślady 
na piasku” – 23.03, godz. 17, sala im.  
J. Towarnickiej, ul. E. Plater 33A;

¿  na spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego dla dzieci – 29.04, godz. 13, 
pracowania „Smykałka”. Wyświetlany bę-

dzie film pt. „Tarapaty”;
¿  na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci – 22.04,  

godz. 13, pracownia „Smykałka”. Omawiany będzie film „Iskry w mo-
jej głowie” Elle McNicoll;
¿ na wystawę Mateusza Bielskiego „Ballady miejskie” w sali im. 

Jadwigi Towarnickiej;
¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 

do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj”  
– zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczy-

taj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D 
i 3D (w cenie 18 zł). Filmy objęte akcją: „Szczęście Mikołajka”, „Wyrwa”.

suwalski oŚrodek kultury zaprasza na:
¿ rodzinne warsztaty tradycyjnych ozdób wielkanocnych – 25.03, 

w godz. 10-12 i 13-15, Kawiarnia Artystyczna SOK, ul. T. Noniewicza 
71. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 5 roku życia z rodzica-
mi. Wstęp wolny;

¿  Dziecięcą Akademię Rękodzieła  
– Kolorowa Wielkanoc – 25.03, w godz. 
11-13, Patio SOK, ul. Jana Pawła II 5, bi-
lety 15 zł;
¿ warsztaty artystyczne – Razem. Z mamą i tatą: wiosenno-wiel-

kanocne inspiracje – 25.03, godz. 11, Pracownia Plastyczna Centrum,  
ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny;
¿ spektakl Teatru Hybrydowego „Wszystko się chwieje według mi-

strza Ildefonsa” w reżyserii Mirosławy Krymskiej – 27.03 i 3.04, godz. 
18, Sala Granatowa, ul. T. Noniewicza 71, bezpłatne wejściówki do 
odebrania w informacji;

¿ koncert Chóru Seniora 
CANTO w ramach Środy 
Seniora – 29.03, godz. 17, 
Kawiarnia Ar t yst yczna,  
ul. T. Noniewicza 71, wstęp 
wolny;

¿ koncert 10 Tenorów – 31.03, godz. 19,  sala im. A. Wajdy, SOK przy 
ul. Jana Pawła II 5; bilety 110 zł;
¿ otwarte warsztaty dla dzieci „Zabawy z igłą i nitką” – 1.04,  

w godz. 11-13, Pracownia Plastyczna Centrum, ul. T. Noniewicza 71.  
Uczestnicy warsztatów uszyją zajączka z tkaniny, wykonają wie-
lobarwne kwiaty i koguciki z papieru, piórek oraz kolorowych 
wstążek;
¿ wystawę Masakatsu Tagami. Grafika Japońska – Galeria Sztuki 

Współczesnej „Chłodna 20”, wystawę można oglądać do 30.04;
¿ wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – ma-

larstwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę fotografii Piotra Kopciała w Galerii Jednego Obrazu na 

pl. Marszałka J. Piłsudskiego – do końca marca;
¿  wystawę stałą „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane” – Galeria 

Sztuki Stara Łaźnia.

13

ZaprosZenia suwalskie
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wydarzenia sportowe
trzy poraŻki Ślepska malow 

Trwa seria przegranych meczów siatkarzy Ślepska Malow. Od 
10 lutego nie zdobyli oni żadnego punktu w rozgrywkach PlusLigi. 
Najpierw w Suwałki Arenie wyraźnie przegrali 0:3 (22:25, 22:25, 22:25) 
z AZS Olsztyn. Następnie w Lublinie przegrali z przeżywającym kry-
zys LUK 1:3 (21:25, 23:25, 31:29, 16:25). Kolejną porażkę w Suwałki 
Arenie ponieśli w zaległym meczu z ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Plus 
Lidze. Zwycięzcy Ligi Mistrzów wygrali 3:1 (18:25, 29:27, 25:13, 25:23). 
Pewnym pocieszeniem może być to, że ten ostatni mecz był najlep-
szym w wykonaniu suwalskiego zespołu.

W najbliższą sobotę (25.03) o godz. 14:45 w Suwałki Arenie roz-
pocznie się następny ligowy mecz, w którym Ślepsk Malow zmierzy 
się z Aluronem Zawiercie. Mamy nadzieję, że wreszcie siatkarze su-
walskiej drużyny zdobędą punkty.

wigry czwarte
Udanie rozpoczęli rundę wiosenną IV ligi piłkarze suwalskich 

Wigier. Najpierw w Białymstoku pokonali 3:0 zespół MOSP. Gole 
zdobyli: Dawid Kalinowski, Krzysztof Cudowski i Radosław Gulbierz. 
Następnie w Suwałkach wygrali 3:0 z Cresovią Siemiatycze. Gole 
strzelili: R. Gulbierz z karnego w 10 min. oraz D. Kalinowski i Łukasz 
Trąbka w ostatnim kwadransie meczu. Suwalski zespół ze zdobyty-
mi 39 pkt zajmuje czwartą lokatę w tabeli IV ligi. W następnej kolej-
ce Wigry zagrają w Krypnie z Krypnianką.

bokserzy wicemistrzami
Zawodnicy  trenu-

jących w sekcji bokser-
skiej OSiR Suwałki wy-
w a l c z y l i  d r u ż y n owe 
wicemistrzostwo woje-
wództwa podlaskiego 
w turnieju rozegranym 
w Sokółce. Z suwalczan 
tytuły mistrzowskie wy-
w a l c z y l i :  Fr a n c is z e k 
Hołub, Krzysztof Kwos 
i Mateusz Rzodkiewcz. 

Wicemistrzami zaś zostali: Luiza Kamińska, Tomasz Sieńko, Natan 
Mironowicz, Filip Sokołowski, Kacper Wasilewski oraz Aleksander 
Chmielewski. Suwalscy pięściarze niejednokrotnie rywalizowali ze 
starszymi od siebie przeciwnikami.

To nie koniec dobrych informacji o występach suwalskich bok-
serów. W turnieju selekcyjnym w Ciechocinku bardzo dobrze zapre-
zentował się  Zbysław Waraksa. Podopieczny trenera Pawła Pasiaka 
został wysoko oceniony przez selekcjonera kadry narodowej młodzi-

ków. Teraz czeka go wyjazd na najbliższe zgrupowanie reprezentacji 
i walka o wyjazd na Mistrzostwa Europy w słoweńskim Mariborze w 
sierpniu tego roku. Z. Waraksa jest najmłodszym w historii sekcji za-
wodnikiem powołanym do kadry narodowej młodzików.

szachiŚci w zs nr 6
W suwalskim Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego  ponad 70 

szachistów rywalizowało w IV Międzyszkolnym Turnieju Szachowym 
o puchar dyrektora tej szkoły. Rozegrano 9 rund turniejowych syste-
mem szwajcarskim w tempie szachów błyskawicznych. Puchar  zdo-
był Hubert Pieczulis z II LO, który wyprzedził swoich kolegów szkol-
nych: Jakuba Pojawę i Szymona Wawrukiewicza. W pozostałych 
kategoriach wiekowych wygrali: Filip Milewski z suwalskiej SP nr 2 
(do lat 12) i Dawid Azarewicz z SP nr 10 (do lat 9). Turniej zorgani-
zował opiekun Szkolnego Koła Szachowego Krzysztof Wiszniewski 
przy współpracy z Fundacją „Jaćwież”. Więcej na: www.dwutygo-
dniksuwalski.pl  

trenerzy wygrali
Trenerzy Ślepska Malow triumfowali w Elektromil SALS Liga w se-

zonie 2022/2023. W finale amatorskich rozgrywek 2:1 pokonali 14 Pułk 
Przeciwpancerny. W rywalizacji o trzecie miejsce 1 Ligi SUKSS Suwałki 
pokonał Straż Pożarną. Tytuł najlepszego zawodnika 1 Ligi, zdo-
był Adam Tołoczko z drużyny Trenerów, na co dzień będący w szta-
bie szkoleniowym Ślepska Malow Suwałki. Na zapleczu Elektromil 
SALS Ligi najlepsi okazali się siatkarze Kresów Sejny. Wśród trzecio-
ligowców bezkonkurencyjna była drużyna Albatrosów, która awan-
sowała do 2 Ligi. Najlepszym siatkarzem 2 Ligi wybrano Tomasza 
Garczarczyka z drużyny Albatrosy. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Puchar z rąk prezydenta 
Suwałk Czesława Renkiewi-
cza odebrali przedstawiciele 

zwycięskiej drużyny Trenerzy 
Ślepska Malow

biegi nad zalewem arkadia
W najbliższą niedzielę (26 marca) o godz. 13 nad suwalskim 

Zalewem Arkadia  rozpocznie się Suwałki Miss Run & Suwalski Bieg  
z Wąsem – wydarzenie, w którym to nie wynik sportowy jest najważ-
niejszy, a przede wszystkim liczy się dobra zabawa. Mężczyźni bę-
dą rywalizować na 5 km. Suwałki Miss Run to nie tylko bieg główny 
na dystansie 3,5 km, ale również kojarzony wyłącznie z pozytywny-
mi emocjami Bieg w Szpilkach. Tak, jak przed laty niezwykle wycze-
kiwanym momentem będą wybory Suwałki Miss Fashion, czyli naj-
ciekawszej biegowej stylizacji, a także Suwałki Miss Foto. Natomiast 
siła oklasków kibiców mierzona w decybelach pomoże wyłonić Miss 
Publiczności. Szczegóły na www.osir.suwalki.pl

trening rowerowy
Rozpoczął się trening do tegorocznej Rowerowej Stolicy Polski! 

W oficjalnej rozgrzewce weźmie udział 48 miast, w tym Suwałki. Do 
21 maja mieszkańcy będą kręcić kilometry dla swoich miast i spraw-
dzać swoją formę przed decydującym starciem – czerwcową rywali-
zacją. W rywalizacji głównej natomiast obowiązuje przelicznik – prze-
jechane kilometry są przeliczane na punkty uwzględniające wielkość 
miast. Do udziału w tej rywalizacji niezbędnym jest posiadanie aktu-
alnej wersji aplikacji „Aktywne Miasta”. W programie są 3 możliwo-
ści założenia konta. Pierwsza to rejestracja poprzez aplikację i nada-
nie loginu oraz hasła. Druga opcja to założenie konta wykorzystując 
swój osobisty profil na Facebooku. Z kolei trzecia opcja to założe-
nie konta poprzez konto Google. Szczegóły na www.osir.suwalki.pl  

Kibice Ślepska Malow na zwycięstwo swojej drużyny w Suwałki Arenie 
czekają od 5 lutego, gdy suwalski zespół pokonał 3:0 Skrę Bełchatów
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lp. krs nip nazwa

1 0000046079 8441899637
Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych 
i Słabowidzących „Cross”

2 0000046113 8441987548 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach

3 0000051648 8441528409 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”

4 0000052561 8441523547 Suwalski Klub Karate Kyokushin

5 0000057897 8440002912 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko

6 0000058406 8441175891 Suwalski Klub Badmintona

7 0000059375 8441884179 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart”

8 0000060952 8441226329 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego

9 0000061644 8441846090 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

10 0000063469 8441944740 Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka

11 0000065746 8441882938 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej

12 0000066543 8441942505 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

13 0000069745 8441997647 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok

14 0000069867 8441887344 Stowarzyszenie „Oratorium św. Jana Bosko” w Suwałkach

15 0000071636 8441084881 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”

16 0000076600 8441945768 Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”

17 0000077283 8441832308 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

18 0000080030 8441147788 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”

19 0000139901 8442076381 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”

20 0000145638 8442077162 Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”

21 0000157858 8441881502 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach

22 0000212319 8441057789 Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki

23 0000217533 8461561189 Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

24 0000226036 8442153087 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

25 0000305166 8442284263 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica”

26 0000321667 8442303782 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie

27 0000332833 8442313450 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

28 0000400320 8442349318 Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo”

29 0000419669 8442350480 Fundacja ART-S.O.S Alicji Roszkowskiej

30 0000425455 8442350675 Fundacja EGO

31 0000463161 8442351775 Fundacja Zwierzęta Niczyje

32 0000619317 8442357298 Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach

33 0000721549 8441860339 Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza”

1,5%  dla  sUwalskich  organizacji  pozarządowych
Teraz można przekazać więcej pieniędzy na rzecz suwalskich organizacji pozarządowych. Z tytułu rozliczenia po-

datkowego za 2022 rok podatnicy mogą wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz 
której zostanie przekazany 1,5% swojego podatku PiT.

Wystarczy po wyliczeniu zobowiązania podatkowego za 2022 r., czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowe-
go wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji, na rzecz której chcemy przekazać określoną kwotę do wyso-
kości 1,5% należnego podatku. Resztę zrobi urząd skarbowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz suwalskich organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1,5% należnego podatku. 
Organizacje te prowadzą szereg społecznie użytecznych działań na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdro-
wia, edukacji, organizacji wypoczynku, sportu i kultury. Zachęcamy do przekazywania 1,5% należnego podatku dla suwalskich organizacji 
pożytku publicznego.

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 zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
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Wyrazy szczerego współczucia

pani
Joannie brzozowskiej

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Suwałkach

z powodu śmierci

taty
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego

75/2023

Wyrazy szczerego współczucia

pani
agnieszce chmielewskiej

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Suwałkach

z powodu śmierci

taty
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego

74/2023

Wyrazy głębokiego współczucia 

agnieszce szyszko
z powodu śmierci

taty
składają Dyrektor i Pracownicy

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach

78/2023

pani agnieszce szyszko
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

oJca
składają

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

oraz Pracownicy 
Urzędu Miejskiego

79/2023

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Suwałkach 
wraz z Radnymi

inFormacJa
prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. 
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), działając na podstawie § 3 ust. 1 
umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., 
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 15.03.2023 r.  
do dnia 04.04.2023 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.
suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.mo-
nitorurzedowy.pl Wykaz nr 7/2023 z dnia 13.03.2023 r. nieruchomości prze-
znaczonych do najmu i dzierżawy.    76/2023

inFormacJa
prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. 
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), działając na podstawie § 3 
ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stano-
wiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z 
późn. zm., podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
16.03.2023 r. do dnia 5.04.2023 r. został opublikowany na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej 
www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku 
www.monitorurzedowy.pl Wykaz nr 8/2023 z dnia 15.03.2023 r. nierucho-
mości przeznaczonej do użyczenia zmieniający Wykaz Nr 5/2023 z dnia 
28.02.2023 r.      77/2023

ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych
zarząd budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. ogłasza 
publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytko-
wych, stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, po-
łożonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. Tadeusza Kościuszki 112 – lokal położony na parterze o powierzchni 
użytkowej 13,48 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 23,00 zł/m2 
netto, wadium 460,00 zł;

2. Tadeusza Kościuszki 112 – lokal położony na parterze o powierzchni 
użytkowej 22,97 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 23,00 zł/m2 
netto, wadium 780,00 zł;

3. Tadeusza Kościuszki 112 – lokal położony na parterze o powierzchni 
użytkowej 15,61 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 23,00 zł/m2 
netto, wadium 530,00 zł;

Lokale przeznaczone są na cele handlowe, usługowe, biurowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodno
-kanalizacyjną i są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.

4. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A – lokal położony na parterze o po-
wierzchni użytkowej 35,60 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 
17,00 zł/m2 netto, wadium 900,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kana-
lizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody i jest przedmiotem przetargu w 
aktualnym stanie technicznym. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1,00 zł. 

przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2023 r. (wtorek) o godz. 11.00  
w siedzibie zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp.  
z o.o. – ul. wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1). 

Bliższe informacje dotyczące lokali, warunków przetargu oraz projek-
tu umów najmu dostępne są w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych 
w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy ul. Wigierskiej 32 pok. nr 2, w Biuletynie 
Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie in-
ternetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje można uzyskać te-
lefonicznie pod nr 87 563 50 51.    80/2023
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Zielarnia Lawenda 
w suwałkach

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

(naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 7).

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

zapraszamy!!!
281/2022

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. 21/2023

ogłoszenia „DtS” tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wia-
domości, że w dniu 6 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy  
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.03.2023 r. 
do 27.03.2023r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej 
do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego  (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk  
Nr 104/2023 z dnia 6 marca 2023 roku).   68/2023

prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 06 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.03.2023 r.  
do 27.03.2023 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 103/2023 z dnia 6 marca 2023 roku).   67/2023
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prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. 
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), działając na podstawie § 3 ust. 1 
umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., 
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 22.03.2023 
r. do dnia 11.04.2023 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.su-
walki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.mo-
nitorurzedowy.pl Wykaz nr 9/2023 z dnia 20.03.2023 r. nieruchomości 
przeznaczonej do najmu. 

81/2023
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„mieĆ czy byĆ?” 
erich Fromm

23 marca miną 123 lata od narodzin jedne-
go z najwybitniejszych myślicieli xx w., Ericha 
Fromma. Jego publikacje charakteryzowały 
się wieloaspektowym podejściem do dane-
go problemu. W kręgu jego zainteresowań 
leżały filozofia, socjologia, psychoanaliza. 
Dzieła Fromma przyniosły mu międzynaro-
dowe uznanie. Jednym z nich jest recenzo-
wane dziś „Mieć czy być?”

Gdy sięgnęłam po tę książkę, miałam pew-
ne obawy, gdyż filozofia nie jest moją mocną 
stroną. Zresztą podejrzewam, że większości 
z nas. Chyba, że mamy na myśli „długie noc-
ne rodaków rozmowy” przy napojach wy-
skokowych. Wtedy to zdarzają się wręcz pa-
nele dyskusyjne.

Wróćmy jednak do Fromma. To prawda, że 
książka wymaga skoncentrowania się i raczej 

jest do poczytania na kilka sesji, a nie do połknięcia w jeden wie-
czór. Jednak „mieć czy być?” zostało tak napisane lub też przetłuma-
czone, że jest dostępne nawet dla przeciętnego Kowalskiego. Autor 
omawia dwa style życia: jedno skoncentrowane na istnieniu, a dru-
gie skupione na posiadaniu. Zachwala to pierwsze, w którym ludzie 
mogą być naprawdę szczęśliwi. Potępia zaś zachodni świat za kon-
sumpcjonizm, zbytkowność, hedonizm. Choć nie zawsze musimy 
się z nim zgadzać, trzeba przyznać, że Fromm był wielkim erudytą  
– w swoich tezach zawarł część idei innych ludzi wielkiego umysłu, 
np. mistrza Eckharta czy Freuda.

Szczerze polecam. Lektura do dłuższej zadumy nad życiem i ewen-
tualnymi zmianami jego niektórych aspektów

Kamila Sośnicka

co warto wiEdziEć 
o przEglądziE?

Przegląd techniczny samochodu to nie tylko obowiązek, lecz także 
działanie realnie zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Przegląd 
pozwala wyłapać także te usterki, których jesteśmy nieświadomi. 
Dzięki wczesnemu ich wykryciu i usunięciu, bardzo często chronimy 
samochód przed poważniejszymi awariami. O okresowych badaniach 
technicznych samochodów rozmawiamy z Michałem Racisem właści-
cielem Okręgowej Stacji Diagnostycznej BS/022 w Suwałkach:

– Jaki zakres czynności obejmuje badanie techniczne?
– W pierwszej kolejności jest to identyfikacja pojazdu, sprawdze-

nie zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym z sa-
mochodem. Następnie diagnosta weryfikuje stan techniczny i oce-
nia sprawność poszczególnych podzespołów (m.in. opon, hamulców, 
zawieszenia, pasów bezpieczeństwa, oświetlenia). Do sprawdzenia 
jest kilkadziesiąt pozycji wynikających z rozporządzenia o badaniach 
technicznych pojazdów.

– ile kosztuje badanie techniczne samochodu osobowego?
– Podstawowe badanie techniczne samochodu osobowego zasilane-

go benzyną lub olejem napędowym kosztuje 98 zł plus 1 zł opłaty ewi-
dencyjnej tzw. CEPIK. Natomiast badania techniczne samochodu z in-
stalacją gazową LPG/CNG kosztuje 161 zł plus 1 zł opłaty ewidencyjnej. 
Badania dodatkowe wynikające z rozporządzenia są pobierane w przy-
padku TAxI, pojazdów specjalnych, nauki jazdy lub uprzywilejowanych. 

– Jakie zmiany w przepisach nastąpiły od 1 listopada 2022 r.?
– W trakcie kontroli stanu pojazdu, diagnosta będzie musiał zwe-

ryfikować działanie systemu eCall, który powiadamia odpowiednie 
służby w razie zdarzenia drogowego. Taki system jest obowiązkowy  
w pojazdach wyprodukowanych po 31 marca 2018 r. Kolejną zmianą 
jest klasyfikacja usterek. Obecnie usterki dzieli się na: drobne (UD), 
poważne (UP) i niebezpieczne (UN). Usterki poważne stanowią pod-
stawę do wystawienia badania z wynikiem negatywnym, natomiast 
niebezpieczne, skutkują zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego 
przez uprawnionego diagnostę. Jeśli auto nie przejdzie przeglądu, 
diagnosta wystawi zaświadczenie, w którym jasno będzie napisane, 
jaką wadę należy wyeliminować w ciągu 14 dni. Usterkę należy usu-
nąć i przed upływem tego czasu powtórnie udać się do stacji. Pragnę 
przypomnieć, że na drodze przy zatrzymaniu przez policję nie musi-
cie mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, to w przypadku wizyty 
na stacji kontroli pojazdów, jest on obowiązkowy. Bez dowodu reje-
stracyjnego diagnosta nie będzie mógł zacząć badania technicznego.

– Jaka jest kara za brak ważnego badania technicznego?
– Jeżeli zostaniesz zatrzymany do kontroli przez policję lub 

Inspekcję Transportu Drogowego, brak ważnego badania technicz-
nego oznacza karę w wysokości od 1500 do 5000 zł oraz zatrzymanie 
dowodu rejestracyjnego. Aby odzyskać zatrzymany dowód rejestra-
cyjny, należy wykonać badanie techniczne auta w terminie określo-
nym na pokwitowaniu. Koszt takiego badania zależny jest od ilości 
wpisanych usterek przez policjanta. 

– dziękujemy za rozmowę.

prezydent miasta suwałk
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, 
że w dniu 13 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
13.03.2023 r. do 03.04.2023r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 113/2023 z dnia 13 marca 2023 roku).

73/2023
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Na placu M. Ko-
nopnickiej dyrek-

tor „trójki” za-
chęcała dzieci do 

wykrzykiwania 
haseł, które mia-
ły przegnać zimę. 

Pomóc w tym mia-
ły wiosenne pio-
senki, w których 

przedszkolaki 
prosiły o cieplejsze 
promienie słonecz-
ne. Dzięki, którym 

czujemy się 
lepiej, a rośliny 

zaczynają rosnąć, pojawiają się pierwsze wiosenne kwiaty: krokusy i przebiśniegi
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kaŻde  dziecko  ma  prawo 
do swobodnego kontaktu z oboJgiem rodziców 

alienacJa  rodzicielska 
Jest przemocą wobec dziecka

Kampania społeczna finansowana ze środków Miasta Suwałki
69/2023

przedszkolaki  w  poszukiwaniu  wiosny
Wszyscy już z niecierpliwością oczekujemy na słoneczne i cieplejsze dni. Nic dziwnego, że 21 marca suwalskie przedszkolaki wyruszyły  

w poszukiwaniu wiosny.

Z Przedszkola nr 3 
im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II 
wyruszył kolorowy ko-
rowód ulicami Suwałk. 
Dzieci niosły baloniki 
i były przybrane koloro-
wymi kwiatami wyko-
nanymi na plastycznych 
zajęciach przedszkol-
nych. Rozdawały kolo-
rowe kwiaty przechod-
niom Dzieci z Przedszkola nr 4 wybrały się na spacer, w cza-

sie którego spotkały „Panią Wiosnę”. Przedszkolaki 
przywitały ją wiosennymi piosenkami. W zamian do-
stały nasiona  kwiatów do zasadzenia w przedszkolu

Wprawdzie w pierwszym 
dniu wiosny słońce nie za-
świeciło, a temperatura 
była mało wiosenna, ale 
„Pani Wiosna” obiecała 
przedszkolakom z „czwór-
ki”, że nas już nie opuści

Festiwal talentów iii lo
W pierwszy dzień wiosny, uczniowie suwalskiego III 

Liceum Ogólnokształcącego im. A. Lityńskiego uczestniczy-
li w Festiwalu Talentów. Wystąpiło 19 uczestników, którzy in-
dywidualnie lub z przyjaciółmi zaprezentowali społeczno-
ści szkolnej swoje pasje. Okazuje się, że młodzież realizuje się  
w różnych dziedzinach sztuki. Przeważały występy wokalne, ale 
był też taniec połączony z gimnastyką artystyczną, gra na in-
strumentach, prezentacja monodramu czy dzieł plastycznych. 
Organizatorami  festiwalu była klasa II E pod opieką nauczycie-
li: Krystyny Słowickiej i Joanny Wolińskiej.

Kornelia Kowalewska, wystąpiła w sukni 
wieczorowej, którą sama zaprojektowa-
ła i wykonała



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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„Wychowanie jest sprawą serca”
    św. Jan Bosko

Niepubliczne Salezjańskie przedszkole
w Suwałkach

rozpoczyna rekrutację
na rok szkolny 2023/2024

do grupy 3 latków

ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3, tel. 532 749 415
www.przedszkole.salezjanie.waw.pl
przedszkolejanbosko@gmail.com

71/2023

strażacy 
uratowali  psy

13 marca popołudniu do suwalskiej Straży Pożarnej wpłynęło 
zgłoszenie o topiących się psach na jeziorze, pod którymi załamał się 
lód. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze zastali dwa psy w odległo-
ści ok. 30 m od brzegu, które trzymały się tafli lodu dwoma przednimi 
łapami i nie mogły wyjść z wody. Strażacy za pomocą sań lodowych 
zabezpieczeni w ubrania wypornościowe wydostali oba zwierzęta  
z akwenu na brzeg.  
W zdarzeniu bra-
ły udział zastępy 
Specjalistycznej 
G r upy Wo dn o -
Nurkowej z JRG 1 
oraz JRG 2 w Su-
wałkach.

Strażacy przy-
pominają, że lód 
pr z y ob e cnych 
warunkach pogo-
dowych jest real-
nym zagrożeniem 
dla osób i zwie-
rząt wchodzących  
na zamarznięty 
akwen.

Fot. 
KM PSP w Suwałkach

>>


