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>> Ta osTaTnia sesja
17 października suwalscy radni spotkali się w ratuszu na ostatniej se-

sji w kadencji 2014-18. Na LII sesji przyjęli kilka projektów uchwał – m. in. 
zaakceptowali przekazanie w drodze darowizny działki pod budowę no-
wej siedziby suwalskiej Prokuratury Rejonowej oraz udzielili 99 % bonifi-
katy przy sprzedaży parafii pw św. Aleksandra działki pod częścią scho-
dów prowadzących do kościoła.

Bezpłatne SzCzepienia
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu 

szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek 
Suwałk”. Koszt szczepień jest w 100% finansowany z budżetu miejskie-

go. Programem zostaną objęte dziewczęta, które w 2018 r. ukończyły 12 
lat i posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca. W ramach programu będzie 
przeprowadzona m.in. akcja informacyjna, będą badania lekarskie i pe-
łen cykl szczepień. W 2019 r. do skorzystania ze szczepień uprawnionych 
będzie 245 dziewcząt. Na ten cel zaplanowano 45 tys. zł. W 2017 r. z bez-
płatnych szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu skorzystało ok. 
13 % uprawnionych suwalskich nastolatek.

Działka poD gmaCh prokuratury
Radni zdecydowali o przekazaniu działki o powierzchni 0,38 ha przy 

ul. Utrata z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Prokuratury 
Rejonowej. Działka ta graniczy z działką przekazaną Skarbowi Państwa 
w 2016 r. przez radnych na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk z przezna-
czeniem pod budowę Sądu Rejonowego.

Radni Rady Miejskiej w Suwałkach na zakończenie kadencji 2014-2018 wraz z Prezydentem Miasta Suwałk Czesławem Renkiewiczem
i kierownictwem Urzędu Miejskiego

z pasją przez życie
Laureaci konkursu „Z pasją przez życie”, a także zespoły senioralne 

i „Beciaki” zaprezentowały się podczas trzeciego już w naszym mieście 
Europejskiego Dnia Seniora, który odbył się w SOK. Nie zabrakło też oka-
zji do podziękowań osobom zaangażowanym w działania na rzecz senio-
rów oraz do miłych spotkań i rozmów w kuluarach. Organizatorem wyda-
rzenia było Stowarzyszenie Twórczych Seniorów Rozłogi. 

Były podziękowania i życzenia od prezydenta Suwałk Czesława 
Renkiewicza, poseł Bożeny Kamińskiej oraz Zdzisława Przełomca, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. Suwalska Rada Seniorów z kolei wręczy-
ła pamiątkowe statuetki osobom zaangażowanym w działania na rzecz 
seniorów. Wśród wyróżnionych znalazła się też redakcja Dwutygodnika 
Suwalskiego.

>>

Na zakończenie przed publicznością wystąpił działający
przy Stowarzyszeniu Twórczych Seniorów Rozłogi

zespół „Wspomnień Czar”, który otrzymał brawa na stojąco

W czasie gali uhonorowano
Medalem Prezydenta Miasta Suwałk
Irenę Aleksandrow, wieloletnią solistkę
Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna,
laureatkę Festiwalu Piosenki Radzieckiej
w Zielonej Górze, obecnie solistkę zespołu 
“Wspomnień Czar”

Podczas gali zaprezentowali się laureaci konkursu, przeprowadzo-
nego przez Stowarzyszenie Rozłogi. Jury w kategorii muzyka i taniec 
pierwsze miejsce przyznało Zespołowi Wokalnemu „Suwalskiego Klubu 
Seniora”, a w kategorii słowo sceniczne Alicji Sokolik. Pierwsze miejsce 
w kategorii plastyka i rękodzieło otrzymała Elżbieta Miłek, a w kategorii 
twórczość literacka Michałowi Tylenda.

Więcej na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl
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>> leśna przejezdna
Można już przejechać ul. Leśną. To pierwszy z odcinków powstają-

cej w Suwałkach tzw. „Trasy Wschodniej”. Otwarcie drogi odbyło się po-
przez symboliczne włączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego i Leśnej.

Ulicę Leśną, która ma po 2 pasy ruchu i łączy się z ulicą Utrata, wyko-
nało Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., za kwotę 
17.806.535,47. Dofinansowanie tej inwestycji środkami z Unii Europejskiej 
to: 12.462.950,32.

– Ta inwestycja powstała między innymi z myślą o osobach pracują-
cych w Suwalskiej strefie Ekonomicznej. Dzięki temu odcinkowi pracow-
nicy fabryk mieszczących się przy ul. Raczkowskiej będą mogli wrócić 
do swoich domów dwupasmową ulica Utrata i Pułaskiego i ominąć ca-
łe centrum Suwałk – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

To pierwszy z oddanych do użytkowania odcinków „Trasy Wschodniej”. 
Jeszcze w tym roku oddamy do użytkowania ul. Sejneńską, a w 2019 roku 
ulice Rotmistrza Witolda Pileckiego raz 100-lecia Niepodległości. 

sP 11 z PaTronem
i szTandarem

Suwalska Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ma 
imię i sztandar. Patronem placówki został wybitny Polak, as lotnictwa – 
generał pilot Witold Urbanowicz. Tym samym ,,jedenastka” przejęła tra-
dycje Gimnazjum nr 5, które nosiło imię dowódcy Dywizjonu 303. W uro-
czystościach udział wzięli: przedstawiciele władz państwowych, w tym 
Inspektora Sił Powietrznych, władz samorządowych, członkowie rodziny 
gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, 
jednostek oświatowych z miasta i regionu, delegacja z zaprzyjaźnionej 
szkoły z niemieckiego Waren, przedstawiciele służb mundurowych i du-
chowieństwa, nauczyciele i uczniowie SP11.

>>

Szanowni 
Państwo,

Drodzy 
Suwalczanie!

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu i każdemu z osobna za udział 
w wyborach samorządowych 21 października i za każdy oddany na mnie 
głos. Wasze poparcie dało mi ogromną motywację do tego, by dalej działać 
na rzecz Suwalczan i rozwoju naszego miasta.

Zdecydowaliście Państwo, że to ja będę prezydentem Suwałk przez pięć 
następnych  lat. Zapewniam Was, że będę tak jak dotychczas robił wszyst-
ko, by ta decyzja wpłynęła pozytywnie na los i pomyślność mieszkańców 
naszego miasta. Będę z troską podchodził do każdej sprawy i wsłuchiwał się 
w głosy wszystkich Suwalczan. W swojej działalności będę wybierał jak naj-
korzystniejsze rozwiązania dla mieszkańców i rozwoju Suwałk. Wasze opi-
nie i głosy będą dla mnie najważniejsze, będą  drogowskazem w mojej co-
dziennej pracy.  

Dziś, dziękując za to, że obdarzyliście mnie ponownie zaufaniem, pragnę 
zadeklarować, że uczynię wszystko, żeby Państwa nie zawieść.

Suwałki to nasz wspólny dom, to nasza mała ojczyzna. Dom ten ma już 
solidne fundamenty, mocne i dobre ściany oraz piękny dach. Przyszedł czas 
na wykończenie naszego domu oraz zadbanie w większym stopniu niż do-
tychczas o domowników – o Państwa, o mieszkańców Suwałk.  To będzie 
mój główny cel.

Bądźmy razem – zróbmy więcej.
       

  Z wyrazami szacunku

Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia SP nr 11 imienia ge-
nerała brygady pilota Witolda Urbanowicza odczytał zebranym Zdzisław 
Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej. Akt nadania sztandaru nato-
miast Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Symbolicznego wbicia gwoździ przy sztandarze dokonali przedstawi-
ciele władz miasta, kuratorium, fundatorzy, rodzice, pracownicy i ucznio-
wie szkoły. Po przekazaniu sztandaru odbyło się ślubowanie uczniów.

– Chciałbym życzyć całej szkole, żeby ten sztandar dodał Wam skrzy-
deł. Wznieście się na wyżyny swoich możliwości. Niech ten sztandar to-
warzyszy Wam przy okazji różnych uroczystości. Noście go z dumą – po-
wiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Na ręce Piotra Zielińskiego, dyrektora SP11 prezydent przekazał czek 
na 10 tys. zł.

 To już kolejne w Suwałkach uhonorowanie pamięci wybitnego pol-
skiego pilota Witolda Aleksandra Urbanowicza. Od kilku lat jego imię no-
si jedno z suwalskich rond. 

ruszyło głosowanie 
sbo 2019

Rozpoczęło się głosowanie w sprawie Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019. Swój głos na wybrane projekty mieszkańcy Suwałk 
mogą oddać do 9 listopada. Karty do głosowania na stronach 18-20. Urny 
do głosowania znajdują się w holu Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 
1 ora w holu Aqauparku przy ul. Jana Pawła II 7.

>>
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>> nieoficjalne wyniki 
wyborów Prezydenckich

Do chwili oddania do druku DwuTygodnika Suwalskiego nie były zna-
ne oficjalne wyniki wyborów Prezydenta Miasta Suwałk. 

Na stronach 6-7 prezentujemy nieoficjalne wyniki głosowania do Rady 
Miejskiej w Suwałkach.

Po zebraniu informacji z większości komisji wyborczych kandydaci na 
Prezydenta Miasta Suwałki uzyskali:

- Czesław renkiewicz z KWW „Łączą nas Suwałki” - Czesław 
Renkiewicz - 15 877 głosów,

- grzegorz mackiewicz z Prawa i Sprawiedliwości - 5 302 głosy,
- Sławomir Sieczkowski z KWW Mieszkańcy Suwałk - 2 153 głosy,
- grzegorz gorlo z KWW „Suwalskie Porozumienie Prawicy” - 1 332 

głosy,
- mariusz Szmidt z KKW Koalicja Obywatelska - 478 głosów.
Oznacza to, że drugiej tury wyborów na prezydenta w Suwałkach 

nie będzie. Prezydentem Suwałk na kadencję 2018-2023 został wybra-
ny Czesław Renkiewicz.

W w y b o r a c h d o S e j m i k u 
Województwa Podlaskiego  naj-
więcej głosów w Suwałkach zdo-
byli: romuald łanczkowski z PiS - 
4 196, anna naszkiewicz z Koalicji 
Obywatelskiej - 4 037, Cezary 
Cieślukowski z PSL - 3 815, adam 
gorlo z PiS - 1 650 i Waldemar 
kwaterski z Koalicji Obywatelskiej 
- 1 343. Frekwencja wyborcza 
w Suwałkach wyniosła 47,05%.

„suwalszczyzny droga 
do niepodległości”

Na spotkanie pod taką nazwą zapraszają 8 listopada (czwartek) 
o godz. 17 do Muzeum Okręgowego w Suwałkach (ul. Kościuszki 81) dy-
rekcja placówki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny. 

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany film nakręcony przez 
muzeum, opowiadający o wydarzeniach z lat 1918-1919 prowadzących 
do odzyskania przez ten zakątek Polski niepodległości. Aktorami są pra-
cownicy i przyjaciele muzeum oraz członkowie grupy rekonstrukcji hi-
storycznej „Garnizon Suwałki” i Klubu „Grenadierys” z Litwy . Film zosta-
nie pokazany w całości po raz pierwszy, dotąd mieszkańcy Suwałk mogli 
oglądać jedynie jego krótkie fragmenty. 
(Były one wyświetlane m.in. przed sean-
sami kinowymi). Po filmie wystąpi histo-
ryk dr Krzysztof Skłodowski, który uzu-
pełni i przybliży wiedzę o trudnej drodze 
naszego regionu do niezależności od in-
nych, zawartą w obrazie.

Wstęp na spotkanie jest wolne. 
Serdecznie zapraszamy.

wróci pułk?
Podczas wizyty w Suwałkach Minister Obrony Narodowej Mariusz 

Błaszczak zapowiedział reaktywowanie w krótkim czasie pułku artyle-
rii w naszym mieście.

– Podjąłem decyzję o odbudowie pułku – stwierdził minister. – 
Sukcesywnie będziemy zwiększać liczbę żołnierzy i sprzętu, wzmacniać 
potencjał dzisiejszego dywizjonu.

Przed ośmiu laty 14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego został przemianowany na 14 Dywizjon 
Artylerii Przeciwpancernej. W praktyce oznaczało to ponad dwukrotne 
zmniejszenie liczby żołnierzy stacjonujących w Suwałkach, zmniejszył się 
też teren zajmowany przez wojsko w tej części miasta. Na razie nie wia-
domo, gdzie odtworzony pułk miałby stacjonować. Czy wystarczy teren 
obecnie zajmowany przez suwalski dywizjon?

>>

>>

Fot. Święto 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej we wrześniu ubiegłego roku

wygodny dojazd
W ubiegłym roku jedenaście firm prowadzących działalność gospo-

darczą przy ul. Bakałarzewskiej podpisało z suwalskim samorządem miej-
skim porozumienie, na mocy którego do ich firm zostanie wybudowana 
droga dojazdowa. Samorząd właśnie rozstrzygnął przetarg na tę inwe-
stycję. Drogę wybuduje suwalska firma DANBUD za kwotę blisko 890 tys. 
zł. Inwestycja ma być gotowa do 20 grudnia tego roku.

Podpisane porozumienie zakłada, że przedsiębiorcy na rzecz samo-
rządu przekażą w formie darowizny potrzebne do budowy drogi grun-
ty będące ich własnością. Szacunkowa wartość wszystkich nieruchomo-

ści to ok. 180 tys. 
zł. Ponadto wpła-
cą do kasy miej-
skiej 150 tys. zł. 
Środki te mają 
zostać przezna-
czone na pokry-
cie kosztów zwią-
zanych z budową 
drogi.

>>

Multishop już rośnie
Ruszyła budowa Parku Handlowego w Suwałkach. W związku z du-

żym zainteresowaniem lokalizacją Parku Handlowego przy ulicy Armii 
Krajowej firma Multishop podjęła decyzje o wybudowaniu większego 
w stosunku do wcześniejszych planów obiektu handlowego w sąsiedz-
twie marketu budowlanego OBI.

Park Handlowy będzie miał łącznie 10 000 m2 i znajdą się w nim takie 
renomowane marki jak RTV Euro AGD czy Martes Sport oraz inne sklepy 
z branży odzieżowej czy meblowej. Inwestycja jest etapowana: pierwsze 
sklepy zostaną otwarte dla klientów w czerwcu 2019 r., a całość inwesty-
cji zakończy się na przełomie 2019/2020 r.

Inwestor, spółka Multishop, zobligowała się także do przebudowy 
na własny koszt części ulicy Armii Krajowej od ronda OBI do ul. Paca – co 
oznacza kontrybucję na rzecz miasta w wysokości około 3 mln zł.

>>
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srebrny jubileusz
25-lecie obchodził Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach. Jubileusz był 

okazją do gratulacji i życzeń. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przed-
stawiciele władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, przedstawi-
ciele placówek medycznych z miasta i regionu i pracownicy Ośrodka 
Rehabilitacji.

Ośro dek p ows t a ł  w 19 93 r.  pr z y ul . 
Waryńskiego 22A, gdzie działa do dziś. Z jego 
usług korzysta ok. 10 tys. pacjentów rocznie. 
Obecnie placówka świadczy usługi w zakresie 
rehabilitacji leczniczej: lekarskiej ambulatoryj-
nej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulato-

ryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym, 
rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji 
neurologicznej, rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 
w ośrodku lub oddziale dziennym oraz ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej – świadczenia w zakresie leczenia bólu. Funkcjonują 
dwa Oddziały stacjonarne: Oddział Rehabilitacyjny oraz Rehabilitacji 
Neurologicznej oraz dwa Oddziały Dzienne Rehabilitacji.

Przed miesiącem na wniosek prezydenta Suwałk, suwalscy radni zde-
cydowali o darowiźnie działek pod rozbudowę suwalskiego Ośrodka 
Rehabilitacji. Koncepcja tej rozbudowy przewiduje m.in. utworzenie stre-
fy aktywności fizycznej dla pacjentów, ogrodu terapeutycznego, a tak-
że wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych. Docelowo, Ośrodek 
zakłada budowę dodatkowego pawilonu, w którym znajdowałby się ba-
sen dla pacjentów dorosłych i dzieci, pracownie hydroterapii i kriotera-
pii oraz borowiny.

>>

Ćwierćwiecze działalności SP ZOZ Ośrodka Re-
habilitacji podsumowała Irena Łukaszuk, dyrektor 
placówki

rozmowy o mieszkaniu 
Plus

Kolejne rozmowy w sprawie realizacji w Suwałkach progra-
mu Mieszkanie Plus odbyły się w Urzędzie Miejskim. Uczestniczyli 
w nich m.in.: prezydent Czesław Renkiewicz, Zdzisław Przełomiec, prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Jarosław Lebiediew, prezes Zarządu ZBM 
w Suwałkach TBS sp. z o.o., Tomasz Dębski, dyrektor Inwestycyjny Banku 
Gospodarstwa Krajowego Spółka Nieruchomości w Warszawie i Maciej 
Tracz, analityk Biura Projektowego BGKN. Spotkanie było kontynuacją 
rozmów dotyczących planowanego w Suwałkach budownictwa w ra-
mach projektu rządowego Mieszkanie Plus.

Władze miasta pokazały przedstawicielom banku proponowane tere-
ny, na których mogłyby powstać bloki na wynajem. Współpraca pomię-
dzy BGKN, a Miastem Suwałki jest realizowana od marca 2017 r. Wtedy 
doszło do podpisania listu intencyjnego, odbyły się rozmowy w siedzi-
bie Banku w Warszawie, a także w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Uczestniczyli w nich przedstawiciele kilku samorządów zainteresowa-
nych współpracą. Z posiadanych informacji wynika, że jak dotychczas 
żaden z samorządów województwa podlaskiego nie rozpoczął inwesty-
cji w ramach Mieszkania Plus, głównie z uwagi na stosunkowo wysoki 
koszt jego finansowania.

W Suwałkach przedstawiciele BGKN zaprezentowali warunki i zało-
żenia dla inwestycji na terenie naszego miasta. Przewidują one budowę 
dwóch budynków mieszkalnych, łącznie 125 mieszkań na wynajem, zlo-
kalizowanych przy ulicy Putry oraz Franciszkańskiej. Przedsięwzięcie re-
alizowane ma być w modelu zakładającym zawiązanie przez Bank oraz 
samorząd spółki celowej, do której suwalski samorząd wniesie aportem 
nieruchomości niezabudowane i będzie uczestniczył w kosztach przy-
gotowania inwestycji.

Dodatkowo, przedstawiciele suwalskiego samorządu zaproponowali 
wzięcie pod uwagę kolejnej lokalizacji inwestycji przy ul. Reja, na którym 
mógłby powstać blok na około 40 mieszkań. Ta lokalizacja ma już goto-
wy projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę.

Na zakończenie uzgodniono, że w listopadzie tego roku przedsta-
wiciele BGKN przedstawią suwalskiemu samorządowi kosztorysy przy-
szłych inwestycji, uwzględniając wartość gruntu, aktualną sytuację na 
rynku budowlanym, koszty robocizny, jak również dostępny poziom fi-
nansowania.

>>

prezyDent miaSta SuWałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
19 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 
dni (od 19.10.2018 r. do 09.11.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej z bonifikatą na cele działalności sakralnej (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 344/2018 z dnia 19 października 2018 roku).

 277/2018

>> preMier w suwałkach
Premier mateusz morawiecki (na zdjęciu) przedstawił suwalczanom 

rządowy program „Czyste Powietrze” podczas spotkania, które odbyło 
się w sali Państwowej Szkoły Muzycznej.

Na program „Czyste Powietrze”, któ-
rego celem jest zmniejszenie lub unik-
nięcie emisji pyłów i innych zanieczysz-
czeń wprowadzanych do atmosfery 
przez domy jednorodzinne, przeznaczo-
na jest kwota 103 mld złotych w ciągu 
najbliższych 10 lat. Dotacje mają być 
przyznawane na wymianę starych pie-
ców i kotłów na paliwo stałe oraz termo-
modernizację budynków jednorodzin-
nych, a także wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej. Wymagany jest w nim przy-
najmniej 10-procentowy wkład własny 
w termomodernizację czy wymianę pieca.
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WyDarzyło Się
n  Uroczyste posadzenie dębu ,,Oleńka” 

odbyło na skwerze Aleksandry Kujałowicz u 
zbiegu ulic Sejneńskiej i Utrata. To inicjaty-
wa uczniów i grona pedagogicznego pobli-
skiej Szkoły Podstawowej nr 6, której patron-
ką jest Oleńka.

n Suwalscy policjanci zatrzymali czterech 
mieszkańców Suwałk w wieku 24, 28, 38 i 43 lat 
podejrzewanych o pobicie 26-latka. Do zdarze-
nia doszło w centrum Suwałk, a wszystko roz-
poczęło się w jednym z klubów, gdzie 26-latek 
został zaczepiony przez jednego z napastni-
ków. Po wyjściu z lokalu mężczyźni poszli za 
pokrzywdzonym, a następnie go zaatakowali. 
n Koncert finałowy VI Międzynarodowego 

Festiwalu Ars Musica odbył 14 października w 
konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach. 
Wykonawcą koncertu był  Zespół Muzyki 
Dawnej La Tempesta pod dyrekcją Jakuba 
Burzyńskiego w składzie: Marlena Borowska – 
sopran, Jakub Burzyński – kontratenor, Tytus 
Wojnowicz – obój barokowy, Agnieszka Obst-
Chwała – skrzypce barokowe, Michał Piotrowski 
– skrzypce barokowe, Anna Stankiewicz – al-
tówka barokowa, Maria Piotrowska – wio-
lonczela barokowa, Daniel Zorzano – kontra-
bas barokowy, Barbara Świderska – klawesyn. 
W programie znalazły się utwory: Antonio 
Vivaldiego i Jana Sebastiana Bacha. 
n 40. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II uczci-

ły 16 października władze Suwałk. Czesław 
Renkiewicz, prezydent Miasta oraz zastępcy 
prezydenta Ewa Sidorek i Łukasz Kurzyna rano 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Papieża Polaka 
przy konkatedrze pw. św. Aleksandra.

n  W Suwałkach odbyła się konferen-
cja ,,100 lat postępu naukowo-technicz-
nego na Suwalszc z y źnie”.  Jej  organi -
zatorem była Suwalska Rada Federacji 

okręg nr 1
koalicyjny komitet Wyborczy platforma.
nowoczesna koalicja obywatelska - 474
Szmidt Mariusz   - 205
Kacprzyk Adam  - 93
Bogdan Natalia  - 47
Sadowski Miłosz  - 49
Bagan Małgorzata  - 25
Nalaskowska Bożena  - 11
Grygieńć Barbara  - 25
Mostowski Michał Piotr - 19

koalicyjny komitet Wyborczy
SLD Lewica razem - 188
Murawko Józef Wiesław - 129
Panasiewicz Alicja  - 10
Górska Urszula  - 20
Butkiewicz Mariusz  - 12
Kowalczyk Karol  - 17

kWW prawo i Sprawiedliwość - 1 758
Koncewicz Zdzisław  - 627
Juszkiewicz Jacek  - 353
Górka Iwona Małgorzata - 202
Wagner Robert  - 67
Kowalewski Jarosław Józef - 224
Rodak Wojciech  - 84
Nikścin Jolanta  - 65
Andruszkiewicz Urszula - 136

kWW „Suwalskie porozumienie prawicy” 
- 260
Lewoc Leszek  - 115
Domagała Marek  - 32
Walendzewicz Małgorzata - 19
Cimochowska Michalina - 22
Bartoszewicz Dorota  - 23
Kruszewski Jerzy  - 4
Bogdan Tomasz  - 37
Makarewicz Justyna  - 8

kWW łączą nas Suwałki
– Czesław renkiewicz - 2 678
Sidorek Ewa Beata  - 976
De-Mezer Zbigniew Roman - 641
Pająk Wojciech  - 259
Karczewska Aleksandra Maria - 59
Klimek Kamil  - 334
Kulik Lidia   - 143
Łapiński Andrzej  - 204
Sokołowski Kamil Krzysztof - 62

kWW mieszkańcy Suwałk - 723
Sieczkowski Sławomir - 349
Stachowicz Karolina Patrycja - 85
Piotrowska Dorota  - 59
Orłowska Dorota  - 50
Choińska Beata  - 16
Taraszkiewicz Żaneta Anna - 61
Wojno Łukasz  - 62
Szczecina Edward  - 41

okręg nr 2
koalicyjny komitet Wyborczy platforma.
nowoczesna koalicja obywatelska - 835
Niedźwiedzki Jacek  - 382
Karaszewska Katarzyna - 101
Kamińska Bożena Maria - 195
Narkiewicz Szymon  - 11
Lipińska Monika  - 49
Luto Rafał   - 33
Kamyszek Tomasz Krzysztof - 64

koalicyjny komitet Wyborczy
SLD Lewica razem - 102
Kopiczko Krzysztof  - 46
Juszkiewicz Michał  - 12
Augustynowicz Andrzej Wiktor - 12
Życzkowska Jadwiga  - 25
Klejmunt Elżbieta  - 2
Bienio Danuta  - 5

kWW prawo i Sprawiedliwość - 1 573
Bezdziecki Bogdan  - 793
Malesiński Wojciech  - 290
Gościewska Małgorzata - 191
Bielenik Jacek  - 111
Pachucka Joanna  - 54
Sikorska Katarzyna  - 74
Sobolewski Michał  - 60

kWW „Suwalskie porozumienie prawicy” - 326
Gorlo Grzegorz  - 201
Ząbkiewicz Katarzyna - 66
Romanowski Andrzej  - 22
Makarewicz Daniel Leszek - 6
Koman Wiesław  - 9
Krejpcio Lidia  - 16
Ołów Joanna  - 6

kWW łączą nas Suwałki
– Czesław renkiewicz - 2 485
Renkiewicz Czesław  - 1 047
Kulikowski Stanisław  - 303
Lauryn Kamil  - 449
Olbryś Jadwiga  - 146
Serafin Grażyna  - 136
Wierzbowska – Lebiediew Barbara - 87
Zborowski-Weychman Marek Lech - 317

kWW mieszkańcy Suwałk - 455
Regucka Anna  - 82
Jeleniewicz Beata  - 76
Aneszko Maria Dorota - 52
Daniłowicz Robert  - 61
Kotowska Ewa Katarzyna - 22
Ciszewski Bartosz  - 28
Sieczkowski Stanisław - 134

okręg nr 3
koalicyjny komitet Wyborczy platforma.
nowoczesna koalicja obywatelska - 655
Korneluk Karol  - 367
Kacprzyk-Gnoza Barbara - 102
Wiśniewski Dariusz  - 30
Kruszewski Rafał  - 34

nieoficjalne wyniki głosowania 
W chwili oddawania do druku DwuTygodnika Suwalskiego nie były jeszcze znane oficjalne wy-

niki wyborów do Rady Miejskiej w Suwałkach. Poniżej prezentujemy wyniki jakie udało się nam 
ustalić.

>>
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Motulewicz Tomasz  - 37
Dziczkowska Małgorzata - 38
Woronko Petronela  - 35
Czarnowski Marek  - 12

koalicyjny komitet Wyborczy
SLD Lewica razem - 566
Ołów Ryszard  - 224
Andruszkiewicz Anna - 25
Wilicka Katarzyna  - 39
Szymczyk Elżbieta Urszula - 16
Życzkowski Mariusz  - 11
Wasiukow Piotr  - 251

kWW prawo i Sprawiedliwość - 1 770
Schabieński Jarosław  - 671
Roszkowski Jacek  - 280
Szymańczyk Tadeusz  - 199
Anuszkiewicz Bożena - 165
Ścięgaj Zdzisław Stanisław - 112
Jarosz Marta  - 86
Furman Ludmiła Barbara - 48
Rydzewski Piotr  - 209

kWW „Suwalskie porozumienie prawicy” - 266
Marcówka Andrzej  - 75
Kaczmarek Marek  - 75
Gutowska Lucyna  - 63
Borowski Zdzisław  - 12
Wasilewski Tomasz  - 20
Stańczuk Maria Małgorzata - 8
Perkowska Maria Teresa - 8
Tomkiewicz Jerzy  - 5

kWW łączą nas Suwałki
– Czesław renkiewicz - 2 532
Turowski Andrzej  - 846
Cimochowski Sylwester - 326
Gwiazdowska Krystyna - 305
Jasionowski Ignacy  - 151
Kumiszcza Anna  - 104
Ołów Ignacy  - 252
Rudnik Honorata Wanda - 271
Winnik Wojciech  - 277

kWW mieszkańcy Suwałk - 649
Hartung Mirosław  - 349
Wysocka – Kluczny Teresa - 56
Kołakowski Dariusz  - 66
Borkowska Izabela  - 37
Komorowski Grzegorz - 34
Jakubowska Paulina  - 45
Chartowski Rafał  - 41
Maciulewski Bernard  - 21

okręg nr 4
koalicyjny komitet Wyborczy platforma.
nowoczesna koalicja obywatelska - 558
Grajek Zbysław Wojciech - 337
Jackiewicz Tomasz  - 60
Pigiel Bogusława Weronika - 30
Samulewicz Tomasz  - 13
Żybura Małgorzata  - 36
Chomicz Marta Ewa  - 36
Sinkiewicz Dariusz  - 18
Gudajtis Biruta  - 28

koalicyjny komitet Wyborczy
SLD Lewica razem - 148
Andruszkiewicz Grzegorz - 61
Jurkowska Cecylia Krystyna - 22
Życzkowska Magdalena - 23

Rakowska Emilia  - 5
Lefek Andrzej  - 7
Pietrołaj Grzegorz  - 30

kWW prawo i Sprawiedliwość - 1 886
Czerwiecki Tadeusz  - 469
Łuczaj Andrzej  - 392
Karpińska Mariola Brygida - 393
Kalejta Grzegorz  - 235
Szupszyńska Maria Jolanta - 107
Wasilewski Piotr  - 186
Łebska Elżbieta  - 67
Morzuch Łukasz Andrzej - 37

kWW „Suwalskie porozumienie prawicy” - 260
Dziedzic Zenon  - 35
Romanowska Alicja  - 59
Bajer Eliza Anna  - 39
Zackiewicz Arkadiusz - 89
Krzywicki Mirosław  - 15
Brezgieł Karol  - 8
Iwaniuk Aldona Jadwiga - 9
Grudniewski Wiktor  - 6

kWW łączą nas Suwałki
– Czesław renkiewicz  - 2 836
Przełomiec Zdzisław  - 789
Ruszewska Anna  - 836
Szeszko Sławomir Jan - 354
Kimera-Lange Edyta  - 75
Ołowniuk Adam  - 363
Urynowicz Marek  - 143
Siedlecki Waldemar Andrzej - 145
Żegaczewska Ewa Agnieszka - 131

kWW mieszkańcy Suwałk - 802
Galińska Anna Maria  - 184
Sznejder Anna  - 112
Pomian Adam  - 167
Koncewicz Dariusz  - 150
Jagłowska Teresa  - 49
Rutkowski Marian  - 29
Tomczyk Krzysztof  - 61
Lauryn Piotr Andrzej  - 50

mandaty radnych na kadencję
2018-2023 zdobyli:

- ewa Beata Sidorek, zbigniew roman De-
mezer, kamil klimek, Czesław renkiewicz, 
kamil Lauryn, marek Lech zborowski-
Weychman, andrzej turowski, Sylwester 
Cimochowski, krystyna gwiazdowska, 
zdzisław przełomiec, anna ruszewska, 
adam ołowniuk z kWW „łączą nas Suwałki 
- Czesław renkiewicz”;

- zdzisław koncewicz, Jacek Juszkiewicz, 
Bogdan Bezdziecki, Jarosław Schabieński, 
Jacek roszkowski, tadeusz Czerwiecki, 
m a ri o l a B r yg i d a k a rp i ń s k a z praw a 
i Sprawiedliwości;

- Jacek niedźwiedzki i karol korneluk z listy 
platformy obywatelskiej;

- Sławomir Sieczkowski i anna maria 
gawlińska z kWW „mieszkańcy Suwałk”.

WyDarzyło Się
Naukowo -Technologic znych Nac zelnej 
Organizacji Technicznej. Dyskutanci omawia-
li m.in. tematy dotyczące potencjału nauko-
wo-technicznego Suwalszczyzny, architektury 
i budownictwa, rozwoju sieci komunikacyj-
nej czy zaopatrzenia w energię. Konferencji 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej to-
warzyszyła wystawa zdjęć dawnych Suwałk.
n Zdzisław Nadolny z Suwałk uratował po-

nad setkę książek, które trafiły do kontenera 
na śmieci. Przekazał je suwalskiej Bibliotece 
Publicznej im. M. Konopnickiej.
n Nauczyciel języka polskiego z I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii 
Konopnickiej Marek Henryk 
Urbanowicz znalazł się w gro-
nie 25 polskich nauczycieli wy-
różnionych tytułem honoro-
wym Profesor Oświaty w 2018 r. 
M. Urbanowicz wychował wielu 
laureatów olimpiad i konkursów 
polonistycznych.
n Suwalscy dzielnicowi, podczas obcho-

du rejonu, zatrzymali poszukiwanego 33-lat-
ka. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, 
gdzie na podstawie wyroku sądu za przestęp-
stwa skarbowe spędzi łącznie rok i 6 miesięcy.
n W Suwałkach odbyła się kolejna zbiórka 

żywności pod hasłem „Podziel się…”. W ramach 
akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
Bank Żywności Suwałki – Białystok, każdy mógł 
ufundować posiłek dla potrzebujących. 
n Mieszkańcy Suwałk uniemożliwili dalszą 

jazdę samochodem nietrzeźwemu kierow-
cy na ul. Reja. 31-letni kierujący oplem został 
przekazany policjantom. Okazało się, że miał 
3,3 promila alkoholu w organizmie. Teraz za 
swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpo-
wie przed sądem.
n 15 października ok. godz. 16 wybuchł po-

żar w złożonej z czterech chlewni fermie trzody 
w Taciewie. W środku przebywało 2 500 świń.
n Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 

podpisał umowę z Anną Naszkiewicz, wi-
cemarszałek Województwa Podlaskiego na 
rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w 
Suwałkach. Placówka zostanie dostosowana 
do nowoczesnych standardów kształcenia dla 
osób kształcących się w zawodach: branży bu-
dowlanej, OZE i mechanicznej. Władze Suwałk 
po raz kolejny skutecznie pozyskały środki 
unijne na realizację inwestycji. Tym razem jest 
to ponad 3,5 mln zł. Więcej pisaliśmy o tym 
w poprzednim wydaniu DTS.
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odeszli
zbliża się 1 listopad. to czas, w którym wspomi-

namy tych, którzy odeszli. od listopada 2017 r. po-
żegnaliśmy wielu suwalczan i osób związanych z na-
szym miastem.

10 listopada 2017 r. w suwalskim 
szpitalu wieku 94 lat zmarła por. 
irena piekarska ps. „Ira”- łącz-
niczka Armii Krajowej w obwo-
dzie AK Suwałki, siostra Stanisława 
Piekarskiego ps. „Kukułka” oraz 
Mariana Piekarskiego ps. „Ryś”- 
Patrona 1. Suwalskiej Drużyny 
Harcerzy „Baszta” Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Prześladowana przez władze komunistyczne. 
Aresztowana, osadzona w celi śmierci. W 2000 r. miano-
wana przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na 
stopień podporucznika. I. Piekarska aktywnie uczestni-
czyła w harcerskim życiu suwalskiej młodzieży.

***

17 grudnia w Krakowie zmarł zna-
ny poeta i autor tekstów piosenek, 
pochodzący z Suwałk aleksander 
Leszek moczulski. Urodził się 18 lu-
tego 1938 r. w Suwałkach. Ukończył 
filologię polska na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jako poeta debiuto-
wał w 1959 r. w Dzienniku Polskim, 
publikował także w Tygodniku 

Powszechnym. Od 1956 r. mieszkał w Krakowie. Jest au-
torem słów hymnu Suwałk. W czasie ostatniego po-
bytu w Suwałkach w 2013 r. często powracał do wspo-
mnień z młodości spędzonej w rodzinnym mieście przy 
ul. Żeromskiego. Spotkał się wtedy też z suwalską mło-
dzieżą.

***

7 styczniu zmarła znana suwal-
ska twórczyni ludowa Władysława 
racis, którą suwalczanie mogli spo-
tkać praktycznie na każdej imprezie 
folklorystycznej organizowanej w 
naszym mieście. Od dzieciństwa wy-
szywała, tkała, pisała wiersze i malo-
wała. Kultywowała tradycję tworze-
nia niezwykłych czarnych pisanek. 

Byłą autorką książki “Ocalić od zapomnienia”, w której 
opisała m.in. dawne tradycje Suwalszczyzny.

***

21 marca zmarł zygfryd Cegiełka 
– znany suwalski dziennikarz. 
Pracował w „Gazecie Współczesnej” 
(był kierownikiem jej suwalskie-
go oddziału) oraz w „Krajobrazach”. 
W tym tygodniku był zastępcą re-
daktora naczelnego. Pracował też 
jako zastępca redaktora „Kuriera 
Podlaskiego”. Życzliwy ludziom, 
otwarty, pogodny.

BiBLioteka puBLiCzna
im. marii konopniCkieJ w SuWałkaCh, 

ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿  na spotkanie 

z Anetą Prymaką-
Oniszk, autorką książ-
ki „Bieżeństwo 1915. 
Zapomniani uchodź-
cy” 25.10, godz. 17, 
Sala J. Towarnickiej. 
Wstęp wolny.

¿ potkanie z Jackiem Hugo-Baderem, 
dziennikarzem i reportażystą – 7.11, godz. 
17, Sala J. Towarnickiej. obowiązują wej-
ściówki do odebrania w Bibliotece. Jacek 
Hugo-Bader – polski dziennikarz i repor-
tażysta, autor książek: „W rajskiej dolinie 
wśród zielska” (2002), „Biała gorączka” 
(2009), „Dzienniki kołymskie” (2011), „Długi 
film o miłości. Powrót na Broad Peak” (2014), 
„Skucha” (2016), “Audyt” (2018).

Dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kulutry

¿ do udziału w konkursie fotograficz-
nym „Wakacje u dziadków”. Termin skła-
dania prac upływa 31 października 2018 
r. Szczegóły oraz regulamin konkursu do-
stępny na stronie www.bpsuwalki.pl.
¿ do udziału w konkursie plastycznym 

„Suwałki, moje miasto”, z okazji 80. roczni-
cy urodzin Leszka Andrzeja Moczulskiego. 
Termin nadsyłania prac upływa 31 paź-
dziernika 2018 r. Szczegóły oraz regula-
min konkursu dostępny na stronie www.
bpsuwalki.pl.

¿  d o  u d z i a -
łu w konkursie pla-
s t yc zny m „ Kolor y 
S u w a l s z c z y z n y ” 
uczniów klas II – VI 

szkół podstawowych. Prace należy dostar-
czyć do 30 października 2018 r. Regulamin 
dostępny na stronie www.bpsuwalki.pl.
¿  wsp ólnie z  Cinema Lumiere 

w Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj i 
obejrzyj”- za-
n i m  o b e j -
r z y s z  f i l m , 
wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź 
kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
“Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do za-
kupu biletu do kina na film 2D (w cenie 18 
zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: 
„Pierwszy człowiek” i „Dziadek do orze-
chów i cztery królestwa”.

gSW gaLeria anDrzeJa Strumiłło,
ul. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿  wystawę fotografii i tkaniny arty-
stycznej Anny Strumiłło. Wystawa czynna 
do połowy listopada.

arChiWum pańStWoWe W SuWałkaCh,
ul. T. Kościuszki 69 zaprasza na:

¿  Wystawa „Dziś albo nigdy – wiel-
ka wojna i polskie dążenia niepodległo-
ściowe” prezentowana jest do końca paź-
dziernika.

SuWaLSki ośroDek kuLtury
ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿ Środa Seniora: Dzisiaj Ziemia Wasza 
Jest Wolną – 24.10, godz. 17,Sala im. A. 
Wajdy, wstęp wolny;

¿  koncert zespołu LowBow – 25.10, 
godz. 19, Sala Kameralna, bilety 20 zł;

¿  Wieczór Zaduszkowy. 
Na Mlecznej Drodze życia 
–26.10.2018, godz. 19, Sala 
im. A. Wajdy, wstęp wolny. 
Montaż poetycko-muzyczny 
w wykonaniu litewskich grup 
artystycznych z Suwałk.

rozmarino, 
ul. Kościuszki 75 zaprasza na:

- spotkanie Fan Clubu Bluesa - kon-
cert North Pole Quartet – 25.10, godz. 19, 
wstęp wolny, rezerwacja stolików tel. 87 
563 24 00

zapraSza na fiLmy:
- do 25 października – „Kopciuszek. 

Historia prawdziwa” (komedia animowa-
na/przygodowy), „Hotel Transylwania 
3” (komedia animowana/prz ygodo -
wy), „Mam przyjaciół w niebie” (kome-
dia/religijny), „Serce nie sługa (komedia 
romantyczna), „Kler” (dramat), „Venom” 
(akcji/s-f ), „7 uczuć” (komediodramat), 
„Zwyczajna przysługa” (komedia krymi-
nalna), „Pierwszy człowiek” (dramat bio-
graficzny), „Uwolnij mnie” (dokumental-
ny) film wyświetlany w cyklu 
KINO KONESERA.

- od 26 października „Jak 
pies z kotem” (komedriodra-
mat), „Halloween” (horror);

-  o d 31 p a źd z i e r nik a 
„Suspiria” (horror);

- od 2 listopada „Dziadek do 
orzechów i cztery królestwa” 
2D+3D (familijny/fantasy)

- od 6 listopada „Climax” 
(thriller/dramat).

zaProSzenia SuwalSkie

Centrum Handlowe Plaza Suwałki,
ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl
            suwalki@cinema-lumiere.pl  

Tel. – rezerwacje, kasa: 87 618 20 23

w kinie
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21 kwietnia zmarła suwalska dzien-
nikarka grażyna mikłaszewicz-
Sewastianowicz. Miała 64 lata. Była 
redaktorem naczelnym „Tygodnika 
Suwalskiego” i sekretarzem redak-
cji „Dwutygodnika Suwalskiego”. 
Pochodziła z Węgorzewa. Do 
Suwałk trafiła na początku lat 80., po 
ukończeniu polonistyki w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Pracowała w Szkole 
Podstawowej nr 2, Wojewódzkim Domu Kultury. Jako 
dziennikarka pracę rozpoczęła w „Krajobrazach”, po-
tem pracowała w „Tygodniku Suwalskim”, „Gazecie 
Współczesnej” i „Dwutygodniku Suwalskim”. Laureatka 
wielu konkursów dla reporterów, autorka książki o „su-
walskim Nikiforze” -„Był sobie Muśko”.

***

27 maja zmarł ryszard Bogucki, 
członek Suwalskiej Rady Seniorów. 
Życzliwy człowiek, społecz-
nik, pasjonat sportu i fotografii. 
Współtwórca Suwalskiej Olimpiady 
Seniorów.

 

***

28 maja zmarł harcmistrz Stefan 
tutak, jeden z najbardziej zasłużo-
nych harcerzy dla suwalskiego har-
cerstwa. Społecznik, wychowaw-
ca, nauczyciel. Po reaktywowaniu 
Związku Harcerstwa Polskiego w 
1956 r. objął funkcję Komendanta 
Hufca Suwałki, gdzie od podstaw 
budował gromady, drużyny oraz or-
ganizował szkolenia kadry.

***

21 czerwca zmarł Wiesław osewski 
– znany suwalski plastyk, poeta, że-
glarz, wieloletni współpracownik 
„Tygodnika Suwalskiego”. Urodził 
się w Augustowie. Studiował w 
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku. Tworzył 
w dziedzinach: malarstwo, grafi-
ka, rysunek, ilustracja książkowa, 

plakat, ekslibris. Od 1980 r. był redaktorem graficznym 
„Krajobrazów”. Jego prace wystawiano m.in. w suwalskiej 
galerii Chłodna 20 oraz w galeriach w kraju i za granicą.

***

W lipcu zmarł Wojciech tucholski, 
były przewodniczący Zarządu 
Regionu „Pojezierze” Niezależnego 
Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” w latach 
1989-1992. Miał 71 lat. Z zawodu był 
nauczycielem historii. Internowany 
w stanie wojennym. Był wieloletnim 
pracownikiem kuratorium oświaty.

ignaCy krzyŻeWSki (1946 – 2018)

Odszedłeś tak nagle ... Tak nieoczekiwanie ... I choć 
minęło tyle lat od chwili naszego pierwszego spotkania, 
wciąż mam przed oczami, jakby to było wczoraj, tego 
szczupłego, młodego człowieka, który wszedł do mego 
biurowego pokoju i powiedział, że słyszał o istnieniu tutaj 
jakiegoś teatru, a on chciałby się włączyć w takie działanie. 

Teatr nasz dopiero wówczas raczkował, miał za so-
bą trzy premiery, a działał przy Wojewódzkim Zakładzie 

Weterynarii w Suwałkach, gdzie podówczas pracowałam. Nazywaliśmy się wówczas 
„Teatrem Amatorskim w Suwałkach „Grupa Kłusowników – Straż Przednia”, Imię Karola 
Wojtyły przyjęliśmy znacznie później, po śmierci Ojca Św. Jana Pawła II. 

Byłeś z nami aż do 30-lecia istnienia Teatru. Zagrałeś wiele, wiele ciekawych ról. 
Wcieliłeś się w Don Diega w „Cydzie” Corneille’a, Radosta w „Ślubach panieńskich” 
Fredry, kiedy to we wspólnej scenie (grałam podówczas Klarę) dostaliśmy owację na 
stojąco ... Grałeś w komedii Moliera „Szata weselna” i w wielu innych sztukach i mi-
steriach, które prezentowaliśmy. Utkwiła mi w pamięci postać Pielgrzyma, którą kre-
owałeś w naszej adaptacji „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II. Twoją zaś ulubioną ro-
lą była postać Starego Zegarmistrza Artena w jednoaktówce Jerzego Szaniawskiego 
„Zegarek”. Stworzyłeś w tej roli niezapomnianą kreację. Jako reżyser, miałam z Ciebie 
pociechę, bo wiedziałam, że zagrasz tak samo dobrze na próbie, jak i podczas wystę-
pu. Po trzydziestoleciu zdecydowałeś, że przechodzisz na teatralna „emeryturę” – ale 
bywałeś, już jako widz, na naszych przedstawieniach, spotykałam Cię często w pobliżu 
biblioteki na ulicy Emilii Plater ... Nie mogę uwierzyć, że już nie zobaczę Twego uśmie-
chu, że nie pogadamy o polityce...

Twoja Rodzina – Żona, Synowie, Wnuki, Rodzeństwo – na pewno czują teraz wiel-
ki smutek i pustkę. Łączę się z Nimi w Ich bólu, prosząc Pana Boga o łaskę nieba dla 
Ciebie, a dla Nich – o pocieszenie. Nasz Teatr ma teraz swego Orędownika u Pana, 
ufam, że będziesz się za nami wstawiał, że nie zapomnisz... My także nie zapomnimy. 
Spoczywaj w pokoju, nasz Przyjacielu. 

 Ewa Stąpór

9

marek  StarCzeWSki (1939- 2018)

17 października po długiej chorobie zmarł Marek 
Starczewski, jeden z najbardziej znanych suwalskich 
dziennikarzy. Miał 79 lat.

Marek Starczewski pochodził z Warszawy, do Suwałk 
trafił w 1980 roku, by pokierować powstającym wów-
czas Tygodnikiem Suwalsko-Mazurskim „Krajobrazami”, 
który stał się jednym z najciekawszych tygodników re-
gionalnych w Polsce. M. Starczewski jako redaktor na-
czelny wymyślił jeden z bardziej znanych konkursów dla 
reporterów „Scalanie wartości”, był pomysłodawcą przy-
znawania medalu „Za odwagę w myśleniu i działaniu”. 

Kierował redakcją do wiosny 1990 r. Potem był dyrektorem w Polsko- Litewskiej Izbie 
Gospodarczej Rynków Wschodnich, działał w Krajowej Izbie Gospodarczej, przewod-
niczył Radzie Programowej „Tygodnika Suwalskiego”. Działał też w Stowarzyszeniu 
Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą, współpracował z Telewizją 
Internetową Suwalszczyzna24.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek, z którym zawsze można było porozma-
wiać, z dystansem do siebie oraz otwarty na innych i ich problemy. Na zawsze zapamię-
tamy nasze ważne i sympatyczne rozmowy w redakcji „DwuTygodnika Suwalskiego”. 
Ostatnio, ze względu na stan zdrowia, coraz rzadziej nas odwiedzał, ale stale prze-
syłał pocztą elektroniczną swoje uwagi, spostrzeżenia, czasami prezentacje cieka-
wych zdjęć z przygotowanym przez siebie podkładem muzycznym. Będzie nam te-
go brakowało.

Żonie ewie oraz córce Julii i synowi adamowi
składamy wyrazy głębokiego współczucia

redakcja „DwuTygodnika Suwalskiego”
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nagrody  dla  sPorTowców
Ponad 70 suwalskich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia i nagrody za szczególne osią-
gnięcia w sporcie w roku szkolnym 2017/2018. W Gali Ucznia Zdolnego 
w kategorii sport wzięli udział wyróżnieni uczniowie, ich rodzice, dyrekto-
rzy jednostek oświatowych, kulturalnych i innych instytucji, nauczyciele i 
trenerzy oraz zaproszeni goście. Suma stypendiów w ramach Programu 
Zdolny Suwalczanin – za szczególne osiągnięcia sportowe wyniosła 49 
tys. zł, nagród natomiast 23 tys. zł. 

Listy gratulacyjne otrzymali też nauczyciele wychowania fizycznego, 
opiekunowie i trenerzy. Gala była okazją do wręczenia pucharów za udział 
w XXIV Edycji Czwartków Lekkoatletycznych, w których uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych w dziesięciu zawodach lekkoatletycz-
nych. Rywalizację wygrała Szkoła Podstawowa nr 4 przed SP nr 11 i SP nr 6.

Podsumowano również XVIII Edycję Miejskiej Rywalizacji Sportowej 
pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Wśród szkół podstawowych 
w klasyfikacji generalnej wygrała SP nr 11 przed SP nr10 i SP nr 6. Wśród 

szkół ponadgim-
nazjalnych naj-
l e p s z e  o k a z a -
ło się I  Liceum 
Ogólnokształcące 
przed Zespołem 
S z k ó ł  n r  2  i 
Zespołem Szkół 
Technicznych.

Wyróżnienia 
odebrali też na-
uczyciele, których 
uczniowie zwy-

>>

Od lewej Andrzej Koncewicz ze swoją wychowanką
Julią Janowską zdobywczynią pucharu Polski w sumo, 
która wystąpi na Mistrzostwach Europy Młodziczek
w sumo w Estonii pod koniec tego miesiąca

Galę rozpoczęło wręcze-
nie wyróżnienia wyjąt-
kowej osobie. Jerzy Broc, 
wybitny sportowiec, 
wielokrotny medalista 
mistrzostw Polski wete-
ranów, pasjonat lekkiej 
atletyki, człowiek pro-
mujący aktywność fi-
zyczną wśród suwalskich 
seniorów z rąk Czesława 
Renkiewicza, Prezy-
denta Suwałk odebrał 
wyróżnienie „Pasjonata 
Sportowej Polski 2018” 
przyznawane przez 
Klub Sportowa Polska. 
J. Broc był redaktorem 
naczelnym Tygodnika 
Suwalskiego.

ciężali w poszczególnych zawodach w wojewódzkiej rywalizacji sporto-
wej, opiekunowie medalistów zawodów ogólnopolskich: 

- Wanda Bujnowska, Magdalena Rogucka, Dariusz Koncewicz- z SP 
nr 11;

- Artur Łabacz, Kamil Skrzypkowski, Jerzy Dołhan, Jerzy Szuliński- 
z SP nr 10;

- Tadeusz Hrynaszkiewicz z I LO, Jarosław Ołów z Zespołu Szkół nr 2 i 
Marta Aneszko z SP nr 6.

Suwałki zajęły trzecie miejsce w klasyfikacji powiatów Województwa 
Podlaskiego w Sporcie Dzieci i Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 
2017/2018. 

Grupa młodych sportowców oraz trenerów wyróżnionych stypendiami i nagrodami Prezydenta Miasta Suwałk
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Prawie 60 wyróżniających się nauczycieli otrzymało nagrody 
Prezydenta Miasta Suwałk z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysta 
gala odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury. W obchodach udział 
wzięły władze samorządowe i państwowe, przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty, przedstawiciele publicznych i niepublicznych placówek i jed-
nostek oświatowych, nauczyciele i pracownicy oświaty.

Były okolicznościowe przemówienia, podziękowania za trud wycho-
wania uczniów i kwiaty. 

Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk oraz dyrektorów szkół przyzna-
wane są nauczycielom co roku. W tym roku – suma wszystkich tych wy-
różnień – wyniosła około 800 tys. zł.

Również w SOK-u świętowali nauczyciele emeryci.

dzień  edukacji  narodowej>>

– W Dniu Edukacji Narodowej spotykamy się by 
podziękować obecnym i byłym nauczycielom oraz 
pracownikom placówek oświatowych za pracę 
i trud włożony w wychowanie suwalskich 
uczniów. Dziś chcę Państwu podziękować za 
codzienne zaangażowanie i cierpliwość, 
nieustanne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętne 
jej przekazywanie – mówił Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

Nauczycielki z suwalskich przedszkoli wyróżnione nagrodą Prezydenta Miasta Suwałk

Nagrodzeni
nauczyciele

ze szkół
ponadgimnazjalnych

W Suwałkach pracuje 1196 nauczycieli i 515 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy czuwają nad 11 612 uczniami. W 2018 r. wydatki oświatowe 
oscylują wokół sumy 140.410.997 zł. Wysokość subwencji oświatowej to 92.359.407 zł, dotacje 5.264.150 zł i środki miejskie 42.787.440 zł. Procentowy 
udział środków własnych w wydatkach oświatowych kształtuje się na poziomie 30,47 % .

Życzenia suwalskim
nauczycielom złożył
Jakub Amelian,
przewodniczący
Młodziezowej Rady 
Miasta Suwałki

Wyróżnieni
nauczyciele

z suwalskich
szkół

podstawowych

W imieniu nauczycieli
za nagrody podziękowała 
Urszula Rutkowska, dyrektor
Przedszkola nr 8

Na zakończenie gali przed
publicznością wystąpiła
Katarzyna Groniec

Nagrodzeni pedagodzy z suwalskich zespołów szkół i placówek oświatowych



23.10.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

>>

DwuTygoDnik SuwalSki

12

Wernisaż wystawy ,,Niepodległa w filatelistyce i numizmatyce” odbył 
się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Na ekspozycji można oglądać znacz-
ki pocztowe, karty pocztowe, a także medale i odznaczenia związane 
z burzliwymi czasami zrywów narodowych i dążeń do odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wyjątkowe zbiory prywatnych kolekcjonerów uka-
zują sylwetki znanych Polaków, twórców Niepodległej oraz dzieje sym-
boli narodowych. 

W otwarciu wystawy udział wzięli m.in. Czesław Renkiewicz, 
Prezydent Suwałk i Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach.

Wystawę w foyer SOK można oglądać do 12 listopada 2018 r. 
Organizatorami są Koło Polskiego Związku Filatelistów w Suwałkach 
i Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w partnerstwie 
z Suwalskim Ośrodkiem Kultury.

zdolny suwalczanin
75 wyróżnień, w tym 37 stypendiów i 38 nagród, na kwotę 100 tys. 

zł otrzymali uczniowie suwalskich szkół w ramach miejskiego programu 
Zdolny Suwalczanin w dziedzinie nauka. Uroczysta gala, na której wła-
dze miasta rozdały stypendia, nagrody i listy gratulacyjne uczniom i ich 
rodzicom odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury.

– Spotykamy się dziś aby uhonorować uczniów, którzy mają olbrzy-
mie osiągnięcia naukowe, ale również złożyć gratulacje rodzicom tych 

>> młodych osób. Od tych wyróżnionych osób, jestem pewien, w przyszło-
ści będzie wiele zależało w naszym mieście, regionie, a nawet kraju, będą 
zajmowali wiele eksponowanych stanowisk – mówił Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

Były również nagrody dla innowacyjnych bibliotek, świetlic i pienią-
dze dla szkół, które mają dobre wyniki w nauczaniu. W sumie 670 tys. zł. 
Najwięcej, bo prawie 300 tys. zł otrzymało I Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Konopnickiej, które przygotowuje się do wprowadzenia między-
narodowej matury.

niepodległa  na  znaczkach  i  Medalach

Wyróżnieni uczniowie suwalskich szkół różnych szczebli wraz z rodzicami i swoimi nauczycielami
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suwalskie cmenTarze
W Suwałkach jest kilka cmentarzy. największy z nich to zespół 

cmentarzy przy ulicy Bakałarzewskiej. to wyjątkowy w skali kra-
ju zespół nekropolii siedmiu wyznań. to pozostałość po czasach, 
gdy mieszkały tu po sąsiedzku różne narodowości i wyznawcy róż-
nych religii. 

Najstarszym i największym jest cmentarz rzymskokatolicki, który za-
łożono na przełomie XVIII i XIX wieku. Pośrodku najstarszej części w 1853 
roku wystawiono neogotycką kaplicę Przemienienia Pańskiego, dzieło ar-
chitekta Karola Majerskiego.

Na cmentarzu znajdują się zabytkowe nagrobki z XIX wieku oraz po-
mniki i mogiły wojskowe, w tym pomnik członków Polskiej Organizacji 
Wojskowej poległych w 1919 roku w walkach o niepodległość. W starej 
części cmentarza łatwo zauważyć pomniki nagrobne o wartości arty-
stycznej. Zachowało się wiele nagrobków z kamiennymi krzyżami sty-
lizowanymi na pnie drzew. Duża część pochówków ma bogato zdo-
bione krzyże żeliwne. Od kilku lat 1 listopada na cmentarzu przy ul. 
Bakałarzewskiej są prowadzone kwesty, z których dochód przeznacza-
ny jest na renowację zniszczonych zabytkowych nagrobków. Ich orga-
nizatorem jest Oddział Akcji Katolickiej przy parafii konkatedralnej św. 
Aleksandra.

ratuJą zaBytki

Za pieniądze zebrane w czasie 
kwest m.in.: odnowiono jeden z naj-
starszych na parafialnym cmenta-
rzu dziewiętnastowieczny nagrobek 
komisarza Sylwestra Obrębskiego, 
wykonano tablice oraz odlewy że-
liwne, głównie krzyży, renowacji pod-
dano ogrodzenie żeliwne i pomnik 
Franciszka Lotuszyńskiego ,kopułę na-
grobka doktora Feliksa Drzewińskiego 
i grób rodziny Drzewińskich oraz na-
grobek Pauliny Święcickiej, pomnik 
małżonków Sulnickich oraz odre-
staurowano nagrobek Kazimierza 
Monkiewicza (zm. 1891 r.). 

 Najbardziej reprezentacyjne po-
mniki na cmentarzu znajdują się 
w kaplicy lub obok niej. Są to m.in. po-
chówki zasłużonych suwalczan (ks. 
Kazimierza Hamerszmita, ks. Jerzego 
Zawadzkiego, Edwarda Franciszka 
Szczepanika, prezydentów Suwałk: 
Edwarda Ilcewicza, Jana Schmidta).

Ich następców kolejnych prezydentów Suwałk ( m.in. Wawrzyńca Gałaja, 
Jana Kaszubę, Grzegorza Wołągiewicza i Józefa Gajewskiego) pochowa-
no w innych częściach nekropoli. 

Tradycyjnie 1 i 2 listopada, co roku najwięcej zniczy płonie przy po-
mniku - zbiorowej mogile żołnierzy POW poległych w powstaniu sejneń-
skim w sierpniu 1919 r. Ich ciała przewieziono z Sejn, a pogrzeb odbył się 
28 sierpnia. Obok pomnika POW znajduje się kwatera żołnierzy POW po-
ległych w latach 1919-1920 , dwie mogiły wojskowych z II wojny światowej 
oraz pomnik poświęcony 120 żołnierzom 2 Pułku Ułanów Grochowskich 
im. gen. Józefa Dwernickiego i żołnierzom Obywatelskiej Armii Krajowej 
oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość poległym w latach 1945-1954. 

Z cmentarzem katolickim od strony południowej graniczy cmentarz 
ewangelicki z niewielką kaplicą. Pochowani są tu wyznawcy dwóch ko-
ściołów: luteranie (wyznanie ewangelicko-augsburskie) i kalwini (wy-
znanie ewangelicko-reformowane). W tym roku wykonano nowy mur 
na ewangelickiej nekropolii. Ewangelicy mieszkają na Suwalszczyźnie 
od ponad trzech wieków. 

eWangeLiCka nekropoLia

Znani suwalczanie wyznania ewangelickiego to m.in.: społecz-
nik Czesław Awejde - członek zarządu Resursy Obywatelskiej i suwal-
skiej Lutni oraz rady Towarzystwa Oszczędnościowo- Pożyczkowego; 
Stanisław Karol Kurcyusz- żołnierz armii Księstwa Warszawskiego, otrzy-
mał Legię Honorową za bitwę pod Smoleńskiem, walczył w powsta-
niu listopadowym, był inspektorem rządowym fabryki tabaki i tytoniu 
w Suwałkach; Adolf Stange- zarządzał izbą skarbową w Suwałkach, był 
inicjatorem założenia parku na suwalskich Bakanach. 

praWoSłaWni i StaroWierzy

Z ewangelicką nekropolią sąsiaduje cmentarz wyznawców Kościoła 
prawosławnego. Parafia prawosławna została utworzona w połowie XIX 
wieku, kiedy do Suwałk przybyli rosyjscy urzędnicy państwowi wraz z ro-
dzinami oraz żołnierze stacjonującego tu carskiego wojska.

Znajdująca się na cmentarzu prawosławnym drewniana cerkiew 
Wszystkich Świętych została wybudowana w latach 1891–1892 w stylu 
rusko-bizantyńskim. Obecnie pełni funkcję cerkwi parafialnej.

Południowo-zachodnią część cmentarza prawosławnego zajmują 
groby staroobrzędowców. To mniejszość religijna pochodzenia rosyj-
skiego, która nie uznała reformy liturgicznej przeprowadzonej w Kościele 
prawosławnym w połowie siedemnastego wieku. Prześladowani, opusz-
czali Rosję i osiedlali się na ziemiach Rzeczypospolitej i Prus Wschodnich, 
od XVIII wieku m.in. na Suwalszczyźnie. Starowierzy byli i są cenieni na 
Suwalszczyźnie jako solidni i dobrzy gospodarze. Zasłynęli zwłaszcza ja-
ko zdolni cieśle. To za ich sprawą w naszym regionie rozpowszechnił się 
zwyczaj kąpieli w parowej łaźni, z ruska zwany banią. Teraz żyje w naszym 
regionie kilkuset staroobrzędowców. 

>>
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SuWaLSki kirkut

Z nekropolią prawosławną sąsiaduje cmentarz żydowski, który po-
wstał w początkach XIX wieku. Podczas II wojny światowej zniszczyli go 
Niemcy, wykorzystując macewy (płyty nagrobne) jako materiał budow-
lany. W latach 70. XX wieku cmentarz uporządkowano, wmurowując oca-
lałe macewy w tzw. ścianę płaczu. Najstarszy z zachowanych ok. 20 na-
grobków pochodzi z 1856 r. 

Rabin Szymon Huberband w swym opracowaniu „Zagłada bóż-
nic, bethamidraszów i cmentarzy” tak pisał o cmentarzu w Suwałkach: 
„Znajdował się na nim grób reb Ajzyka Chawera, na szczycie którego 
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zawsze płonął wieczny ogień. Były tu także miejsca spoczynku rabina 
Benjomina Magentsy; rabina Mojsze Becalela Lurii, autora księgi Nehor 
Szeraga i Kowa Jehoszua; rabina Jechiela Hellera oraz innych znakomito-
ści”. Na cmentarzu spoczywają także: Ada Gottlieb, właścicielka „Szkoły 
Tańców” oraz Abram Josef Joselewicz, rabin, który przez 10 lat piastował 
urząd w suwalskiej Gminie Wyznaniowej.

Do 1939 roku Żydzi stanowili znaczną część społeczności Suwałk. 
Jesienia1939 r. Niemcy deportowali suwalskich Żydów do Białej Podlaskiej, 
Łukowa, Międzyrzecza Podlaskiego i Kocka. 

zapomniany mizar

W południowo-wschodniej części cmentarza żydowskiego wydzielo-
na jest od 1904 r. niewielka działka na mizar – cmentarz mahometański 
z pochowanymi tutaj wyznawcami islamu służącymi w armii rosyjskiej. 
Miejsce to było wykorzystywane dość krótko, bo do I wojny światowej.

Od połowy XIX wieku do I wojny światowej w Suwałkach stacjono-
wał duży rosyjski garnizon, w którego składzie niewielki odsetek stano-
wili muzułmanie (głównie Tatarzy). Na początku XX wieku zezwolono im 
dokonywać tutaj pochówków i tak powstał cmentarz. Do czasów współ-
czesnych nie zachowały się na nim żadne nagrobki.

Na cmentarzach przy ul. Bakałarzewskiej spoczywają obok siebie lu-
dzie mniej i bardziej w życiu zasłużeni, rożnych stanów i profesji. Niech 
spoczywają w spokoju.

rosnę z acc
W suwalskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 od-

była się Ogólnopolska Konferencja pt. „Rosnę z AAC”. Została ona zorga-
nizowana w ramach obchodów międzynarodowego miesiąca AAC (ko-
munikacji alternatywnej i wspomagającej). 

Podczas konferencji głos zabrali nie tylko terapeuci komunika-
cji alternatywnej i wspomagającej, na co dzień pracujący z osoba-
mi z zaburzeniami lub brakiem mowy, ale także rodzice, których dzie-
ci korzystają z różnych metod alternatywnych i wspomagających ich 
komunikację. Inicjatywa ta spotkała się z ogromnym zainteresowa-
niem uczestników, którzy przybyli na nią z różnych stron Polski, m.in. 
z Białegostoku, Bartoszyc, Bydgoszczy, Olsztyna, Giżycka, Parczewa, 
Szczecina, Warszawy, Poznania.

Ogólnopolska Konferencja została zorganizowana przez SOS-W nr 
1 w Suwałkach i Fundację „SYNERGIA”. Honorowy patronat nad inicja-
tywą objęli: Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających 
Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów” ISSAC  Polska, a także 
Prezydent Miasta Suwałk.

1 listopada przy bramach cmentarza parafialnego przy 
ulicy Bakałarzewskiej w godzinach 9-16  będą zbierane pie-
niądze przez wolontariuszy na odnowienie najstarszych za-
bytkowych nagrobków.

kuba michalski 
śpiewał

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej odbył się kon-
cert, na którym suwalczanie usłyszeli znane utwory wielkich polskich po-
etów z muzyką Kuby Michalskiego. Wiersze poważne i humorystyczne, 
liryczne i patetyczne, patriotyczne i miłosne, czyli to co najpiękniejsze 
w naszej literaturze, we wszystkich jej barwach i odcieniach. Na okrasę 
znane piosenki do tekstów urodzonego w Suwałkach Leszka Aleksandra 
Moczulskiego z „Korowodem” (muzyka Marka Grechuty) na czele.

Kuba Michalski komponuje muzykę do wierszy znanych poetów 
i do tekstów własnych. 
Występuje również z 
interpretacjami piose-
nek Leonarda Cohena 
i Jacka Kaczmarskiego. 
Nagrał pięć płyt z ze-
społem „Cotton Cat” 
i cztery albumy solo-
we.

Zadanie  „Przywita- 
nia - odwitania L.A. 
Moczulskiego z Su- 
wałkami” współfinan-
sowane ze środków 
Miasta Suwałki.

>> >>
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WyDarzenia SportoWe
StartuJe BaDmintonoWa ekStrakLaSa 

W najbliższy weekend startuje badmintonowa ekstraklasa. 
Przypominamy, że tytułu mistrza Polski broni zespół SKB Litpol-Malow 
Suwałki. W pierwszej rundzie (27-28 października) suwalska drużyna za-
gra w Białymstoku z UKS Akademia Badmintona Warszawa i OSSM-SMS 
Białystok. Kolejne dwie rundy (24-25 listopada i 15-16 grudnia) SKB Litpol-
Malow Suwałki rozegra w Suwałkach. Następne rundy badmintonowej 
ekstraklasy zaplanowano w styczniu 2019 r.

Jak podaje portal Polska Liga Badmintona SKB Litpol-Malow Suwałki 
w rozgrywkach ekstraklasy zagra w składzie: Febby Angguni, Kamila 
Augustyn, Monika Bieńkowska, Gabriela Grosz, Anastazja Chomicz, 
Magdalena Witek, Mette Poulsen, Scott Evans, Emil Holst, Michał 
Łogosz, Kieran Merrilees, Łukasz Moreń, Michał Sobolewski i Mateusz 
Świerczyński. 

śLepSk piąty
W ostatnich meczach siatkarze suwalskiego Ślepska odnieśli dwa 

zwycięstwa i ponieśli jedną porażkę. Najpierw w Suwałkach wygrali 3:1 
(25:22, 25:27, 25:22, 25:21) z Exact Systems Norwid Częstochowa. Potem 
przegrali 1:3 (18:25, 26:28,25:19, 24:26) z KPS w Siedlcach. W piątej kolejce 
w Suwałkach wyraźnie pokonali 3:0 (25:21, 25:18, 25:14) Olimpię Sulęcin.

Po pięciu meczach ze zdobytymi 9 pkt Ślepsk Suwałki zajmuje pią-
tą lokatę w tabeli I ligi. W szóstej kolejce suwalski zespół zagra z ostatnią 
drużyną w tabeli czyli z Mickiewiczem w Kluczborku.

Wigry WCiąŻ Bez zWyCięStWa
Już od siedmiu kolejek piłkarze suwalskich Wigier nie wygrali me-

czu. Remisem 2:2 zakończył się w Suwałkach ich mecz z GKS Tychy. 
Gole dla Wigier zdobyli; Kamil Sabiłło w 45 min. i Karol Mackiewicz w 85 
min. Gole dla GKS strzelił Hubert Adamczyk w 9 i 44 min. Natomiast po-
rażką zakończyła się ich wyprawa do Nowego Sącza. Wigry przegrały 
0:2 z Sandecją. Gole dla gospodarzy strzelili: Damian Chmiel w 16 min. 
i Dawid Flaszka w 51 min.

Po 15 meczach Wigry z dorobkiem 18 pkt zajmują 12 miejsce w tabeli 
I ligi. W następnej kolejce Wigry w Niepołomicach zmierzą się z Puszczą. 
Kolejny mecz ligowy w Suwałkach Wigry zagrają 3 listopada z liderem 
tabeli Rakowem Częstochowa. Początek spotkania o godz. 15. Cztery 
dni później suwalski zespół u siebie rozegra mecz 1/16 Pucharu Polski ze 
Stomilem Olsztyn. Mecz rozpocznie się 7 listopada o godz. 18.

DWie poraŻki
Suwalski zespół RESO Akademia 2012 przegrał dwa kolejne me-

cze w II lidze piłki nożnej kobiet grupy mazowieckiej. Najpierw suwal-
czanki uległy 1:2 Wildze w Garwolinie. Gola dla suwalskiej drużyny 
strzeliła Aleksandra Bieryło. W dziewiątej kolejce RESO Akademia 2012 
w Suwałkach przegrała 1:6 z wiceliderem MOSiR Sieradz. RESO Akademia 
2012 Suwałki z 10 pkt zajmuje lokatę w środku tabeli II ligi. W dziesiątej ko-
lejce suwalska drużyna zagra z zespołem Loczki w Wyszkowie.

DWa zWyCięStWa
Dwa zwycięstwa odnieśli piłkarze zespołu Wigry II Suwałki w roz-

grywkach IV ligi podlaskiej. Najpierw niespodziewanie wygrali 3:2 
z Wissą w Szczuczynie. Potem w Suwałkach Wigry II wygrały 4:2 z KP 
Śniadowo. Suwalska drużyna po golach Stasińskiego, Cimochowskiego, 
Gużewskiego i Mroczka prowadziła już 4:0. Jednak w ostatnim kwadran-
sie spotkania dwa gole strzelili piłkarze ze Śniadowa. 

Po dwunastu meczach Wigry II Suwałki mają 21 pkt i zajmują lokatę 
w górnej części tabeli IV ligi. Za tydzień Wigry II zagrają w Grajewie z wi-
celiderem Warmią.

miStrzoStWa ukŻ grot
Klubowymi mistrzostwami sezon żeglarski zakończyli zawodni-

cy UKŻ Grot Suwałki. Rywalizację w klasie Cadet wygrały Oliwia i Maja 
Żynda przed Mateuszem Wasilewskim i Vanessą Radzewicz oraz Marią 
Kisłowską i Julią Gref. 

W rywalizacji Optymist B zwyciężył Paweł Brezgieł przed Jędrzejem 
Grefem i Wiktorem Nowakiem. W klasie Optymist C wygrał Antoni 
Kordaszewski przed Dominiką Racis i Polą Wiszniewską. Rywalizowali rów-
nież oldboje, wśród których wygrał Mieszko Mórawski przed Andrzejem 
Tyczkowskim i Robertem Kordaszewskim.

Fot. UKŻ Grot

SuWałki trzeCie W kraJu 
W Warszawie odbyło się podsumowanie oraz wręczenie wyróż-

nień Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2018 w ramach X Europejskiego 
Tygodnia Sportu. Tydzień ten obejmuje rywalizacje w różnych konkuren-
cjach organizowanych od Dnia Matki do Dnia Dziecka. Jest to jedna z naj-
większych imprez sportu masowego w Polsce. Suwałki w klasyfikacji miast 
od 40 tys. do 100 tys. mieszkańców uplasowało się na trzeciej pozycji 
w Polsce ustępu-
jąc jednym punk-
tem Legnicy oraz 
K o ł o b r z e g o w i . 
Nagrodę odebrał 
Gr zegor z K r ysa 
(na zdjęciu drugi po 
prawej) – zastępca 
dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
w Suwałkach.

Fot. OSiR
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prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczo-
nej działkami nr 32941/9, 32945/8, 32944/3, 32943/3 o łącznej powierzchni 
0,4867 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, posiadają-
cej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6. nieruchomość przezna-
czona jest na cele zabudowy usługowo - handlowej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go nr 23 zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/483/06 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25.01.2006 roku.

Cena wywoławcza: 401 000 zł brutto (słownie: czterysta jeden tysię-
cy złotych).

Wadium: 40 100 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto 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 przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 roku o godz. 1100 w 
siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przele-

wem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 6 listopada 2018 ro-
ku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja 

przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników przetargu;

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

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie 
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych no-
tarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie 
przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego nota-
rialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości 
z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowią-
zane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku mał-
żeńskim 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 wa-
dium nie podlega zwrotowi.

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

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 258/2018

nowości w BiBliotece
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w 

Suwałkach w 2018 r. otrzymała dofinasowanie z Programu 
Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa „zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek” w wysokości 48.000 zł. Celem Programu, re-
alizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i od-
nowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, 
wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ 

nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji 
zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

>>

ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat
zarząd Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o. o.
ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali 

użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, 
położonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. Ludwika Waryńskiego 11 o powierzchni użytkowej 41,40 m2 – wywoław-
cza wysokość stawki czynszu 8,00 zł/m2 netto, wadium 490,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele handlowe, usługowe, biurowe 
lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wod-
no – kanalizacyjną i jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym. 

2. Sejneńska 13:
- lokal na I piętrze składający się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni użyt-

kowej 102,46 m2 - wywoławcza wysokość stawki czynszu - 6,50 zł/m2 netto, 
wadium 990,00 zł. Istnieje możliwość wynajęcia poszczególnych pomieszczeń.

- lokal na I piętrze o powierzchni użytkowej 13,18 m2 – wywoławcza wyso-
kość stawki czynszu 7,00 zł/m2 netto, wadium 140,00 zł.

Lokale przeznaczone są na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno – ka-
nalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i są przedmiotem przetargu w aktu-
alnym stanie technicznym. 

3. teofila noniewicza 91:
- lokal na II piętrze składający się z 7 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytko-

wej 137,73 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wa-
dium 3 050,00 zł. Istnieje możliwość wynajęcia poszczególnych pomieszczeń.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – ka-
nalizacyjną i centralnego ogrzewania. 

4. gen. kazimierza pułaskiego 26 a:
- lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 17,80 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 13,50 zł/m2 netto, wadium 360,00 zł,
- lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 16,63 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 13,50 zł/m2 netto, wadium 340,00 zł,
- lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 56,81 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 13,50 zł/m2 netto, wadium 1 140,00 zł,
- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 52,01 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 850,00 zł,
- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,55 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,
- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,37 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,
- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,80 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł.
L o k a l e  p r z e z n a c z o n e s ą  n a  ce l e  b i u ro we ,  usł u g o we ,  h a n d l o -

we lub inne nieuciążliwe dla otoc zenia, w yposażone w instala-
cję elektr yczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody oraz są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie 
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. - ul. Wigierska 
32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu 
dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na 
stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzy-
skać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.  276/2018

nowa 
galeria

Otwarto pierwszą wystawę w nowej suwal-
skiej galerii. Jak informują jej twórcy, Galerii 
Sztuki Szeliga Atelier przy ul. Noniewicza 85d, 
pozostając niezależną i autorską, będzie cy-
klicznie prezentować suwalskiej publiczno-
ści prace najwartościowszych współczesnych 
twórców polskich i nie tylko. Na początek ga-
leria prezentuje prace artysty o międzynaro-
dowej renomie, a suwalczanina z pochodzenia 
– Władysława Niewęgłowskiego.

>>
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zarząDzenie nr 333/2018
prezyDenta miaSta SuWałk z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Suwałk przeznaczonych do zbycia w celu zwolnienia się z zobowiązania za-
płaty odszkodowania

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 35 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669, 1716) w związku z uchwałą nr 
LI/630/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości z zasobu 
Gminy Miasta Suwałk w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty odszko-
dowania z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1.
Przyjąć wykaz dotyczący zbycia na rzecz Sobola Biel I Spółka z o.o. spół-

ka komandytowa nieruchomości niezabudowanych oznaczonych działkami o 
numerach geodezyjnych: 33449 o powierzchni 0,6966 ha posiadającą urzą-
dzoną księgę wieczystą nr SU1S/00036840/4, 33437/3 o powierzchni 0,4513 
ha posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041067/9, 33486/4 
o powierzchni 0,0896 ha posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00041596/6, 33435/2 o powierzchni 0,1556 ha posiadającą urządzo-
ną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6, 33445/2 o powierzchni 0,0505 ha 
posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00053801/4, położonych w 
Suwałkach, Obręb nr 9, przeznaczonych na cele zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i teren zieleni za cenę łączną brutto 1.080.842,82zł 
(słownie złotych: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści 
dwa 82/100).

 § 2.
Zbycia dokonać w celu zwolnienia się z zobowiązania pieniężnego, wy-

nikającego z decyzji Prezydenta Miasta Suwałk sygn. GR.6833.15.2018.SW 
z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia odszkodowania w wysokości 

917.524.65 zł (słownie złotych: dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset 
dwadzieścia cztery 65/100) za nieruchomości oznaczone numerami geode-
zyjnymi 33438/1 o powierzchni 0,2425 ha, 33447/1 o powierzchni 0,1451 ha, 
33441/1 o powierzchni 0,4891 ha, 33439/3 o powierzchni 0,1829 ha, które prze-
szły z mocy prawa na własność Gminy Miasta Suwałki.

 § 3.
Dokonać zbycia nieruchomości opisanych w §1. z dopłatą na rzecz Gminy 

Miasta Suwałki kwoty stanowiącej różnicę wartości działek komunalnych i 
ustalonego odszkodowania w wysokości 163.318,17zł (słownie złotych: sto 
sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemnaście 17/100).

 § 4.
Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości wymienionych w § 1, 

którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski 
do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 5.
Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach, zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 
a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podać do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monito-
rurzedowy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk 
 265/2018

zarząDzenie nr 334/2018
prezyDenta miaSta SuWałk z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w celu zwolnienia się z zobowią-
zania zapłaty świadczenia pieniężnego

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 
r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669, 1716) w związku z uchwa-
łą nr LI/629/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości 
z zasobu Gminy Miasta Suwałk w celu zwolnienia się z zobowiązania zapła-
ty świadczenia pieniężnego z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1.
Przyjąć wykaz dotyczący zbycia na rzecz Sobola Biel I Spółka z o.o. spół-

ka komandytowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką o nu-
merze geodezyjnym 33448 o powierzchni 0,3904 ha posiadającej urządzo-
ną księgę wieczystą nr SU1S/00013020/3, położonej w Suwałkach, Obręb nr 
9, przeznaczonej na teren zieleni, za cenę 151020,63 zł (słownie złotych: 
sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia 63/100).

§ 2.
Nabyć na rzecz Miasta Suwałki nieruchomości niezabudowane oznaczo-

ne działkami 33441/2 o powierzchni 0,0795 ha, 33439/4 o powierzchni 0,0741 
ha, 33438/2 o powierzchni 0,0442 ha, położone w Suwałkach obręb 9 z prze-
znaczeniem pod teren zieleni urządzonej za cenę 73839,73 zł (słownie 
złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć 73/100). 

§ 3.
Zbycia dokonać w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty świadcze-

nia pieniężnego, za nieruchomości opisane w § 2 w związku z realizacją rosz-

czenia Sobola Biel I Spółka z o.o. spółka komandytowa wynikającego z art. 
13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

§ 4.
Dokonać zbycia nieruchomości opisanej w §1 z dopłatą na rzecz Gminy 

Miasta Suwałki kwoty stanowiącej różnicę wartości działki komunalnej i war-
tości nieruchomości Spółki w wysokości 77180,90 zł (słownie złotych: sie-
demdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt 90/100).

§ 5.
Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości wymienionej w § 1, któ-

rym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski 
do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygo-
dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

§ 6.
Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w  Suwałkach, zamieścić na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podać 
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku 
www.monitorurzedowy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, 

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk 
 266/2018

prezyDent miaSta SuWałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 paź-
dziernika 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
10.10.2018 r. do 31.10.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 
na rzecz Województwa podlaskiego (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 332/2018 z dnia 10 października 2018 roku).  

 263/2018

DyŻury konSuLtaCyJne
członków Suwalskiej Rady Seniorów w siedzibie Suwalskiego 
Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Ciesielskiej 15 
w godz. 10.00-13.00:

13 listopada (godz. 10-13) – maria Lauryn
20 listopada (godz. 10-13) – Włodzimierz marczewski
27 listopada (godz. 10-13) – krystyna polkowska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnieniu 
telefonicznym: 601 917 445.
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zgoda opiekuna prawnego na głosowanie przez osobę małoletnią na projekty w ramach Suwalskiego Budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Ja, niżej podpisany (-na) ………………….………………….......……. (nr PESEL)…………..……………. zamieszkały (-ła)…………………………………

…… …........................……... oświadczam, że jestem opiekunem prawnym (imię i nazwisko  dziecka)………………………………………………………… 

(nr PESEL) ………………................... zamieszkałego (-łej) …………................……………..…………………. oraz, że wyrażam zgodę na głosowanie przez 

niego (nią) na projekty umieszczone na karcie do głosowania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i małoletniego (-ej) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Suwalskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2019r. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oso-
bowych (RODO).

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 

87 5628000.
2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: iod@um.suwalki.pl.
3. Pani/Pana dane (podane przez Panią/Pana) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do  realizacji Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2019r. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane 1 miesiąc.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Pańskich danych osobowych.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konsultacjach społecz-

nych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podanym wyżej. 

Jestem świadomy (-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu rejestrów, ewidencji lub in-
nych danych. Jestem również świadomy (-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych 
oświadczeń. 

 podpis opiekuna prawnego: .…………………………………
Po dokonanej weryfikacji Karta ulegnie zniszczeniu.

Zakończyła się realizacja projektu nr WnD-rppD.05.03.01-20-0116/16 
pt. „kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświato-
wych w Suwałkach (przedszkole nr 1, 2, 5, 6, poradnia psychologiczno-
pedagogiczna) – etap i

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priory-
tetowa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.3. – „Efektywność 
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności pu-
blicznej”. 5.3.1.Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 
w tym budownictwo komunalne 

głównym celem projektu była poprawa efektywności energe-
tycznej w budynkach oświatowych w Suwałkach tj. w Przedszkolu Nr 1 
w Suwałkach, ul. Raczkowska 41; 

Przedszkolu Nr 2 w Suwałkach, ul. Waryńskiego 29; 
Przedszkolu Nr 5 w Suwałkach, ul. Witosa 4; 
Przedszkolu Nr 6 w Suwałkach, ul. Kowalskiego 19; 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10. 

Realizacja projektu przyczyniła się do redukcji zapotrzebowania na ener-
gię cieplną i elektryczną oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Projekt polegał na kompleksowej modernizacji energetycznej budyn-
ków. Zakres robót obejmował:

- wymianę drzwi zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachów z naprawą pokrycia dachu i wymianą insta-

lacji odgromowej,
- ocieplenie stropów nad piwnicą, a także ścian i ścian fundamentowych, 
- montaż instalacji fotowoltaicznej, 
- wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z wymia-

ną instalacji elektrycznych,
- remont wentylacji mechanicznej z zastosowanie rekuperacji.  

Beneficjent: Miasto Suwałki

Całkowita wartość projektu: 5.953.993,75 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5.013.126,38 zł
Wartość dofinansowania z ue: 2.332.106,14 zł (46,52%)
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

oraz środki własne miasta Suwałki
termin realizacji projektu: czerwiec 2017 r. – październik 2018 r.
 261/2018

oBWieSzCzenie prezydenta miasta Suwałk
z dnia 15 października 2018 roku

prezydent miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja administracyj-
na w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregu-
lowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0006, ozna-
czoną działką nr geodezyjny 11439/1 o powierzchni 0,3669 ha, dla której 
nie została założona księga wieczysta, objęta decyzją Prezydenta Miasta 
Suwałk nr 3/2018 sygn. AGP.6740.190.2018.EŁ z dnia 21 czerwca 2018 r. o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowej 

ulicy od ul. 24 Sierpnia do działki nr geod. 11440 wraz z niezbędnym uzbroje-
niem techniczny w Suwałkach oraz nadanym rygorem natychmiastowej wy-
konalności. Z przedmiotową decyzją sygn.GR.6833.37.2018.SW strony mogą 
zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 141, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w ,,Dwutygodniku 
Suwalskim’’ oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach w dniach od 15.10.2018 r. do dnia 30.10.2018 r.

 269/2018
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karta Do głoSoWania W konSuLtaCJaCh W SpraWie
SuWaLSkiego BuDŻetu oByWateLSkiego na 2019 rok

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Miasto Suwałki.
Aby prawidłowo oddać głos należy: 
-  wybrać maksymalnie jeden „mały” projekt, maksymalnie jeden „duży” projekt i maksymalnie jeden projekt z grupy „kulturalne 

lub społeczne” poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”,
-  wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL,
-  podpisać zawarte na karcie oświadczenie, 
-  w przypadku głosowania osoby małoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
Zasady głosowania:
-  można tylko raz wziąć udział w głosowaniu,
- głosowanie odbywa się poprzez wybranie z listy zweryfikowanych projektów jednego, dwóch lub trzech projektów. Przy wyborze 

projektów należy pamiętać o zasadzie, że można wybrać maksymalnie jeden z grupy „małych” projektów o wartości nieprzekra-
czającej 100 tys. zł, maksymalnie jeden z grupy projektów „dużych” o wartości powyżej 100 tys. zł do 800 tys. zł oraz maksymal-
nie jeden z grupy projektów „kulturalne lub społeczne” o wartości do 20 tys. zł,  poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim 
polu w kolumnie „Wybór”.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 -  na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt w każdej z trzech grup,
 -  mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,
 -  imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne,
 -  numer PESEL jest niepoprawny,
 -  oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane, 
 -  brakuje wymaganej zgody opiekuna prawnego,
 -  dokonano modyfikacji karty.

Dane głosującego:
Imię i Nazwisko: ..............................................................................................................

PEsEL

ODDAJĘ SWÓJ GŁOS  na: 

Lp. nazWa  „małego”  proJektu
SzaCunkoWy 
zWeryfikoWany 
koSzt

WyBÓr

1. Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo 
(Wojska Polskiego)

99 510 zł

2. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy 
garażami i blokiem Lityńskiego 16)

95 000 zł

3. Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach 
(ul. Dąbrówka)

100 000 zł

4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego 
oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater w Suwałkach (ul. 
Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater)

100 000 zł

5. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką 
przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)

99 200 zł

6. Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do 
dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego)

100 000 zł

7. Ogrodzony wybieg dla psów (teren zielony u zbiegu ulic Minkiewicza, Putry i Andersa 
naprzeciwko Gimnazjum nr 6)

81 100 zł

8. Budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową 
(ul. Witosa 4A)

100 000 zł

9. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do szkoły nr 10 poprzez montaż 
oświetlenia (pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. Antoniewicza i Reja)

100 000 zł
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Lp. nazWa „DuŻego” proJektu
SzaCunkoWy 
zWeryfikoWany 
koSzt

WyBÓr

1. Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do 
bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej 
infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie odwodnienie, 
oświetlenie i zazielenienie) (wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku 
Lityńskiego 16)

790 000 zł

2. Plac postojowy (Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) 425 600 zł

3. Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach (od ulicy 
Zastawie do ulicy Kawaleryjskiej)

310 000 zł

4. Budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPK w centralnej części wszystkich 
ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach ulica Wyszyńskiego)

790 000 zł

5. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy 
Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”)

784 000 zł

6. Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. Witosa i przyległych 
ciągach komunikacyjnych (ulica Witosa, Obozowa)

798 000 zł

7. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu 
Miejskiego przy ul. Zarzecze 26)

785 000 zł

Lp. nazWa „kuLturaLnego lub SpołeCznego” proJektu
SzaCunkoWy 
zWeryfikoWany 
koSzt

WyBÓr

1. „ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA” 20 000 zł

2. Suwalski Fan Club Bluesa 2019 20 000 zł

3. SPORT TO ZDROWIE Piknik sportowy z PWSZ w Suwałkach 20 000 zł

4. PRZESTRZEŃ DLA RODZINY 14 600 zł

5. II Spotkanie - Manhattan zaprasza 20 000 zł

6. „Szkoła cukrzycy” 20 000 zł

7. Biało Niebieskie Miasto 16 000 zł

8. Piknik olimpijski 20 000 zł

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Miasta suwałki, a wszystkie informacje podane w Karcie do głosowania są 
prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019r. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych (RODO).

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 

Suwałki, tel. 87 5628000.
2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: iod@um.suwalki.pl.
3. Pani/Pana dane (podane przez Panią/Pana) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do  realizacji Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2019 r. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane 1 miesiąc.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Pańskich danych osobowych.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konsultacjach spo-

łecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podanym wyżej. 

Jestem świadomy (-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu rejestrów, ewiden-
cji lub innych danych. Jestem również świadomy (-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania 
nieprawdziwych oświadczeń. 

 Podpis osoby głosującej: …………………………………….................…

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
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przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Suwałkach 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie ba-
dań wykonanych przez labolatorium Powiatowej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 13.09.2018 r.) infor-
muje, że jakosć i skład wody dostarczanej odbiorcom przez 
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 
2017 poz. 2294).

264/2018
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ogłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sianożęć 
w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVIII/491/2017 z dnia 
29 listopada 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, 

w dniach od 31.10.2018 r. do 07.12.2018 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w poniedziałki w godzinach 
od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu odbędzie się w dniu 15.11.2018 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w go-
dzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 02.01.2019 r. 267/2018

prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, ozna-
czonej działkami nr 32889/16 i 32889/19 o łącznej powierzchni 2,4712 ha, 
niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Papiernia, posiadającej urzą-
dzoną księgę wieczystą SU1S/00038881/7. Nieruchomość objęta jest granicami 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabywca (przedsiębiorca) będzie 
mógł ubiegać się o decyzję o wsparciu w SSSE, która jest podstawą do udzie-
lenia pomocy publicznej na nową inwestycję. nieruchomość przeznaczona 
jest na cele zabudowy usługowo - produkcyjnej. Szczegółowe warunki za-
budowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Nr 67 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 26 października 2016 roku. Na działkach zlokalizowana jest sieć kanali-
zacyjna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatne-
go znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt 
w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z no-
wą inwestycją, Nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w 
uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Cena wywoławcza: 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset ty-
sięcy złotych).

Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 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 przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 11.00 w sie-
dzibie 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 przele-

wem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 4 grudnia 2018 ro-
ku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja 
przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników przetargu;

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

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

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

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości 
z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowią-
zane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku mał-
żeńskim 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 wa-
dium nie podlega zwrotowi.

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

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 257/2018

ogłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LI/626/2018 z dnia 25 wrze-
śnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w ter-
minie do dnia 2 stycznia 2019 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 268/2018

Praca
n Praca za granicą – Niemcy (sprzątanie, kobiety)  

tel. 510 589 264  227/2018
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Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Ś.P. MARKA STARCZEWSKIEGO
wspaniałego Kolegę, Współpracownika 

i Dziennikarza
Łącząc się w smutku z

Rodziną
pragniemy złożyć najszczersze

kondolencje i wyrazy współczucia
Zawsze będziemy o Tobie pamiętać!

Przyjaciele z Krajowej Izby Gospodarczej
Centrum Promocji

Z ogromnym smutkiem żegnam

Ś.P. MARKA STARCZEWSKIEGO
Wspaniałego Przyjaciela,

Człowieka wielkiego serca i życzliwości

Na zawsze pozostanie w mojej pamięci

najbliższym i rodzinie

wyrazy najgłębszego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach 

 Bożena  Wróblewska
271/2018

272/2018

Rodzinie, przyjaciołom, Suwalczanom
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu nagłego, aczkolwiek po wielkich 
cierpieniach, odejścia

śp. marka StarCzeWSkiego
wieloletniego redaktora naczelnego „Krajobrazów”, 
przewodniczącego Rady Programowej „Tygodnika 

Suwalskiego”, dyrektora Polsko-Litewskiej Izby
Gospodarczej, a przede wszystkim mądrego
i życzliwego człowieka i Naszego Przyjaciela

składa zarząd Stowarzyszenia inicjatyw
Społeczno – kulturalnych „nad Czarną hańczą”

w Suwałkach
273/2018

Wyrazy głębokiego współczucia po 
śmierci

Ś.P. MARKA STARCZEWSKIEGO
Wspaniałego Przyjaciela,

Człowieka wielkiego serca i życzliwości
zmakomitego Redaktora

rodzinie i najbliższym
 składają

Jan Bacewicz, Wojciech Batura, Zbigniew Biskupski,
Bożena Chlabicz, Halina Czuper,  Wojciech Drażba,

Bożena Dunat, Ewa Gawęcka, Romana Gozdek,
Joanna Hofmann-Delbor, Halina Kolenkiewicz,

Jadwiga i Janusz Kopciałowie, Bożena Kozłowska,
Henryk Kin, Stanisław Kulikowski, Stanisław Kurak,

Eugeniusz Kurzawa, Jola Laskowska, Elżbieta Łysionek, 
Alicja i Jerzy Marks, Tadeusz Moćkun, Barbara Osewska,

Andrzej Otłowski, Elżbieta Panasiewicz,
Mariola i Bogdan Pieklikowie, Eugeniusz Pietruszkiewicz,

Barbara Racka, Łucja Radzaj,
Ireneusz Sewastianowicz, Kazimierz Sobecki,

Agnieszka Szyszko, Helena Wysocka, Jan Wyganowski

na zawsze pozostanie w naszej pamięci

274/2018

prezyDent miaSta SuWałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 
października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 17.10.2018 r. do 07.11.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej oraz zbycia w drodze zamiany (Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 339/2018 i 340/2018 z dnia 17 października 2018 roku).

 270/2018
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>>

>>

GaBineT DerMaToloGiCznY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek  i  piątek  od  15.30

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00

Rejestracja telefoniczna
Tel. 606-766-788

www.dermatolog-suwalki.pl 243/2018

animacje TeaTralne
W SOK już po raz XV odbyły się Międzynarodowe Animacje Teatralne, 

dzięki projektowi Stowarzyszenia Przyjaciół DPS „Kalina” w Suwałkach, 
przy finansowym wsparciu suwalskiego Urzędu Miejskiego. W otwarciu 
imprezy uczestniczyli m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk oraz 
Zdzisław Przełomiec Przewodniczący Rady Miejskiej.

W tym roku w imprezie zaprezentowało się aż 15 placówek: domów 
pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych do-
mów samopomocy z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskie-
go oraz z Mariampola i Prienai na Litwie. Przeważały krótkie formy te-
atralne i kabaretowe. Wykonawcy dostarczyli zgromadzonym wielu chwil 
wzruszeń i radości. Widownia żywo reagowała na to, co działo się na sce-
nie, chętnie włączała się poprzez śpiew i taniec. Na zakończenie uczestni-
kom Animacji wręczono pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

>> suwalczanin roku 2017
Marek Zborowski-Weychman został Suwalczaninem Roku 2017 w ple-

biscycie organizowanym przez Radio 5. Laureat urodził się w Mrągowie, 
ale od 33 lat jest związany z Suwałkami. 

O d  19 87  r. 
pracuje w Szkole 
P o d s t a w o w e j 
nr 6, gdzie za-
łożył zespół ta-
neczny, teatral-
ny oraz kabaret. 
W 1992 r. jako na-
uczyciel muzyki 
uczył śpiewu na 
zajęciach poza-
lekcyjnych w kla-
sie I B i tak po-

wstało znane dziś w Polsce, i nie tylko w naszym kraju, Studio Piosenki 
Beciaki, w którym przez 26 lat śpiewało ponad 150 osób wśród nich 
m.in. Michalina Łabacz (aktorka znana z filmu „Wołyń”). Podopieczni 
Marka Zborowskiego- Weychmana zdobywali liczne nagrody na krajo-
wych i zagranicznych konkursach i festiwalach. Od 1999 r. M. Zborowski- 
Weychman jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry 
Kujałowicz.

uwolnij się od bólu kręgosłupa!
nowy, skuteczny system ćwiczeń

pilates turkus-Core trening medyczny
Wiem, jak Ci pomóc!
Trener personalny z wysokimi kwalifikacjami 
ruszyły zapisy - 730 47 97 67
zajęcia we wtorki i czwartki od 18.30
www.facebook.com/turkusCORE/

275/2018

Zawodami lekkoatletycznymi im. Ryszarda Roguckiego – działacza 
sportowego, sędziego lekkiej atletyki oraz propagatora sportu wśród 
osób starszych - zakończyła się pierwsza Suwalska Olimpiada Seniorów. 

Uczestnicy zawodów rywalizowali w 7 konkurencjach: strzelectwie, 
bowlingu, pływaniu oraz lekkoatletyce (bieg na 60 metrów, rzut oszcze-
pem, pchnięcie kulą, marsz nordic walking). Wszyscy uczestnicy otrzymali 
certyfikaty udziału w zawodach, a najlepszym w poszczególnych konku-
rencjach zostały wręczone pamiątkowe medale oraz puchary. 

Najlepsza wśród pań w klasyfikacji generalnej okazała się Stanisława 
Radkiewicz, która wyprzedziła Dorotę Olszewską i Teresę Wysocką- 
Kluczny. Wśród panów klasyfikację generalną wygrał Romuald Złotnik 
przed Józefem Zawadzkim i Jakubem Nowiczenko. 

Na scenie grupa teatralna z suwalskiego DPS Kalina

suwalska olimPiada seniorów

Zmagania seniorów w Nordic Walking
na suwalskim stadionie lekkoatletycznym

Fot. OSiR

Fot. Radio 5



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. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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>> drzewa na sTulecie
Wyjątkowo i pożytecznie świętowano 16. października w Suwałkach 

100-lecie niepodległości Polski. Na skwerze u zbiegu ulic Andersa i Putry 
dzieci z Przedszkola nr 8, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7, samorzą-
dowcy, ludzie kultury i sportu oraz pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni 
wspólnie posadzili 100 drzew. Teraz na skwerze rosną lipy drobnolistne, 
jarząby, klony, jabłonie ozdobne i jesiony wyniosłe.

Sadzenie drzew to tylko jedna z wielu inicjatyw z okazji obchodów 
100-lecia niepodległości Polski z suwalskiego kalendarza wydarzeń.

Jubileuszowe drzewka zasadzili
też młodzi piłkarze Wigier Suwałki

Swoje pamiątkowe drzewka mają dzieci z Przedszkola nr 8
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SuwalSki GloS Seniora-

NASZE WALKI JESIENNE 
Suwalską olimpiadę Seniorów rysiek rogucki zapla-

nował na wiosnę. ale już wtedy toczył bój, w którym nie 
obowiązują reguły fair play. Więc choć walczył zgodnie 
ze sztuką - przegrał, a my nie zdążyliśmy dotrzymać ter-
minu. z przesuniętych na jesień czterech sportowych 
dni, jeden wypadł z planu. tym razem zwyciężyła nas 
tylko pogoda…

Zmagania olimpijskie rozpoczęły się 27.IX. na basenie 
Aguaparku. Choć pływanie – to dla seniorów najzdrowszy 
w świecie sport, do rozgrywek - zgłosiło się zaledwie 15 osób. 

Odciążony kręgosłup i stawy łatwiej się usprawniają i uwal-
niają od bólu. Pływanie wzmacnia serce, zmniejsza „opon-
ki” i obrzęki, zwiększa gęstość kości. Jest ze wszech miar 
warte upowszechniania. Większym zainteresowaniem cie-
szyły się bowling i strzelectwo. Zbijanie kręgli przy pomo-
cy kul spora grupa suwalskich seniorów ćwiczy od dwóch 
lat. Spotykając się regularnie na kręgielni, doskonalą koor-
dynację oka z ręką oraz kontakty społeczne. Jako zawodni-
cy - wyróżniali się regulaminowym obyciem i celnością rzu-
tów, choć wśród zwycięzców nie zabrakło początkujących.  
Z bronią większość seniorów nie miała do czynienia od 
szkoły średniej. Mimo to – świetnie radzili z jej obsługą 
i celnością strzałów.

Konkurencje lekkoatletyczne zaplanowano na 28.IX. 
Po deszczu bieżnia stadio-
nu była wilgotna i niebez-
pieczna, więc organiza-
torzy przenieśli je na 14 
październiaka, z możli-
wością wykorzystania ha-
li OSiR. Przeciwko temu 
najgłośniej protestowała 
nasza koleżanka. Jej mąż 
znowu w szpitalu, więc 
ona - biorąc na głowę co 

się da, walczy też o zmniejszenie w niej miejsca dla czarnych 
myśli i lęku. Ilość wygranych - ograniczona – jednak ktoś 
trafnie zauważył, że zwycięzcami okazali się wszyscy uczest-
nicy. Dzięki wzajemnemu wspieraniu się oraz poczuciu hu-
moru zawodom towarzyszyła miła atmosfera. Wszyscy 
otrzymali sporą dawkę zdrowego ruchu i dobrej zabawy.  
Mogą też uświadomić, że rywalizacja sportowa bywa przy-
jemną, a przegrana w niej to najłagodniejsza z senioralnych 
porażek. Bo przecież blisko, coraz bliżej nas toczą się inne 
boje. I przegrane innej wagi. 

Przegrywanie to częsty efekt jesiennych walk. I trudna do 
opanowania sztuka. Przegrywamy z oszustami, bólem, ocze-
kiwaniem na… lub w kolejce do… Łatwiej, gdy zwycięża to, 
co nieuchronne a „zawodnik” miał w swej walce sojuszni-
ków. I wszyscy zrobili, co było można. Wtedy trafniej jest po-
wiedzieć - „Nie przegraliśmy. Po prostu - nie zdarzył się cud.” 
Najbardziej bolą przegrane nie zawinione i nie nie-
uchronne. Będące wynikiem walki samotnej lub napo-
tkanego muru bezduszności, niekompetencji, złej woli…  
Np. ostatnia gdy senior po wylewie, wspierany przez kole-
żanki - wolontariuszki podczas długiego leczenia, musiał 
wrócić do mieszkania na piętrze. Do samotności, depresji, 
lęku… Nie udało się przekonać rodziny, że to ona i jej dom 
jest najlepszym miejscem dalszej rekonwalescencji ojca. 
Spostrzegliśmy też, że bezradnego seniora nie chroni przed 
smutnym losem nawet wysoka emerytura. Comiesięczne 
wpływy na konto mogą lepiej służyć zasilaniu masy spadko-
wej, niż rozwiązywaniu jego egzystencjalnych problemów.

 Choć wiele jesiennych walk przychodzi nam przegrywać 
– przyszłym deszczom się nie damy! Dla zmagań sporto-
wych znajdziemy lepsze miejsce i czas. Na szczęście – tu ma-
my sojuszników. Panu Prezydentowi dziękujemy za patro-
nat. Pracownikom OSIR – za trud organizacyjny. Wszystkim 
zawodnikom – za udział. Zwycięzcom gratulujemy. 

 Suwalska Rada Seniorów 

Woda 
rozluźnia 
mięśnie, 
chłodzi 
umysł, 
masuje 
ciało 
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Nie ma już kocich łbów i rynsztoków na suwalskiej ulicy
Ogródków i chlewików przy każdej kamienicy
Sklepu Górskiej i Sawickiej z korkowcami i kapiszonami
Studni na korbę przy domach, a na ulicach pomp z długimi ramionami
kolejek po bilety do kina Bałtyk lub kina Merkury
Skupów butelek, szmat i makulatury
Już nie ma z cylindrem na głowie kominiarza Wasilewskiego
Czarną sadzą pobrudzonego, bardzo zabawnego
Brak czapnika Kopiczki szyjącego piękne nakrycia na głowę
Pana Parasiewicza sprzedającego w parku balony kolorowe
Browaru z dużym kominem przy suwalskiej rzece
Znikły pierwszomajowe pochody i wyborcze wiece
Szewca Derbina, co przybijał w kamaszach do łyżew blaszki
Bud z gołębiami i na oknach w klatkach pięknie śpiewających ptaszków
Już nie zobaczysz kwiaciarek przy Domu Książki z bukietami konwalii
Na Noniewicza GSu, skupu królików i olejarni
Krawca Bagana naprzeciw ratusza mieszkającego
Żyda szklarza Mentkiego śmiesznie mówiącego
Niny karmiącej bezpańskie gołębie i inne ptaki
Na Wesołej znikły drewniane baraki
Wozaka Jankowskiego rozwożącego węgiel ze składnicy
Jak mu dopłacą to chętnie go wrzuci przez okienko do piwnicy
Pamiętam żebraka przy kościele o drobną jałmużnę proszącego
Wytwórnie wód gazowanych Pana Śliwowskiego
Znikł dom dziecka przy młynie Adelsona na końcu ulicy
Na Przytorowej brak drewnianej kolejarskiej świetlicy
Nie ma tak modnego wśród kobiet fryzjera Pilewicza
Hesa powroźnika z ulicy Noniewicza
Kaflarni Sosnowskich na wprost szkoły, do której uczęszczałem
Karawan Rynkowskiego w kondukcie pogrzebowym nie raz też widziałem
Znikł parowóz na kolei głośno sapiący
Konduktor w PeKaeSie bilet kasujący
Mistrza Szyszko przetaki i sita starannie robione
Drzewa i krawężniki wiosną wapnem bielone
Brakuje kowala Żukowskiego młotem w kuźni stukającego
Szklarni ogrodniczej tak potocznie Funtem zwanego
Cyganek z taboru w kolorowych spódnicach
Hycli łapiących bezpańskie psy po ulicach
Nie ma już Józia malarza głośno kibicującego
Na Chłodnej rymarzy i szewca Skrodzkiego
Prań zwisających z płotów i na sznurach czasem
Majówki na Papierni daleko pod lasem
Zaręby sklepu z farbami do jajek tuż obok, pod bokiem
Saturatora na rogu Kościuszki z malinowym sokiem
Naprawy rowerów i motorów pana Wrocławskiego
Unurzanego w smarach mechanika Wiśniewskiego
Tanich jatek z rąbanką w budach na pobliskim rynku
Nad zalewem Arkadii końskich jarmarków, karuzeli i cyrku
Spółdzielni niewidomych przy dawnych koszarach wojskowych
Elektrowni miejskiej przy torach kolejowych
Zakładu kuśnierskiego Dympra z lisem rudym na wystawie
Rynku babskiego z serem, śmietaną i kurą na ławie
Brak sklepu inwalidów ze słodkim blokiem i kolorową galaretką na wagę

Kilku gości ukradkiem gdzieś w bramie pijących z musztardów-
ki alpagę
Szczepana z Małej Huty, w kapeluszu, bardzo zarośniętego
Z koszami pełnymi grzybów, lecz strach było podejść do niego
Baru Pod Kłosem, Pod Kominkiem, pijalni piwa na Gnojnej i Baru 
Mlecznego
Restauracji Jaćwieskiej, Wigier, ZMSu, kawiarni Joli i Ogródka 
Jordanowskiego
Dymiącego zakładu płyt wiórowych przy Sejneńskiej drodze
Dorożkarza Siłkowskiego, ściągającego końskie wodze
Psów sąsiadów Borkowskich Miśka a Derbinów Orlika
Chlewików drewnianych na podwórku, ze szczurami śmietnika
Starszych pań kijankami piorących bieliznę nad Czarnej Hańczy 
brzegiem
Swe pranie umilających pięknym, gwarowym śpiewem
Małego szpitalika zakaźnego H14 na Górze Agaty
Szkoły lewackiej na ulicy Utraty
Skupu płodów rolnych obok suwalskiej winiarni
Naprzeciw domu Konopnickiej małej Wasilewskiego stolarni
Brak ferm z lisami na dzisiejszej obwodnicy
Beczek z kiszoną kapustą w każdej piwnicy
Tuczarni z gęganiem gęsi na górze głównej ulicy
Spółdzielni Pracy „Liżanka” i LOKowskiej strzelnicy
Garbarza Szychowskiego na Dołku z zakładem
Baru zwanego Pod Trupkiem z piwem i obiadem
Nie ma Czarnowąskiej sprzedającej zimne kuflowe piwo
Młyna na Krzywólce mielącego ziarno na pieczywo
Nie dymi już na ulicy Lenina wędzarnia Krzywickiego
Nie zrobisz na Chłodnej zdjęcia u fotografa Chomskiego
Nie widać księdza Hamerszmita Simsonem jeżdżącego
Milicjanta, ormowca i psa obok niego
Ciotek w kiosku ruchu z prasą i papierosami
Bata sklepu obuwniczego z solidnymi butami
Nie ma szkoły tapicerskiej przy drodze na Raczki
Andrzeja, Franka, Mirka chłopaków z mojej paczki
Teściów mych już nie ma, których tak lubiłem
miłość w ich małżeństwie tak bardzo ceniłem
Brak mych rodziców mamy Anny i taty Józka
W sercu pozostała taka wielka pustka
Na zakończenie napiszę – czego jeszcze nie ma a było:
Beztroski i młodości, której tak szybko ubyło
 Tadeusz Kolter

MóJ WIErSZ – CZEgo Już NIE MA, A pAMIętAM

Fot. arch. Romuald Szwejkowski
ze zbiorów Alicji i Jana Roszkowskich
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StoWArZySZENIE SENIorZy Z pASJą HoryZoNt

Celem Stowarzyszenia jest zwiększenie aktywności se-
niorów i i innych Suwalczan, poprzez angażowanie ich 
do różnorodnych form działalności: kulturalnej, nauko-
wo-technicznej, turystycznej, społecznej, oraz wspoma-
ganie wspólnot i społeczności lokalnych w tym zakresie. 
Zabiega ono również o podtrzymywanie i upowszech-
nianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości 
oraz organizowanie i wspieranie różnorodnych form 
działalności międzypokoleniowej.

Swoją działalność HORYZONT opiera na pracy społecz-
nej członków, wpływach ze składek, funduszach sponso-
rów oraz dotacjach pozyskiwanych z projektów.

Jego siłą napędową jest „Ocean Życia”, który poprzez 
swoje koncerty i inną działalność znany jest w Suwałkach 
i w regionie. Koncertował również za granicą: na Litwie, w 
Federacji Rosyjskiej, a w dniach 18-20 października będzie 
występował w Rydze na Łotwie podczas Dni Polskich. 
Ważną formą działalności są też inscenizacje poetycko
-muzyczne, m.in.: „Podróż z pieśnią przez historię Polski”, 
„Witaj Maj, Trzeci Maj”, „Przez Maryję do życia w Duchu 
Świętym”, „Totus Tuus”. Występy „Oceanu Życia” towa-

rzyszą wielu 
obchodom  
w a ż n y c h   
r o c z n i c 
w  Suwałkach  
i  r e g i o -
n i e  Po l s k i 
Północno - 
Wschodniej. 
Uczestniczą 
w przeglą-
dach zespo-

łów senioralnych, pieśni Maryjnych, żołnierskich, patrio-
tycznych, dożynkach regionalnych itp. Kierownikiem 
muzycznym zespołu jest Jerzy Witkowski.

Stowarzyszenie realizuje aktualnie trzy ważne projekty, 
dofinansowane przez Urząd Miasta w Suwałkach:

1) „Ocean Życia śpiewa dla Najjaśniejszej w 100 rocznicę 
odzyskania Niepodległości” (składający się z pięciu zadań)

 2) „Aktywny senior – pogodny senior” z ćwiczeniami 
gimnastyczno – tanecznymi, nordic walking, ćwiczenia-
mi na siłowni; poprzedzone profesjonalnym wykładem 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”

3) „Wybory Miss i Mistera Trzeciej Młodości w Suwałkach”.
Od lutego funkcjonuje u nas drugi zespół wokal-

ny - Cantabile, który zaprezentował się przed su-
walską publicznością podczas Dni Suwałk i w czasie 

Jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń w Suwałkach. powstało w kwietniu 2017 r. z inspiracji człon-
ków zespołu wokalnego „ocean Życia”, założonego w r. 2014 przez Jadwigę Sowulewską. 30.X.2017 r. zo-
stało wpisane do krS, uzyskując osobowość prawną. W styczniu 2018 r. wstąpiło do federacji organizacji 
pozarządowych razem.

„Międzypokoleniowego 
koncertu na ludowo”. 
Dzięki pozyskaniu fun-
duszy z Fundacji „Okno 
na Wschód” przy zespole 
tworzona jest sekcja ryt-
miczna. Kierownikiem 
muzycznym jest Marian 
Szaryński. Od września br rozpoczął również działal-
ność zespół taneczny, który zadebiutuje w listopa-
dzie podczas koncertu „100 lat naszej Niepodległej”. 
D la  p ogłębienia  wiedz y ż y wieniowej  c złon -
ków, zorganizowaliśmy c ykl  warsz tatów kuli -
narnych w pracowniach Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, pod kie-
runkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 
W realizacji zadań współpracujemy m. in.z Urzędem 
Miasta w Suwałkach, Suwalskim Ośrodkiem Kultury, 
Muzeum Okręgowym, Państwową Szkołą Muzyczną, 
Zespołem Szkół nr 10, Centrum Współpracy Organizacji 
Pozarządowych Centrum 3, Centrum Aktywności 
Społecznej PRYZMAT, Senioralną Akademią Wolontariatu 
i innymi.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Jadwiga Sowulewska – 
prezes, Jerzy Witkowski – wiceprezes, Halina Arciszewska 
– sekretarz oraz Krystyna Polkowska i Jadwiga Butkiewicz.

Adres biura: ul. Kościuszki 71 w Suwałkach; (czynne 
w środy i piątki w godzinach 9:00 – 12:00). Zapraszamy 
na stronę: www.horyzont-seniorzy.pl/, gdzie można uzy-
skać więcej informacji o pracy Stowarzyszenia.

Działalność w Stowarzyszeniu to nasza pasja, którą 
chcemy dzielić się z innymi. Daje nam wiele radości i mo-
tywuje do działania. Jesteśmy otwarci na nowe propozy-
cje i nowych członków, którzy chcieliby realizować swoje 
zainteresowania w naszym Stowarzyszeniu.

Tekst: Józef Łukasz Sowulewski. Zdjęcia: Marianna Gref
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WaŻne DLa SuWaLSkiCh SeniorÓW:

uWaga: Seniorów zapraszamy do słuchania audycji  „Suwalski SMS”  w Radio 5 w każdą niedzielę o godz. 13.20
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NoWA JESIEń
Nowa jesień nad nami.
Znów przesłania świt mgłami,
zwiędłe liście i smutki tu gna.
Zamiast śpiewu słowików,
letnich duszy budzików,
koncert z wiatrem i świerszczem ci gra.

Zamyślony listopad,
tak jak ręce nam, opadł
i wspomnienia kieruje do gwiazd!
W światłach zniczy nagrobnych,
tonach requiem – żałobnych -
zwielokrotnia zegarów tik-tak.

W nagich drzewach i w kwiatach,
co do wiosny lub lata
oznajmiły przyrodzie swe pas,
nowa jesień. Nieznana.
Stawia stemple od rana
w kalendarzach, metrykach i w nas.

 Lucyna Śniecińska

Stowarzyszenie Seniorzy z pasją-horyzont zaprasza:
n 23 października, (wtorek) o godz. 12 na galę „Wyborów miss i mi-

stera trzeciej młodości w Suwałkach”, która odbędzie się w Suwalskim 
Ośrodku Kultury w sali widowiskowej im. Andrzeja Wajdy. 

n 26 października o godz. 12 do sali balowej Muzeum Okręgowego, 
na koncert „Sto lat Naszej Niepodległej” w wykonaniu zespołów 
Ocean Życia i Cantabile.

n 14 listopada o godz. 12 na III Przegląd Pieśni Patriotycznych. 
Koncert, którego wykonawcami będą zespoły senioralne z Polski pół-
nocno-wschodniej odbędzie się w Suwalskim Ośrodku Kultury w sali 
widowiskowej im. Andrzeja Wajdy.

Na wszystkie imprezy wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!!!

14 października odbył się czwarty etap i Suwalskiej olimpiady 
Seniorów - zawody lekkoatletyczne im. ryszarda roguckiego.   
Otwarcia i zamknięcia dokonał prezydent miasta Suwałk – Czesław 
Renkiewicz. Na stadionie lekkoatletycznym, przy pięknej pogo-
dzie,total commander seniorzy „toczyli boje” w czterech konkuren-
cjach. A oto zwycięzcy: 

Kobiety

imię i nazwisko

Miejsce Mężczyźni

imię i nazwisko
Bieg na 60m

Dorota Olszewska 1 Romuald Złotnik
Krystyna Polkowska 2 Wacław Naruszewicz
Cecylia Bartoszewicz 3 Jerzy Broc

pChnięCie kuLą
Stanisława Radkiewicz 1 Andrzej Soroka
Aniela Soroka 2 Wacław Naruszewicz
Krystyna Polkowska 3 Stefan Dojnikowski

rzut oSzCzepem
Krystyna Polkowska 1 Jerzy Broc
Aniela Soroka 2 Andrzej Soroka
Teresa Wysocka-Kluczny 3 Stefan Dojnikowski 

norDiC WaLking
Teresa Antonik 1 Romuald Złotnik
Dorota Olszewska 2 Jerzy Broc
Stanisława Radkiewicz 3 Wacław Naruszewicz

klasyfikacja ogólna zawodów lekkoatletycznych wygląda następująco:
kobiety: I miejsce – krystyna polkowska, II miejsce aniela Soroka, 
III miejsce – Stanisława radkiewicz.
mężczyźni: I miejsce – romuald złotnik, II miejsce – Jerzy Broc, 
III miejsce – Wacław naruszewicz i andrzej Soroka. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji – medale. Zwycięzców klasyfikacji ogól-
nej nagrodzono pięknymi pucharami i upominkami.

Mamy nadzieję, że I Suwalska Olimpiada Seniorów na trwale wpi-
sała się do kalendarza miejskich imprez.

uniwersytet trzeciego Wieku zaprasza na 
spotkanie z marszałkiem Józefem Piłsudskim, 
przygotowane z okazji uczczenia 100-lecia 
odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI, 24.10 o godz. 
17 w sali widowiskowej im. Andrzeja Wajdy 
w Suwalskim Ośrodku Kultury. Będzie to 
widowisko teatralno-muzyczne ,,ZIEMIA 
WASZA JEST WOLNĄ” z udziałem grupy te-
atralnej UNIWERSALNI, zespołu ZŁOTA JESIEŃ 
i grupy tanecznej SREBRNE PIERWIOSNKI 
z  Un i we r s y te t u  Tr z e c i e g o  W i e k u 
w Suwałkach oraz zespółu tanecznego 
ISKIERKI z SP nr 5 w Suwałkach. Wstęp wolny! klasyfikacja generalna olimpiady na stronach

www.osir.suwalki.pl oraz www.dwutygodniksuwalski.pl


