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>> >>BiBlioteczna aBolicja
W 2020 roku suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej ob-

chodzi jubileusz 75-lecia działalności. Z tej okazji dyrektor Biblioteki  
Maria Kołodziejska zrezygnowała z pobierania do końca roku kar za książ-
ki przetrzymane, ale tylko za te, które były wypożyczone w roku jubile-
uszowym – czyli od stycznia do grudnia 2020 r.

Suwalska Biblioteka 
P u b l i c z n a  i m .  M a r i i 
Konopnickiej obchodzi 
br ylantow y jubileusz.  
W  t y m  r o k u  m i n ę ł o 
też sto lat od utworze-
nia p ier ws zej  suwal -
skiej biblioteki i czytelni.  
Powstały one w lutym 
1920 roku przy suwalskim 
kole Polskiej Macierzy 
Szkolnej. Zlikwidowali je 
Niemcy w maju 1940 ro-
ku. Jak potrzebna była ta 

placówka najlepiej świadczy fakt, że biblioteka była pierwszą instytu-
cją kultury, która powstała w Suwałkach po zakończeniu działań wo-
jennych na Suwalszczyźnie. Biblioteka powstała samorzutnie, w ra-
mach lokalnej inicjatywy już na początku stycznia 1945 r., gdy trwały 
jeszcze walki o Warszawę. Była to jedna z pierwszych bibliotek miej-
skich – a tym samym pierwszych w ogóle – w ówczesnym wojewódz-
twie białostockim.

Suwalska biblioteka wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Długo 
znajdowała się w budynku przy ul. Kościuszki 82. W maju 1963 r. od-
dano do użytku nowy budynek biblioteki przy ul. T. Noniewicza (teraz 
znajduje się tam siedziba Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). 
Zgodę na nadanie suwalskiej bibliotece imienia Marii Konopnickiej 
wyraziło Ministerstwo Kultury i Sztuki. W lipcu 1975 r. suwalska 
biblioteka miejska i powiatowa stała się Wojewódzką Biblioteka 
Publiczną. To nie koniec bibliotecznych przenosin. W 1997 r. suwal-
ska Wojewódzka Biblioteka Publiczna przeniosła się do budynku przy  
ul. E. Plater 33A, który zajmuje do dziś. Po likwidacji województwa su-
walskiego biblioteka ponownie stała się placówką miejską i przyjęła 
nazwę Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Chcesz skórę i buty bardzo tanio
to sklep Kupicha 
w przechodniaku 

czynny od 9.15 do 15
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20

WyjątkoWa 
inauguracja

To było wyjątkowe rozpoczęcie roku akademickiego w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Ze względu na sytuację epide-
miologiczną nie było zaproszonych gości, nie było występów artystycz-
nych czy inauguracyjnego wykładu. Były natomiast najważniejsze ele-
menty każdej inauguracji, które powodują, że jest to chwila podniosła  
i niezwykle wzruszająca…

Wszystko zaczęło się od transmitowanej na żywo mszy św. w inten-
cji całej społeczności akademickiej w kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Po niej władze Uczelni, Senat oraz przedstawiciele studen-
tów spotkali się w Auli im. Bronisława Geremka. Nie zabrakło inaugura-
cyjnego przemówienia rektora suwalskiej PWSZ dr Marty Wiszniewskiej, 
immatrykulacji studentów I roku, symbolicznego wręczenia dyplomów 
absolwentom oraz uroczystego Gaudeamus. Studenci I roku rozpoczy-
nają zajęcia 20 października.

W przededniu inauguracji roku akademickiego profesorami PWSZ  
w Suwałkach zostali: dr inż. Władysław Ryżyński, dr inż. Wiktor Jakubowski, 
dr Edyta Kimera, dr n. med. Zbysław Grajek, dr n. med. Jarosław Kuczyński, 
dr Artur Płoński, dr Maciej Romatowski i dr Alina Warelis oraz dr Marta 
Wiszniewska i dr Agata Wądołowska.

XXI Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych i wernisaż Pleneru 
Malarskiego „Erem 4” im. Andrzeja Strumiłły odbyły się 10 października 
w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach. Obchody rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą w intencji środowisk twórczych i uczestników ple-
neru pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura. Następnie zebrani wy-
słuchali recitalu muzyki gitarowej w wykonaniu Wojciecha Popielarza. 
Wykład „Prymas Tysiąclecia jako pisarz” wygłosił ks. prof. Jerzy Sikora  
– Duszpasterz Środowisk Twórczych Diecezji Ełckiej. 

– Plener Malarski „Erem 4” nie doszedłby do skutku gdyby nie najbliż-

>> o kulturze nad Wigrami
si profesora. Po jego śmierci 9 kwietnia, to 
córka Anna, syn Rafał oraz wnuk Jan wzię-
li na swoje barki organizację pleneru. A nie 
było łatwo. Z powodu pandemii wielu ar-
tystów zza granicy nie mogło przyjechać. 
Ale mimo to plener możemy nazwać mię-
dzynarodowym, mieliśmy artystów z Litwy 
i Rosji – opowiadał ks. dr Jacek Nogowski  
– prezes fundacji Wigry Pro.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem 
wystawy prac malarskich Pleneru Malarskiego „Erem 4” którego moty-
wem przewodnim były wiersze oraz cykl obrazów „Psalmy” A. Strumiłły. 

Były wspomnienia o śp. Andrzeju Strumille – o swoim ojcu opowiadała 
Anna Strumiłło. Wyświetlono też film zrealizowany w 2017 r. przez stu-
dentów AFiT o niedawno zmarłym twórcy z Maćkowej Rudy

Wiesław Szumiński 
i jego portret
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zdaniem prezydenta

>> Bezpłatne szczepienia 
dla senioróW

Suwalsc y senior z y mo -
gą skorzystać z bezpłatnych 
szczepień przeciw grypie. A to 
dzięki  programowi profilak-
tycznemu przyjętemu na wnio-
sek Prezydenta Miasta Suwałk 
przez suwalską Radę Miejską  
w marcu, praktycznie w mo-
mencie ogłaszania w kraju pandemii COVID-19. Szczepienia realizowa-
ne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 w gabinecie numer 29  
w NZOZ „PRYMUS” Sp. z o.o. przy ul. Waryńskiego 27. Telefon: 87 563 08 13,  
87 563 08 14). Ze szczepień mogą skorzystać seniorzy z terenu całego 
miasta, a nie tylko pacjenci tej poradni. Obsługa następuje z zachowa-
niem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Z informacji uzyskanej na dzień 
5 października wynika, że PRYMUS szczepionkę posiada.

Ze szczepień skorzystać mogą posiadacze Suwalskiej Karty 
Mieszkańca, którzy urodzili się przed 1 stycznia 1955 r. W Suwałkach 
mieszka 10 121 osób, które ukończyły 65 lat. Program realizowany będzie 
do końca 2022 r. Na pokrycie kosztów realizacji tego programu przezna-
cza się w suwalskim budżecie miejskim 150 000 zł rocznie, a w przypad-
ku zwiększonego zainteresowania szczepieniami możliwe jest zwięk-
szenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Narodowego Funduszu Zdrowia, od 
1 września z uprawnienia do szczepień nieodpłatnych skorzystać mogą 
osoby w wieku 75+. Wówczas to, lekarz rodzinny wystawia receptę, któ-
rą pacjent realizuje w aptece i kieruje się do swojej poradni rodzinnej 
na szczepienie. Z tej oferty skorzystać mogą także osoby w wieku od 65 
do 75 roku życia. Oni mogą skorzystać z refundacji kosztów szczepionki  
w wysokości 50%. Niestety, z informacji uzyskanej na dzień 5 paździer-
nika wynika, ze szczepionka w aptekach na realizację szczepień refun-
dowanych nie jest jeszcze dostępna.

W okresie pandemii 
bardzo ważną sprawą jest 
przestrzeganie obostrzeń 
sanitarnych ale też niedo-
puszczenie do paraliżu życia 
społeczno-gospodarcze-
go, czego doświadczyli-
śmy wiosną, kiedy został 
wprowadzony lockdown. 
Pomimo większej liczby 
zachorowań funkcjonu-
ją suwalskie firmy, instytu-
cje i jednostki oświatowe. 
Suwałki znalazły się w stre-
fie czerwonej, czyli w strefie 
o najwyższym reżimie sani-
tarnym. Powodem zakwa-
lifikowania Suwałk do tej 
strefy było zwiększenie w ostatnim czasie liczby zachorowań. 

8 października br. chorowało na COVID-19 aż 81 suwalczan, z cze-
go 18 było hospitalizowanych. W kwarantannie przebywało 388 osób. 
Konsekwencją włączenia Suwałk do strefy czerwonej jest odwołanie 
wszystkich imprez kulturalnych, odbywanie wydarzeń sportowych bez 
udziału publiczności, mniejsze limity osób na przyjęciach rodzinnych i we-
selach. Obowiązek powszechnego noszenia maseczek lub przyłbic doty-
czy całego kraju, a więc i nas. 

W Suwałkach mamy kilka ognisk zakażeń koronawirusem, między in-
nymi w Urzędzie Miejskim, Zarządzie Dróg i Zieleni, Przedszkolach nr:  
2, 5 i 10 oraz Szkole Podstawowej nr 6. Sam przeszedłem chorobę i wiem, że 
powinniśmy robić wszystko, żeby uniknąć zakażenia, a jeżeli już ono zaist-
nieje to ograniczyć rozprzestrzenianie się jego w danej jednostce, poprzez 
izolację i kwarantannę osób które miały kontakt z zakażonym. Potrzebne 
jest odpowiedzialne nasze postępowanie w zakładzie pracy ale też i poza 
nim. Podzielam pogląd Rządu RP, że pomimo zwiększonej liczby zakażeń 
nie możemy sobie pozwolić na zamknięcie firm, instytucji i szkół. 

Odrębną sprawą jest stopień przygotowania służb medycznych, sa-
nitarnych i placówek ochrony zdrowia do przyjmowania większej licz-
by pacjentów chorujących na COVID-19. Mój pobyt w suwalskim szpitalu 
utwierdza mnie w przekonaniu, że mamy świetnych specjalistów, lekarzy, 
pielęgniarki, które są w stanie nam pomóc w chorobie, ale zauważalnym 
problemem na dzisiaj jest niedobór tych kadr. To on, a nie brak sprzętu jest 
najsłabszym elementem naszej służby zdrowia. Dlatego też wielką rolę do 
spełnienia mają lekarze rodzinni, którzy powinni kierować do szpitala ta-
kich pacjentów, dla których hospitalizacja jest niezbędna. 

W pełni uznania jestem dla postawy dyrektorów i pracowników su-
walskiej oświaty. Dyrektorzy bardzo odpowiedzialnie podejmują decyzję 
w zakresie ograniczania funkcjonowania szkół i przedszkoli. Wyłączanie  
z pracy placówek oświatowych lub też przejście na nauczanie hybrydowe 
i zdalne następuję rzeczywiście w uzasadnionych sytuacjach. To bardzo 
ważne żebyśmy w tych trudnych warunkach w maksymalnym stopniu pra-
cowali normalnie. Stąd też decyzja o refundacji przez miasto szczepień dla 
pracowników jednostek oświatowych przeciwko grypie. Wiosenna praca 
zdalna szkół i przedszkoli nie wyszła na dobre nie tylko uczniom i nauczy-
cielom ale też i rodzicom. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej składam serdecz-
ne słowa podziękowania wszystkim pracownikom suwalskiej oświaty 
wraz z życzeniami wielu osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej. Wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom wręczę nagrody pie-
niężne, tym razem bez uroczystej akademii. Życzę również, żeby tak jak 
dotychczas były respektowane wszystkie wymagania sanitarne i nie do-
chodziło do rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych szkołach i przed-
szkolach a także w innych instytucjach i zakładach pracy naszego miasta. 
Pamiętajmy że od nas samych najwięcej zależy.

Będą noWe empeki
Po n a d  5 , 3  m l n  z ł  

z Unii Europejskiej – to 
dotacja, k tórą Miasto 
Suwałki poz yskało na 
zakup m.in. kolejnych 
autobusów nap ędz a -
nych gazem CNG. W su-
mie projekt pochłonie 
blisko 7,8 mln zł i będzie 
uzupełnieniem już reali-
zowanych zakupów związanych z dostawą 15 nowych autobusów 
na gaz.

24 września Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję  
o przyznaniu dofinasowania ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekt pn. 
„Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki  
– IV etap”. W ramach projektu założono m.in. zakup czterech ni-
skoemisyjnych autobusów na gaz CNG o długości ok. 10,5 m; 
rozbudowę miejskiego systemu roweru publicznego obejmującego 
m.in. kolejne 4 stacje rowerowe i dodatkowe 40 rowerów, w tym ro-
wery elektryczne i 1 tandem oraz zakup systemu dynamicznej infor-
macji pasażerskiej/ITS (4 szt. tablic elektronicznych na przystanki).

Projekt stanowi uzupełnienie obecnie realizowanego projektu 
wartego blisko 30 mln zł, w ramach którego zakupionych zostanie 
m.in. 15 nowoczesnych autobusów zasilanych gazem CNG oraz sys-
temu roweru miejskiego.

>>
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remont schodóW
Rozpoczął się remont schodów łączących ul. T. Noniewicza 

z ul. Polną. Inwestycja z pewnością ucieszy mieszkańców 
osiedla domów jednorodzinnych górujących nad Czarną 
Hańczą, ale także spacerujących wzdłuż nadrzecznych bul-
warów. Remont, a w zasadzie budowa nowych schodów, 
jest efektem projektu zgłoszonego do Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego (edycja 2020), na który w głosowaniu prze-
prowadzonym jesienią ubiegłego roku zagłosowało ponad 
1000 osób.

Zakres inwestycji, której zakończenie planowane jest  
w pierwszej połowie listopada obejmuje m.in. rozbiórkę istnie-
jących schodów terenowych, budowę ciągu komunikacyjnego 
z kostki polbrukowej, wykonanie schodów oraz barierek i po-
ręczy zabezpieczających. Ponadto zostanie wykonane także 
oświetlenie, przy czym w tym roku będzie położona instalacja, 
a w 2021 roku zostaną zamontowane latarnie z energooszczęd-
nymi oprawami ledowymi. Koszt przebudowy schodów to 100 
tys. zł. Inwestycję zrealizuje suwalski Zarząd Dróg i Zieleni.

>>

suWałki szóste W kraju
Szóste miejsce zajęły Suwałki w rankingu wydatków inwestycyjnych samorzą-

dów za lata 2017-2019 pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Nagrodę na 
specjalnie zorganizowanej gali odebrał Mariusz Klimczyk, Sekretarz Miasta. Suwałki 
systematycznie awansują w tym rankingu – rok temu było to miejsce 10, a dwa la-
ta temu zaledwie 17. Obecnie środki przeznaczane w budżecie Suwałk na inwesty-
cje w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 1 994 zł.

W latach 2017-2019 Miasto Suwałki realizowało duże inwestycje strukturalne i spo-
łeczne finansowane ze źródeł własnych oraz środków zewnętrznych Unii Europejskiej 
i budżetu państwa. Była to budowa tzw. trasy wschodniej, która ma na celu odciąże-
nie od ruchu pojazdów centrum miasta. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej 
wyremontowano ul. Sejneńską oraz fragmenty ul. Utrata, rozbudowano ul. Leśną  
i Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz kończy się budowa ul. 100-lecia Niepodległości. 
Wszystkie te zadania tworzą wspomnianą trasę wschodnią, a ich całkowita wartość 
to ponad 80 mln zł. W sumie przebudowano prawie 5 km dróg. Oprócz tego chod-
niki, ścieżki rowerowe i parkingi.

Wydatki na drogi w latach 2017-2019 były największą pozycją w budżecie mia-
sta. Oprócz projektu trasy wschodniej zrealizowano szereg dróg osiedlowych: 
ul. Aleksandry Piłsudskiej, Krzywólka, Mariana Piekarskiego, Knuta Olofa Falka, 
Wileńską, Kowieńską, Północną i wiele innych. Część tych dróg została dofinansowa-
na ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz we współpracy z deweloperami.

Inne duże inwestycje Miasta to budowa hali sportowo-widowiskowej Suwałki 
Arena za ponad 38 mln zł. 13,3 mln stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. W tym obiekcie swoje plusligowe mecze rozgrywa Ślepsk Malow 
Suwałki. Wybudowano również kosztem ponad 27 mln zł pas startowy na lokal-
nym lotnisku. Tę inwestycję współfinansowali: Fabryka Mebli FORTE (10 mln zł) oraz 
Samorząd Województwa Podlaskiego (6 mln zł).

Samorząd przeprowadził również szereg termomodernizacji placówek oświa-
towych: Szkoła Podstawowa nr 9 i 10, Zespół Szkół nr 2, cztery przedszkola  
i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Na każdą z tych inwestycji Miasto pozy-
skało dofinansowanie zewnętrzne (UE i NFOŚiGW). Wybudowane zostało też nowo-
czesne boisko wielofunk-
cyjne przy Zespole Szkół 
Technicznych przy wspar-
ciu środkami z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Dużą in-
westycją była też rewitali-
zacja obiektu zabytkowego 
pod potrzeby miejskiego 
żłobka. Dzięki dofinanso-
waniu z programu Maluch+ 
w yremontowano kosz-
tem ponad 8 mln zł za-
bytkową kamienicę przy  
ul. Kościuszki 6, gdzie po-
wstały 123 miejsca dla najmłodszych Suwalczan.

– Często używam wobec Suwałk określenia, że powinno to być miasto „kom-
pletne”. Czyli takie, które zaspokoi potrzeby człowieka w XXI wieku. Miasto, które 
będzie świadczyło swoim mieszkańcom usługi na najwyższym poziomie przy za-
chowaniu relatywnie niskich kosztów usług komunalnych – podsumowuje Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W rankingu znalazły się również inne miasta z regionu. Łomża w tej samej kate-
gorii co Suwałki zajęła 19 pozycję (1 266 zł). Augustów w kategorii miast powiato-
wych sklasyfikowany został na 37 pozycji (997,40 zł), a Ełk na 98 miejscu (777,44 zł).

>>

Nowy budynek Żłobka Miejskiego znajduje się przy  
ul. T. Kościuszki 6

Ulicę 
Aleksandry 
Piłsudskiej 
oddano 
do użytku 
w styczniu 
tego roku

utrudnienia 
W ruchu

n  Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że  
w związku z robotami nawierzchniowymi na ul. Utrata za-
mknięta jest wschodnia jezdnia ul. Utrata na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Sejneńską do skrzyżowania z ul. Przy- 
torową. Ruch obustronny odbywa się pasem zachodnim  
ul. Utrata. 

n W związku z prowadzoną inwestycją budowy drogi łą-
czącej ul. gen. K. Pułaskiego z ul. M. Reja od 12 października na-
stąpiło zamknięcie wlotu na ul. ks. S. Szczęsnowicza od strony  
ul. M. Reja. Dojazd do osiedla oraz myjni samochodowej od-
bywa się od strony ul. gen. K. Pułaskiego. Kierowców oraz pie-
szych suwalski ZDiZ prosi o zachowanie szczególnej ostroż-
ności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

>>
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>>
Suwałki w czerwonej 

Strefie
– od 15 października w sklepach, 

drogeriach i aptekach od 10 do 12 
obowiązują godziny dla seniora

– zakaz organizowania wyda-
rzeń sportowych z udziałem pu-
bliczności na stadionach, boiskach, 
stadninach, torach wyścigowych, 
basenach i siłowniach

– zakaz organizowania wyda-
rzeń kulturalnych, zarówno w za-
mkniętych, jak i otwartych obiek-
tach sportowych

– w restauracjach i ogródkach 
obowiązuje konieczność zachowa-
nia dystansu – 1 osoba ma 4 mkw. 
Klienci muszą zakrywać nos i usta 
od momentu wejścia do lokalu do 
czasu zajęcia miejsca przy stoliku. 
Obowiązek zasłaniania przez ca-
ły czas dotyczy też obsługi. Lokale 
będą otwarte od godz. 6 do 22 
(ograniczenia tego nie stosuje się 
do realizacji usług polegających 
na przygotowywaniu i podawaniu 
żywności na wynos a także jej do-
starczaniu)

– w aquaparkach i pływalniach– 
obowiązuje ograniczenie w liczbie 
odwiedzających do 75% maksy-
malnego obłożenia obiektu

– udział w zgromadzeniach możli-
wy jest tylko pod warunkiem, że licz-
ba uczestników nie przekroczy 150 
osób, wszyscy zachowują 1,5 metro-
wy dystans oraz zakrywają usta i nos

– kościoły – uczestnicy wydarzeń 

religijnych mogą wypełniać 50% 
kościoła, muszą też zasłaniać nos  
i usta. W przypadku, gdy msza od-
bywa się na zewnątrz, obowiązuje 
1,5 metrowy dystans i zakrywanie 
ust oraz nosa

– obowiązuje ograniczenie liczeb-
ności wesel i innych uroczystości 
rodzinnych do 50 osób, nie licząc 
obsługi. Co ciekawe, na tego typu 
imprezach nie obowiązuje zasłania-
nie nosa i ust (choć jest zalecane)

– co do innych imprez i spotkań 
(niezależnie od ich rodzaju) – również 
obowiązuje ograniczenie liczebności 
do 50 osób, nie licząc obsługi. Istnieje 
też obowiązek zakrywania ust i nosa

– transport zbiorowy: w przypad-
ku przewozów lokalnych, pasażero-
wie mogą zajmować do 50% wszyst-
kich dostępnych miejsc lub 30 proc. 
liczby wszystkich miejsc siedzących 
i stojących przy jednoczesnym po-
zostawieniu co najmniej 50% miejsc 

siedzących niezajętych. Obowiązuje 
nakaz zasłaniania nosa i ust

– zasłanianie nosa i ust jest obo-
wiązkowe wszędzie w przestrze-
ni publicznej

– w salonach kosmetycznych, 
fryzjerskich i studiach tatuaży mo-
że przebywać tylko obsługa i aktu-
alnie obsługiwani klienci

– podczas zakupów obowiązko-
we jest noszenie rękawiczek jedno-
razowych lub dezynfekowanie rąk

– w kinach obowiązuje ograni-
czenie 25% publiczności oraz obo-
wiązek zachowania 1,5 odstępu 
oraz zasłaniania ust i nosa.

Lekarz rodzinny
 zLeca teSty

Z informacj i  pr zek a z anej 
„DwuTygodnikowi Suwalskiemu” 
przez Ministerstwo Zdrowia wyni-
ka, że w ostatnim czasie zmieniły 
się zasady zlecenia testu. Zostało za-

Od 10 października Suwałki znajdują Się w czerwOnej Strefie miaSt zagrOżOnych cOVid-19. tO efekt Stałe-
gO wzrOStu liczby OSób zakażOnych tzw. kOrOnOwiruSem. cO tO praktycznie Oznacza dla Suwalczan? 

apel do lekarzy
Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk skierował do wszystkich 

przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Suwałkach apel o umożli-
wienie realizacji osobistych wizyt pacjentów w gabinetach lekarskich oraz 
informowanie mieszkańców o prawach pacjenta, w tym prawa do zgło-
szenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

– Mając na uwadze głosy mieszkańców Suwałk, jak również pismo 
Rzecznika Praw Pacjenta zwracam się z gorącą prośbą o to, by w zastoso-
waniu zasad reżimu sanitarnego decydować się w uzasadnionych przy-
padkach na bezpośrednie kontakty między lekarzem, a pacjentem – tłu-
maczy Ł. Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk.

Apel to pokłosie ostatniej sesji Rady Miejskiej podczas, której radny 
Adam Ołowniuk zwrócił uwagę na problem ograniczenia dostępności do 
świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 
którzy z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne obecnie udzielają porad 
głównie poprzez teleporady. Ponadto do suwalskiego Urzędu Miejskiego 
wpłynęło pismo Rzecznika Prac Pacjenta, który zwraca uwagę, że pacjent 
podczas teleporady musi zostać poinformowany, że mimo wszystko mo-
że zgłosić chęć osobistej wizyty w gabinecie lekarskim, do czego ma peł-
ne prawo.

informator medyczny
n W Suwałkach zmieniła się lokalizacja mobilnego punktu pobrań 

wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 „Drive Thru”. Znajduje się 
on w nowym budynku przy bramie wjazdowej do suwalskiego Szpitala 
Wojewódzkiego od ul. M. Reja. Punkt pobrań czynny jest codziennie  
w godz. od 8 do 12. Rejestracja telefoniczna pod numerem 533 340 151.

n Ważna informacja dla 
mieszkańców Suwałk. Pod 
numerem telefonu 500 421 
244 można zgłaszać potrze-
bę skorzystania z nocnej  
i świątecznej opieki zdro-
wotnej w miejscu zamiesz-
kania lub pobytu pacjen-
ta (wyjazdowa). Suwalski 
Szpital Wojewódzki poin-
formował, że od 1 paździer-
nika tę opiekę świadczy fir-
ma ASP-HALT Sp. z o.o.

>> >>

warte porozumienie kierownictwa 
tego resortu i przedstawicieli leka-
rzy rodzinnych. Zakłada ono znie-
sienie obowiązku badania fizykal-
nego przed skierowaniem pacjenta 
przez lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej (lekarz rodzinny) na test 
diagnostyczny w kierunku SARS-
CoV-2. Lekarz ma kierować na ba-
danie w kierunki SARS-CoV-2 „zgod-
nie z aktualną wiedzą medyczną”. 
Wynika z tego, że na test można kie-
rować również w formie teleporady. 

kto do SzpitaLa?
Jak poinformował nas Jarosław 

Rybarczyk z Ministerstwa Zdrowia 
zmodyfikowano również schemat 
postępowania z pacjentem z dodat-
nim wynikiem testu. Modyfikacja 
polega na tym, że teraz pacjent  
z dodatnim wynikiem testu wróci 
do lekarza POZ lub do szpitala na 
pierwszym poziomie. Lekarz do-
kona oceny. Jeśli choroba przebie-
ga bezobjawowo lub skąpoobja-
wowo, wtedy lekarz POZ lub lekarz  
z pierwszego poziomu, będzie 
mógł wydać decyzję o izolacji do-
mowej. Jeśli pacjent będzie miał 
wyraźne objawy choroby, wtedy le-
karz będzie decydował, czy skieru-
je go do szpitala zakaźnego lub do 
szpitala trzeciego stopnia, czyli wie-
lospecjalistycznego przeznaczone-
go dla pacjentów z COVID-19. Gdy 
pacjent trafi do szpitala drugiego  
i trzeciego poziomu, tam będą po-
dejmowane decyzje, czy zostanie 
przyjęty na obserwację, izolację do-
mową lub trafi do sieci izolatoriów. 
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ze względu na stan epidemii i wprowa-

dzone ograniczenia suwalscy samorządow-
cy uczestniczyli on-line w XXV sesji rady 
miejskiej. nie uczestniczył w niej prezydent 
Suwałk czesław renkiewicz, który przeby-
wał w szpitalu. radni uchwalili m.in.: pro-
gram współpracy z organizacjami poza-
rządowymi na 2021 rok, trzy miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzenne-
go, dokonali zmian w tegorocznym budże-
cie miejskim oraz zajęli się dwiema petycja-
mi i zgodzili się na używanie herbu Suwałk 
przez wojskową komendę uzupełnień  
w Suwałkach na swojej oznace rozpoznaw-
czej.

pieniĄdze dLa 
nGo i niepełnoSprawnycH

Radni miejscy uchwalili Program współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi na 2021 
rok. Po przedstawieniu projektu budżetu miej-
skiego na 2021 r., czyli po 15 listopada tego ro-
ku mogą być już ogłaszane konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych. Najwięcej pie-
niędzy zaplanowano na sport i upowszech-
nienie kultury fizycznej oraz na prowadzenie 
placówki zapewniającej opiekę osobom nie-
trzeźwym i bezdomnym. W uchwalonym pro-
gramie zaplanowano pieniądze dla organizacji 
pozarządowych, tak jak w latach poprzednich 
m.in. dla klubów seniora, Centrum Informacji 
Turystycznej oraz na prowadzenie Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych. Na 
współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w 2021 r. w Suwałkach zaplanowano przynaj-
mniej 3 716 500 zł. 

Rajcowie zdecydowali, że niewykorzystane 
dotąd pieniądze z PFRON na pomoc suwalskim 
niepełnosprawnym zostaną przeznaczone 
przede wszystkim na dodatkowe dofinansowa-
nie likwidacji barier architektonicznych i w ko-
munikowaniu się. Na ten cel do końca roku bę-
dą oni mogli wykorzystać dodatkowe 46 347 zł.  
W 2020 roku do dyspozycji suwalskich niepeł-
nosprawnych przekazano blisko 1,9 mln zł ze 
środków PFRON.

pomniki przyrody i pLany
W Suwałkach będzie 12 nowych pomników 

przyrody – tak zdecydowali rajcowie. Nowe 
pomniki przyrody to: 4 modrzewie, 2 jabło-
nie domowe, 2 dęby oraz po jednym drzewie 
czereśni, lipy, wierzby i jarząbu. Radni wyrazi-
li też zgodę na wycięcie będącej w złej kondy-
cji zdrowotnej jednej wierzby przy moście na  
ul. Bakałarzewskiej. Stwarzała ona zagrożenie 
dla osób korzystających z chodnika i ścieżki ro-
werowej. Teraz w Suwałkach są 33 pomniki przy-
rody. To więcej o dwa niż przed dziesięciu laty.

Radni przyjęli też cztery uchwały w sprawie 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego: rejonu ulicy Piaskowej, części tere-

nów rekreacyjnych nad Zalewem Arkadia, tere-
nu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej 
i Grunwaldzkiej, terenu ograniczonego ulicą 
Piaskową oraz rzeką Czarną Hańczą i granica-
mi administracyjnymi miasta.

dySkuSja o SołectwacH
Rajcowie niejednogłośnie odrzucili petycję 

w sprawie likwidacji sołectwa. Przeciw odrzu-
ceniu petycji głosowali: Karol Korneluk, Jacek 
Niedźwiedzki i Jacek Roszkowski. Wstrzymali się: 
Mariola Brygida Karpińska, Jarosław Schabieński 
i Sławomir Sieczkowski. Najwięcej dyskusji wywo-
łały wyniki konsultacji społecznych, które zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej przeprowadzo-
no od 3 sierpnia do 15 września. Uczestniczyło  
w nich 303 mieszkańców miasta, z czego ponad 
62% opowiedziało się za likwidacją sołectw.  
W dyskusji na sesji głos zabrali: J. Niedźwiedzki, 
Zbigniew Roman De-Mezer, Kamil Klimek,  
M.B. Karpińska, S. Sieczkowski, J. Schabieński, 
Jacek Juszkiewicz, Wojciech Pająk i J. Roszkowski. 
Większość z nich proponowała przeanalizowa-
nie funkcjonowania suwalskich sołectw.

Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy, 
charakterystyczna głównie dla obszarów wiej-
skich. W Suwałkach utworzono je na początku 
lat 80-tych, po tym jak ówczesne ministerstwo 
odpowiedzialne za administrację włączyło trzy 
wsie: Szwajcarię, Dubowo I i Krzywólkę w grani-

zdalna sesja 
n W związku z sytuacją epidemiologiczną 

obowiązuje zakaz odwiedzin chorych przeby-
wających na oddziałach suwalskiego Szpitala 
Wojewódzkiego. Odwołano też uczestnictwo 
osób towarzyszących w porodach rodzin-
nych. Na oddziałach dziecięcych może prze-
bywać jeden opiekun, bez możliwości zmiany.

n W jednym z suwalskich mieszkań poli-
cjanci zatrzymali 35-letniego podejrzanego 
o pobicie 33-letniego lokatora, który wynaj-
mował u niego mieszkanie. Zaskakujący był 
powód tej napaści. Właściciel mieszkania-na-
pastnik kopał lokatora oraz uderzał po twa-
rzy za prawdopodobnie źle zrobione pranie. 
Spowodował złamanie kości. 35-letni suwal-
czanin usłyszał zarzut uszkodzenia ciała.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 31-lat-
ka podejrzanego o uszkodzenie ciała 38-let-
niego lokatora, któremu wynajmował pokój. 
Mężczyzna podczas kłótni uderzył pokrzyw-
dzonego głową w nos, powodując złamanie 
kości. Przyczyną nieporozumienia było naj-
prawdopodobniej nieposprzątane pomiesz-
czenie właściciela mieszkania. Zatrzymany 
usłyszał zarzut. 

n Suwalsk i Miejsk i Ośrodek Pomoc y 
Rodzinie został wyróżniony za działania na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 29 września 
w Gdańsku wyróżniono zwycięzców konkur-
su „Lodołamacze 2020”. Kapituła konkursu re-
gionu kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, 
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego przy-
znała trzecie miejsce w kategorii „Instytucja” 
suwalskiemu MOPR za szczególną wrażli-
wość społeczną i promowanie aktywności 
osób niepełnosprawnych w różnych dziedzi-
nach życia. W imieniu Ośrodka nagrodę ode-
brał dyrektor Leszek Lewoc. Zdaniem kapitu-
ły konkursu działalność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Suwałkach na polu re-
habilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych stanowi wzór godny naśla-
dowania.

Fot. MOPR Suwałki

n Blisko 500 papierosów bez polskich zna-
ków skarbowych akcyzy, 16 kg nielegalnego 
suszu i 3 kg krajanki tytoniowej oraz urządze-
nia i przedmioty służące do wytwarzania pa-
pierosów ujawnili suwalscy policjanci wspól-
nie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji 
Skarbowej w trzech pomieszczeniach na tere-
nie Suwałk. 

Ciąg dalszy na str. 7

wydarzyło Się
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ce administracyjne Suwałk. We wszystkich suwal-
skich sołectwach co cztery lata wybierane są rady 
sołeckie oraz sołtysi, którzy wspierają mieszkań-
ców w załatwianiu różnych spraw. Według sza-
cunkowych wyliczeń na fundusz sołecki i diety 
sołtysów przeznaczanych jest ok. 86 tys. zł rocz-
nie z miejskiej kasy.

o Sieci 5G 
Po raz kolejny na sesji Rady Miejskiej dysku-

towano o przyszłości sieci 5G, czyli najnowszego 
standardu mobilnej komunikacji. Pozwala ona na 
zdecydowanie szybszy przesył danych i jednocze-
sną obsługę większej liczny urządzeń. Umożliwi 
szybsze surfowanie w internecie, pobieranie pli-
ków (np. filmów) czy przeprowadzanie zdalnie 
operacji medycznych. Kłopotów z dostępem do 
sieci komórkowej doświadczamy na co dzień. 
Ile razy będąc w centrum miasta nasz smartfon 
miał problem z wczytaniem strony internetowej 
lub wyszukiwarką pozwalającą odnaleźć drogę  
w nieznanym mieście, mimo pełnego zasięgu po-
wszechnie używanej teraz sieci LTE? Ile razy trze-
ba było ponownie wybierać numer aby dodzwo-
nić się do dzieci lub rodziców? To wszystko wynika 
z ograniczeń pojemności sieci komórkowych, któ-
re są już na wyczerpaniu. Wiele z tych problemów 
rozwiązuje sieć 5G. Obszernie pisaliśmy o tym  
w „DTS” z 23 czerwca 2020 r. 

Autorzy petycji skierowanej do suwalskie-
go samorządu sprzeciwiają się rozwojowi sie-
ci 5G. W swoim uzasadnieniu Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji suwalskiej Rady Miejskiej 
podzieliła opinię Ministerstwa Cyfryzacji, któ-
re w piśmie skierowanym do suwalskiego 
samorządu wskazało, że w kierowanych do 
polskich samorządów petycjach przez tzw. 
„przeciwników sieci 5G” prezentowane in-
formacje wpisują się w działania dezinforma-
cyjne mające na celu wywołać strach przed 
informatyzacją i rozwojem cyfrowym społe-
czeństwa. 3 września w suwalskim ratuszu od-
było się spotkanie z udziałem m.in. przedsta-
wicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Państwowego 
Instytutu Badawczego i Instytutu Łączności.  
W świetle prezentowanych materiałów, posia-
dających status oficjalnych stanowisk instytucji 
agend rządowych i organizacji międzynarodo-
wych, sieć 5G nie stanowi żadnego zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzkiego. 

Radni niejednogłośnie odrzucili petycję  
w sprawie sieci 5G. Wstrzymali się od głosu: Anna 
Maria Gawlińska, J. Juszkiewicz, M.B. Karpińska, 
Jarosław Józef Kowalewski i Kamil Lauryn. 

oŚwiadczenia i wnioSki radnycH
Adam Ołowniuk i Bogdan Bezdziecki zwró-

cili uwagę na sytuację w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 po przeprowa-
dzonej w placówce kontroli i rezygnacji jej dyrek-
tor. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna 
stwierdził, że Wydział Oświaty podtrzymuje za-
strzeżenia ustalone w czasie kontroli. Takie kon-
trole mają pomagać dyrektorom w sprawnym 
i zgodnym z prawem zarządzaniu szkołami.  
A. Ołowniuk zaproponował też aby wystąpić do 
NFZ w sprawie powrotu lekarzy rodzinnych do 
leczenia stacjonarnego i ograniczenia telepo-

rad. Ł. Kurzyna zadeklarował wystąpienie do 
NFZ z wnioskiem w tej sprawie. Z.R. De-Mezer 
i J. Schabieński poprosili o analizę działalności 
Centrum Usług Wspólnych obsługującego su-
walskie szkoły i placówki oświatowe. Zastępca 
prezydenta Suwałk poinformował, że taka ana-
liza jest w przygotowaniu. Z.R. De-Mezer do-
pominał się też o analizę działań podjętych 
przez suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji po ostatnich awariach. Ł. Kurzyna 
obiecał przekazanie radnym szerszej informa-
cji o podjętych działaniach przez PWiK. Radny 
domagał się również analizy przyczyn wzrostu 
kosztów oświaty niepublicznej w Suwałkach.  
Ł. Kurzyna zadeklarował przekazanie takiej in-
formacji na piśmie. J. Juszkiewicz i S. Sieczkow- 
ski poinformowali o swoim wystąpieniu do rad-
nego Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie do-
datkowych pieniędzy dla Suwałk na realizację 
projektu „Poprawa jakości systemu transpor-
tu publicznego w mieście Suwałki – IV etap”. 
Zastępca prezydenta Suwałk poinformował, 
że Miasto Suwałki nie miało problemów z po-
zyskaniem pieniędzy na ten projekt, a Zarząd 
Województwa już podjął decyzję o przyznaniu 
naszemu miastu pieniędzy na zakup m.in. ko-
lejnych autobusów napędzanych gazem CNG. 
Więcej piszemy o tym na s. 3. 

J. Schabieński przedstawił stanowisko rad-
nych klubu PiS dotyczące interpelacji ich kole-
gi klubowego J. Roszkowskiego w sprawie na-
dania imienia Andrzeja Strumiłły Galerii Sztuki 
Stara Łaźnia. Stwierdzają w nim, m.in. że „pod-
stawą życia w wolnej i demokratycznej wspól-
nocie powinno być dążenie do prawdy i wolno-
ści. Uwikłanie w działania przynoszące szkodę 
społeczeństwu, a za takie uznajemy współpra-
cę z komunistycznym aparatem represji, jest 
ważną częścią całościowej oceny danej oso-
by.” Anna Ruszewska zapytała o remont pływal-
ni przy SP nr 10. Zastępca prezydenta Suwałk 
poinformował, że trwa szacowanie kosztów 
tego remontu, a o tym co dalej z nim zdecy-
dują radni w czasie głosowania nad przyszło-
rocznym budżetem. J. Roszkowski zaapelo-
wał, żeby w czasie epidemii ograniczyć liczbę 
imprez i uroczystości. Ł. Kurzyna stwierdził, że 
zgadza się z opinią niedawno wyrażoną przez 
posła Jarosława Zielińskiego, że nie można 
zrezygnować z uroczystości patriotycznych. 
Tadeusz Czerwiecki domagał się, żeby auto-
matycznie badać domowników osób zarażo-
nych COViD-19. Zastępca Prezydenta Suwałk 
poinformował, że samorząd nie ma na to wpły-
wu, bo jest to kompetencja Ministra Zdrowia.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Su- 
wałkach można obejrzeć on-line na stronie 
internetowej www.um.suwalki.pl. Można też 
zapoznać się z protokołami z sesji publikowa-
nymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamiesz-
czanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz 
uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących 
pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej  
w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, 
interpelacje i zapytania radnych oraz udzie-
lane na nie odpowiedzi publikowane są na 
stronie bip.um.suwalki.pl

n Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi 
17-latkowi, który jest podejrzany o uszkodze-
nie słupków oświetleniowych przy suwalskich 
bulwarach nad Czarną Hańczą. Straty oszaco-
wano na 2 800 zł. Podejrzanego o zniszczenie 
mienia publicznego policjanci ustalili dzięki 
monitoringowi.

n Tylko w ciągu 
jednego dnia su-
walscy policjan-
c i  u j a w n i l i  102 
sprawców wykro-
czeń, z czego 53 
dotyczyło przekro-
czenia prędkości. 
Mundurowi skon-
trolowali 90 po-
jazdów oraz stan 
trzeźwość 90 kie-
rujących. Wszyscy byli trzeźwi.

n Na Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego 
trafił nowy respirator, który będzie rato-
wał życie wcześniakom. Przekazał go Bank 
Spółdzielczy w Suwałkach, który w ten nietypo-
wy, ale godny naśladownictwa sposób, uczcił 
jubileusz 120-lecia swojego istnienia. Sprzęt 
wart niemalże 70 tys. zł przekazała prezes  
BS Suwałki Monika Krupa. Jak poinformował  
kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensyw- 
nej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii Dziecięcej suwalskie-
go szpitala Waldemar Sobolewski, ten od-
dział dysponuje 10 miejscami z respiratorami.  
A w całym suwalskim szpitalu jest 40 respi-
ratorów.

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn podejrzanych o rozbój. Napastnicy za-
atakowali 55-latka na jednym z osiedli w cen-
trum Suwałk, a następnie zabrali mu telefon 
komórkowy, dokumenty i klucze. 48- i 52-la-
tek wpadli w ręce mundurowych kilka godzin 
po zawiadomieniu o zaistniałym przestęp-
stwie. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące 
spędzą w areszcie. 

n Coraz więcej zawieszonych zajęć stacjo-
narnych jest w suwalskich przedszkolach ze 
względu na sytuację epidemiologiczną. Za 
zgodą suwalskiego Sanepidu i organu pro-
wadzącego zostały zawieszone zajęcia stacjo-
narne w: Przedszkolu nr 10 (od 9 do 16 paź-
dziernika), w Przedszkolu nr 2 (od 12 do 23 
października) oraz w Przedszkolu nr 5 w gru-
pie VI (od 9 do 18 października).

wydarzyło Się

Fot. KM Policji
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zmarł eugeniusz pietruszkieWicz
W wieku 83 lat zmarł Eugeniusz Pietruszkiewicz, emerytowany dziennikarz. Przez wiele lat współpraco-

wał z „Tygodnikiem Suwalskim”. Pracował w różnych suwalskich mediach, w tym m.in. w suwalskiej redak-
cji Polskiego Radia, w tygodniku „Krajobrazy” (jako zastępca redaktora naczelnego), litewskim czasopiśmie 
„Auszra” (jako redaktor naczelny), współpracował też z suwalska redakcją Telewizji Polskiej w latach 90-tych. 
Przez wiele lat był sekretarzem i przewodniczącym Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego  
w Polsce. Wielką jego pasją była turystyka i żeglarstwo. Ostatnio był społecznym prezesem Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału w Suwałkach.

Szczere wyrazy współczucia dla Rodziny i Najbliższych

>>

Z żalem żegnamy 
 

eugeniusza
pietruszkiewicza

społecznego prezesa Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału w Suwałkach, 

wieloletniego sekretarza i przewodniczącego Litewskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce, 

dziennikarza i działacza społecznego

rodzinie 
składamy 

wyrazy głębokiego współczucia

Czesław Renkiewicz 
Prezydent Miasta Suwałk

oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Suwałkach 
wraz z Radnymi

220/2020

Pożegnaliśmy

eugeniusza
pietruszkiewicza

wspaniałego Kolegę i dziennikarza

Żonie i Synowi
składamy 

wyrazy serdecznego współczucia

Zbigniew Biskupski, Bożena Dunat,  Wojciech Drażba, 
Ewa Gawęcka, Halina i Józef Grzeszkiewicz, Joanna  

Hofmann-Delbor, Halina Kolenkiewicz, Jadwiga Kopciał, 
Henryk Kin, Stanisław Kulikowski, Eugeniusz Kurzawa, 

Jola Laskowska, Alicja i Jerzy Marksowie, 
Andrzej Otłowski, Mariola i Bogdan Pieklikowie,  

Basia Racka, Łucja Radzaj, Bożena Różańska-Paulukanis, 
Ewa Starczewska, Kazimierz Sobecki

Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci!
223/2020

W suwalskim Szpitalu Psychiatrycznym otwarto dodatkowy odcinek 
izby przyjęć, gdzie będą kierowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia 
koronowirusem. Dotąd szpital miał jedno wąskie wejście. Teraz będzie 
bezpieczniej, i dla pacjentów, i dla personelu. Ta przebudowa oraz uru-
chomienie dwóch izolatek wyposażonych w kamery termowizyjnej by-
ło możliwe dzięki finansowemu wsparciu samorządu wojewódzkiego. 
Dotąd nie doszło w tej placówce do żadnych zachorowań, czego potwier-
dzeniem były licznie przeprowadzane testy pacjentów.

Otwarcie dodatkowego odcinka izby przyjęć było połączone z ob-
chodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Wydarzeniu towarzy-
szyła również wystawa fotografii i prac plastycznych pacjentów. W spo-
tkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu wojewódzkiego 
Wiesława Burnos i Bogdan Dyjuk oraz Zdzisław Przełomiec, przewodni-
czący suwalskiej Rady Miejskiej.

Dyrektor suwalskiego Szpitala Psychiatrycznego Bożena Łapińska po-
dziękowała za wsparcie finansowe udzielone przez Urząd Marszałkowski, 
Wojewodę Podlaskiego i Urząd Miejski w Suwałkach, dzięki czemu za-
kupiono środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, przyłbice i far-
tuchy na potrzeby placówki. COVID-19 generuje wielki strach przed 

zachorowaniem i jego skutkami. Zdaniem specjalistów, pojawia się no-
wa jednostka chorobowa – stres pourazowy. Szpital, w porozumieniu  
z Urzędem Marszałkowskim planuje stworzenie zamiejscowego ośrodka 
dla pacjentów obciążonych lękiem związanym z pandemią. Za ok. 8 mln 
zł przewiduje się zaadaptowanie budynku dawnej szkoły podstawowej  
w Smolnikach na ośrodek psychiatryczny, jedyny w Europie, który leczył-
by schorzenia tego typu.

Bezpieczny szpital psychiatryczny>>
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1906–1990 
Po raz pierwszy „Tygodnik 

Suwalski” ukazał się jeszcze  
w czasach gdy Suwałki i Su- 
walszczyzna były pod zabo-
rami. Pierwszy numer pisma 
ukazał się 6 kwietnia 1906 r. 
Wychodziło ono nieprzerwa-
nie do pierwszej wojny świato-
wej. Potem jeszcze kilkakrotnie 
„Tygodnik Suwalski” wzna-
wiano i zawieszano. Na dłużej 
pismo przestało się ukazywać  
od 27 stycznia 1935 r. Do jego 
wydawania powrócono przed 
30 laty. Tak zdecydowali radni 
pierwszej kadencji suwalskie-
go samorządu. Była to jedna 
z pierwszych ich decyzji.

1990
Po blisko 55-letniej prze-

rwie „Tygodnik Suwalski” uka-
zał się 11 października 1990 
roku. Pismo wydano w skrom-
nej czterostronicowej objęto-
ści na słabej jakości papierze  
w nakładzie kilkuset egzempla-
rzy (w „TS” nie ma informacji 
o nakładzie). Kosztowało 400 złotych.  
W pierwszym numerze „TS” znalazły się 
tylko dwa zdjęcia: ówczesnego prezyden-
ta Suwałk Zdzisława Chmielewskiego 
oraz opuszczonej komendy milicji przy  
ul. T. Kościuszki. Najwięcej miejsca za-

jął w nim wywiad z prezydentem Suwałk  
Z. Chmielewskim, który opowiadał  
o swoich pierwszych działaniach 
i  pomysłach na rozwój  Suwałk. 
Przypomina on też o ówczesnych pro-
blemach suwalczan. Rozmowę prze-

prowadził redaktor naczelny  
T. Kubaszewski.

– Czy nie prościej byłoby 
postawić na turystykę?

– Zgoda, tylko też ktoś mu-
si zainwestować w bazę noc-
legową, gastronomiczną, roz-
rywkową. Szansą dla miasta 
jest także obsługa ruchu tran-
zytowego – szczególnie gdy po-
wstanie drugie przejście gra-
niczne między Polską a Litwą. 
Na razie nie mamy nawet cią-
gów komunikacyjnych z praw-
dziwego zdarzenia. Gdyby na 
przykład puścić ruch tranzyto-
wy przez ulicę Kościuszki, to te 
wszystkie kamieniczki rozpa-
dłyby się w ciągu roku, półtora. 
Dlatego jest już opracowywany 
projekt obwodnicy, która zaczy-
nałaby się w okolicach przejaz-
du kolejowego przy Papierni, 
biegła Utratą i kończyła przy 
Reja. Obwodnica powinna też  
powstać od strony Raczek i Ba- 
kałarzewa.

– Pan i pana ludzie macie 
jak widać, co robić…

– Tym bardziej, że Suwałki są miastem 
trudnym do rządzenia. Błędy urbanistycz-
ne popełnione przy rozbudowie są oczywiste. 
Osiedla mieszkaniowe i zakłady pracy loka-
lizowano na obrzeżach, co stwarza potężne 
problemy komunikacyjne. Moim zdaniem 

30 Lat minęło

„DwuTygoDNIKa SuwalSKIego”
Perłowy jubileusz 

„od dziś co tydzień będziecie Państwo mieli okazję czytać „Tygodnik Suwalski” – pismo wydawane wspólnie przez 
wojewódzki Dom Kultury oraz Prezydenta Miasta Suwałk, nie będące niczyim organem, a jeśli już mielibyśmy się 
jakoś określić – prezentujące poglądy kręgów zbliżonych do władz miasta (...) Jesteśmy w stanie podjąć każdy waż-
ny i interesujący temat” – tak w 1990 roku misję wznowionego po 55-letniej przerwie „Tygodnika Suwalskiego” opi-
sała redakcja tego pisma, którą kierował Tomasz Kubaszewski. Dzisiaj można by powtórzyć te słowa dla określenia 
misji „DwuTygodnika Suwalskiego”, który kontynuuje tradycje „TS”. „DwuTygodnik Suwalski” jest jedynym suwal-
skim czasopismem o bogatej tradycji, ściśle związanym z historią grodu nad Czarną Hańczą i życiem współczesnym 
mieszkańców naszego miasta i działalnością samorządu miejskiego.
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nadszedł najwyższy czas, by miasto zaczęło 
się rozwijać niejako do środka. Te walące się 
chałupki na tyłach ulicy Kościuszki i mię-
dzy Kościuszki a Noniewicza (nie mówię tu 
o obiektach zabytkowych) – to teren na in-
westycje. Mieściłyby się tu zarówno budynki 
mieszkalne, jak i handlowe oraz usługowe.

Przypomnijmy, że tę rozmowę prze-
prowadzono przed 30 laty. W pierwszym 
numerze „TS” w rubryce „Niesamowite, 
niewiarygodne, niezrozumiałe” dzienni-
karze zajęli się m.in. problemem z zaku-
pem alkoholu. 

Z bogatej oferty wód i wódek „Nocnego 
Marka” korzystają mieszkańcy starej części 
miasta. Ci z „Północy” preferują bliższe za-
kupy w tamtejszym alkoholowym zagłębiu 
melin i met, jakim stała się ulica Chopina. 
Sugestia dla władz: czy nie warto otworzyć 
sklepu pn. „Nocny Fryderyk”. 

W „TS” z 11 października 1990 r. 
znalazł się również harmonogram na-
bożeństw w pięciu istniejących wów-
czas suwalskich parafiach oraz repertuar 
w trzech działających ówcześnie suwal-
skich kinach.

1990–2003
Przez pierwsze cztery lata wy-

dawcą „TS” był Wojewódzki Dom 
Kultury oraz Prezydent Miasta Suwałk. 
Później  rola ta przypadła suwal-
skiej Radzie Miejskiej. Kolejnymi re-
daktorami naczelnymi byli: Grażyna 
Mikłaszewicz-Sewastianowicz, po niej 
Mariusz Salamon, następnie Zygmunt 
Gałaszewski i od 1995 do 2003 roku  
– Jerzy Broc. Przez blisko 14 lat sekre-
tarzem redakcji była Anatolia Gagacka.  
W tym czasie zmieniła się szata gra-
ficzna „TS”. Pismo ukazywało się na 
coraz lepszym papierze, więcej by-
ło zdjęć. Powiększyła się jego objętość 
do 20 stron. Na początku XXI wieku 
pojawiły się pierwsze kolorowe strony 
w „TS”– najpierw nieśmiało na okład-
ce, a później również wewnątrz nume-
ru. Niezmiennie „TS” towarzyszył su-
walczanom w najważniejszych chwilach  
w dziejach miasta. A takim momen-
tem była reforma administracyjna kra-
ju połączona z likwidacją Województwa 
Suwalskiego i utratą przez Suwałki sta-
tusu stolicy województwa. W nr 1 „TS” 
z 1999 r. w rozmowie z J. Brocem mó-
wił o tym ówczesny prezydent Suwałk 
Grzegorz Wołągiewicz.

– Przed Panem kolejny, a zarazem wy-
jątkowy rok wprowadzania w życie nowych 
reform. Dla Suwałk niesie to szczególne wy-
zwania, zwłaszcza że zmienia się status na-
szego miasta. Czy Suwałki są do tego przy-
gotowane?

– Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć 
TAK lub NIE, bo zbyt wiele jest jeszcze nie-
wiadomych. Natomiast mogę zapewnić, że 
na miarę naszych możliwości zrobiliśmy 
i nadal robimy wszystko, aby sprostać no-
wym wyzwaniom. Na pewno nie będzie to 
jednak łatwe.

– Gdy słucham zapewnień premiera 
Jerzego Buzka, to przebija z nich opty-
mizm, że reforma jest dobrze przygotowana 
i przyniesie nam wszystkim wymierne ko-
rzyści. Czyżby Pan nie podzielał tej opinii?

– Ja też chciałbym, aby reformy przy-
niosły m.in. mieszkańcom Suwałk, do-
strzegalne korzyści. Jednak takie stwier-
dzenie winno mieć odzwierciedlenie  
w konkretach. Jako matematyk wolę mieć 
do czynienia z materią uporządkowa-
ną, klarowną, ujętą w liczbach, w jasnych  
i przejrzystych prawnych zapisach. Niestety, 

Zdejmowanie tabliczek z nazwą Urzędu 
Wojewódzkiego w Suwałkach i zawieszanie 
tablicy z nazwą Podlaski Urząd Wojewódz-
ki na początku 1999 r. Unikatowe zdjęcia, 
które ukazały się tylko na łamach „Tygo-
dnika Suwalskiego”

na razie nie dostrzegam, żeby wprowadzanym 
reformom nadawano właśnie taki charakter. 
Jest wiele zapewnień, propagandowej wrzawy, 
ale tutaj, na dole nie wygląda to niestety najle-
piej. Sporo jest chaosu, często brak jednoznacz-
nych, konkretnych uregulowań.

2003–2020
W 2003 roku wydawcą „Tygodnika 

Suwalskiego” został Regionalny Ośrodek 
Kultury i Sztuki, a redaktorem naczel-
nym – Stanisław Kurak. W ramach pisma 
w latach 2003-2005 ukazywały się kolo-
rowe wkładki: „Kurier grodzki” i „Kurier 
ziemski”. „TS” drukowano na coraz lep-
szym papierze i w zmiennej objętości. 

Na łamach „TS” ukazała się obszarna re-
lacja z suwalskich wydarzeń po wejściu na-
szego kraju do Enii Europejskiej 1 maja 
2004 r.

Grupowe zdjęcie uczestników rajdu rowerowego po Wigierskim Parku Narodowym zorganizowanego z okazji 
100-lecia „Tygodnika Suwalskiego” i 15-lecia wznowienia tytułu w październiku 2005 r.
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W latach 1990–2020 „Tygodnik Suwalski” i „DwuTygodnik Suwalski” przygo-
towywali między innymi: Agnieszka Bieryło, Elżbieta Bieryło, Jerzy Broc, Marek 
Buczyński, Zygfryd Cegiełko, Tadeusz Charmuszko, Wojciech Drażba, Zbigniew 
Fałtynowicz, Jarosław Filipowicz, Sławomir Filipowicz, Zygmunt Filipowicz, Anatolia 
Gagacka, Zygmunt Gałaszewski, Ewa Gawęcka, Zbigniew Gniedziejko, Kazimierz 
Gomułka, Barbara Górowska, Krzysztof Grabowski, Joanna Hofmann-Delbor, 
Katarzyna Iwanowicz, Edward Janus, Katarzyna Jaskólska, Andrzej Jaśkiewicz, Andrzej 
Jurkiewicz, Grzegorz Kłoczko, Janusz Kondzior, Janusz Kopciał, Irena Krakowska-
Poczobut, Radosław Krupiński, Tomasz Kubaszewski, Piotr Kuczek, Stanisław 
Kulikowski, Stanisław Kurak, Jerzy Lasota, Ryszard Łapiński, Jolanta Łaskowska, 
Stefan Maciejewski, Halina Mackiewicz, Jerzy Marks, Andrzej Matusiewicz, Grażyna 
Mikłaszewicz-Sewastianowicz, Wojciech Misiukiewicz, Tadeusz Moćkun, Katarzyna 
Myszukiewicz, Wiesław Osewski, Bogdan Pieklik, Eugeniusz Pietruszkiewicz, Wacław 
Pankiewicz, Artur Parafinowicz, Zdzisław Przełomiec, Tadeusz Radziwonowicz, 
Mariusz Salamon, Grażyna Serafin, Ireneusz Sewastianowicz, Tadeusz Smagacz, 
Dorota Skłodowska, Krzysztof Skłodowski, Monika Skwierczyńska, Grażyna Sobecka, 
Kamila Sośnicka, Marek Starczewski, Hubert Stojanowski, Andrzej Strumiłło, Dariusz 
Sznejder, Kamil Sznel, Agnieszka Szyszko, Mieczysław Tanajewski, Ewa Taraszkiewicz, 
Justyna Truchan, Bogusław Wasilewski, Halina Wilk i Anna Zdancewicz.

Od kilkunastu lat pismo ma 20 stron,  
a od 2017 r. osiem stron kolorowych.  
W 2005 roku redaktorem naczelnym zo-
stał Stanisław Kulikowski. Był nim do 
2018 roku, kiedy jego obowiązki przejął 
Jarosław Filipowicz. Od listopada 2012 r. 
„Tygodnik Suwalski” wydaje Biblioteka 
Publiczna im. Marii Konopnickiej  
w Suwałkach. 

W kwietniu 2013 r. pismo zmieni-
ło częstotliwość ukazywania się i nazwę na 

Grupowe zdjęcie uczestników rajdu rowerowego po Wigierskim Parku Narodowym zorganizowanego z okazji 
100-lecia „Tygodnika Suwalskiego” i 15-lecia wznowienia tytułu w październiku 2005 r.

Okładki „Tygodnika Suwalskiego” po tragicznych wydarzeniach 2010 r.

„DwuTygodnik Suwalski”. „DTS” ukazu-
je się w co drugi wtorek w nakładzie 5 000 
egzemplarzy i jest pismem bezpłatnym. 
Nie sposób było nie zauważyć zmian ja-
kie w prasie spowodował rozwój interne-
tu i mediów społecznościowych. Wpłynęło 
to też na charakter „DTS”. Teraz dominuje  
w nim krótka informacja, bogato ilustrowa-
na. Niestety, nie ma już w „DTS”, podobnie 
jak w większości podobnych wydawnictw, 
miejsca na dłuższe formy dziennikarskie. 

Znaczącą część „DTS” zajmują ogłoszenia 
i materiały przekazywane przez suwalski 
Urząd Miejski. Ich publikacja jest jednym  
z głównych zadań pisma. Od pięciu lat 
funkcjonuje strona internetowa „DTS” 
pod adresem www.dwutygodniksuwal-
ski.pl oraz Facebook „DTS”. Umożliwia 
to przekazywanie na bieżąco ważnych in-
formacji dla suwalczan. Jest to szczegól-
nie ważne przy dwutygodniowym cy-
klu wydawania papierowej wersji pisma. 
„DwuTygodnik Suwalski” w wersji pa-
pierowej oraz elektronicznej przygoto-
wują pracownicy Biblioteki Publicznej  
im. Marii Konopnickiej.

Okładka „DwuTygodnika Suwalskiego” nr 1 
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Naruszewicza, która niedawno została poddana kompleksowym pra-
com konserwatorskim;

– „Gazety Suwalskiej” – czasopismo ukazywało się w latach 1954-56.

„Okruchy pamięci” to chwile utrwalone na starych fotografiach. Gdy 
te okruchy trafiają do suwalskiej Cyfrowej Biblioteki Pamięci – okazuje 
się, że zwykłe losy są częścią wielkiej historii, którą tworzą również miesz-
kańcy Suwałk i Suwalszczyzny. Trudno w kilku slajdach zamknąć ludzkie 
życie. Trudno odszukać w pamięci miejsca, zdarzenia, historie. Pożółkły 
fragment listu w zniszczonej kopercie, stary album, metalowe pudełko… 
Czasem dedykacja na odwrocie zdjęcia, wszystko zamknięte w małym ka-
drze – fotografii. Tyle zazwyczaj pozostaje. Te okruchy pamięci składają 
się na historię naszej „Małej Ojczyzny”.
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Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej uruchomiła na 
stronie internetowej dostęp do swoich najcenniejszych zbiorów. Pod ad-
resem http://digi.bpsuwalki.pl/cymelia-i-okruchy-pamieci/znaleźć moż-
na opracowania: „Cymelia ze starej szafy” oraz „Okruchy pamięci” czyli 
opowieści, które powstały na podstawie zdjęć i fragmentów wspomnień 
ich właścicieli, czasem potomków bohaterów tych fotografii. Są formą 
utrwalenia opowieści świadków historii, które zostały zarejestrowane w 
Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej suwalskiej biblioteki.

Wśród cymeliów suwalskiej książnicy znajdują się publikacje piśmien-
nicze od XVII wieku do 1945 r. Znaczna część tego księgozbioru znalazła 
się w zasobach Biblioteki dzięki darom indywidualnych ofiarodawców, 
jak również zakupom antykwarycznym i aukcyjnym. Cymelia znajdują się  
w Czytelni (budynek Biblioteki przy ul. E. Plater 33A, pierwsze piętro), są suk-
cesywnie digitalizowane i udostępniane w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. 
Od lat suwalscy bibliotekarze gromadzą też pierwsze wydania utworów 
Marii Konopnickiej oraz materiały związane z osobą patronki Biblioteki. 
Starają się także pozyskiwać najwartościowsze wydawnictwa o charakterze 
regionalnym, zarówno te ukazujące się obecnie, jak również starsze wyda-
nia regionaliów. Aktualnie zbiory z tzw. „starej szafy” to ok. 500 pozycji in-
wentarzowych oznaczonych sygnaturą G.Z. (Gabinet Zbiorów). Informacje 
o nich dostępne są w elektronicznym Katalogu Biblioteki. Na stronie  
www.digi.bpsuwalki.pl opublikowano opracowania dotyczące m.in.:
– edyktu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 1801 r. zabraniającego 

przyjmowania do zgromadzeń zakonnych osób zbyt młodych. Do zbio-
rów suwalskiej książnicy zakupiono go w 1987 r.;

– mowy na pogrzebie ś.p. Ignacego Czyżewskiego, którą zakupiono do 
zbiorów suwalskiej Biblioteki w 1994 r.;

– wydanej w 1925 r. książki „Z pamiętników Soplicy” Henryka Rzewuskiego, 
która do suwalskiej książnicy trafiła ze zbiorów biblioteki suwalskiego 
oddziału Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich;

– wydanej w 1836 r. książki „Historya narodu polskiego” Adama 

cymelia z BiBliotecznej szafy>>
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SuwaLSki oŚrodek kuLtury, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, zaprasza na:

¿ warsztaty kreatywnego rękodzieła „Makrama” – 24.10, w godz. 10-14, 
Pracownia Rękodzieła i Rzemiosła, ul. J. Pawła II 5, wstęp 60 zł. Bez igły, dru-
tów czy szydełka. Podczas warsztatów opanujesz podstawowe sploty, za-
projektujesz i wykonasz pierwszą makramę;
¿ warsztaty tańca flamenco – 24-25.10, w godz. 11-13, SOK, ul. J. Pawła II 5,  

wstęp na warsztaty 160 zł, liczba miejsc ograniczona. Zajęcia poprowadzi 
Luiza Romanowska;
¿ kolejne spotkanie medytacyjne „Wstęp do medytacji. Nowa normal-

ność. Ty tu i teraz” – 24.10, godz. 16, Sala Granatowa, ul. T. Noniewicza 71, 
wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona;
¿ spektakl „Dziękuję za różę” – 25.10, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, bile-

ty 20 zł w kasie SOK. Oparty na sztuce mistrzyni prozy psychologicznej, 
Marii Kuncewiczowowej – spektakl – to historia o dojrzewaniu, seksual-
ności, opresji.

muzeum im. marii konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31, zaprasza na:
¿ wystawę „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”, której zwiedza-

nie potrwa do 30.10.

muzeum okręGowe w SuwałkacH, ul. T. Kościuszki 81, zaprasza na:
¿ wystawę prac Marty Frej „jestem silna, bo…”. Wystawa czynna do 8.11 

w godz. 9-16.

rozmarino, ul. Kościuszki 75, zaprasza na:
¿ koncert zespołu „ŁUKASZ MAKOWSKI QUARTET” – 24.10, godz. 19.30, 

bilety w cenie 35 zł.  Na suwalskim koncercie zespół zagra kompozycje lide-
ra Łukasza Makowskiego z jego płyty „Beatiful landscape” jak i standardy ja-
zzowe i fussion we własnych aranżacjach. Skład zespołu: Łukasz Makowski 
– kontrabas, gitara basowa, Paweł Kukuła – instumenty klawiszowe, Kamil 
Skorupski – saksofony, Dominik Jaske – perkusja. W zależności od sytuacji 
epidemilogicznej koncert może zostać przełożony na inny termin.

Viii międzynarodowy feStiwaL arS muSica 2020
¿  koncert inauguracyjny – 18.10, godz. 19, koncert upamiętnia-

jący 100-lecie urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Konkatedra  
pw. Św. Aleksandra, ul. Emilii Plater 2.

cinema Lumiere 
zapraSza na fiLmy:

– do 15 października – „Trolle 2” (kome-
dia animowana/przygodowy), „Pinokio” 
(przygodowy/familijny), „25 lat niewinno-
ści. Sprawa Tomka Komendy” (dramat), 
„Jak zostać gwiazdą” (obyczajowy/kome-
dia), „Szarlatan” (dramat), „Gniazdo” (thril-
ler), „Nadzieja” (dramat) – film wyświetlany 
w cyklu KINO KONESERA – 13.10;
– od 16 października – „Tajemniczy ogród” 

(familijny/przygodowy), „Banksterzy” (thril-
ler/dramat);
– 21 października – „Arab blues” (komedia) 

film wyświetlany w cyklu BABSKIE WIECZORY;
– od 23 października – „Waleczne rybki” (animowany/

przygodowy), „Czyściec” (religijny), „Polot” (obyczajo-
wy), „Saint Maud” (horror);

– 27 października – „Tony Halik” (dokumental-
ny/przygodowy) film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA.

uwaGa! Z uwagi na stan epidemiologiczny 
Cinema Lumiere zobowiązane jest do wprowa-
dzenia ograniczeń liczby widzów. Na jednym se-
ansie może być obecnych ok. 50  osób. W związku 
z tym kino czasowo rezygnuje z rezerwacji biletów on-line. Nadal funk-
cjonuje rezerwacja telefoniczna: 87 618 20 23.

BiBLioteka puBLiczna im. marii konopnickiej w SuwałkacH 
ul. Emilii Plater 33A, zaprasza:

¿wspólnie z Cinema Lumiere w Suwał- 
kach do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” 

– zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniż-
kowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zaku-
pu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Filmy objęte akcją: „25 lat 
niewinności. Sprawa Tomka Komedy”,  „Tarapaty 2”, „Pinokio”.

***
uwaGa! Ze względu na prace remontowe Wypożyczalnia dla 

Dorosłych w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. E. Plater 
33A jest zamknięta.  W budynku przy ul. E. Plater 33A bez zmian czynna bę-
dzie Wypożyczalnia dla dzieci i Dział Zbiorów Specjalnych. Wszystkie książ-
ki dla dzieci i dorosłych będzie można nadal wypożyczać w Filiach. Filia nr 1  
przy ul. Szpitalnej 60 czynna: we wtorki 10-17; środy-piątki 9-15. Filia nr 2  
przy ul. Klonowej 41 czynna: we wtorki 9-18; środy-piątki 9-17; soboty 9-15. 
Filia nr 3 przy ul. Północnej czynna: wtorki-piątki 9-17; soboty 9-15.
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w kinie

nietypoWe 
muszelki Wigier

Jeszcze takich „Muszelek Wigier” nie było. Z uwagi na to, że Suwałki od 
10 października znalazły się w czerwonej strefie odwołano Galę Festiwalu 
– Koncert Laureatów z wręczeniem nagród XX Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier’2020”. Organizator festiwalu 
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społecznego skrócił go z trzech do dwóch 
dni. W imprezie wzięło udział trzydzieści podmiotów wykonawczych  
w kategorii „taniec” i ponad pięćdziesiąt w kategorii „piosenka”.

W kategorii piosenka Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk Grand Prix 
otrzymała Katarzyna Olechno, a Grand Prix SAWP Michał Bojczuk. „Złote 
Muszelki”: w swoich kategoriach otrzymali: Julia Wardak, Vanessa Szanter, 
Zuzanna Dudek, Karina Skwarczyńska oraz Gabriela Kurzac. 

W kategorii taniec Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk Grand Prix 
otrzymał warszawski zespół Hand to Hand Dzieci Jazz. „Złote Muszelki”  
w swoich kategoriach otrzymali: Studio Tańca Radość z SOK, Hand to 
Hand Junior Jazz oraz „Dotyk” z SOK.

>>

II miejsce 
i Srebrną 
Muszelkę 
Wigier zdoby-
ły dziewczę-
ta z zespołu 
Fleksik Mini 
z SOK

W stylizowanych ludowych strojach zdobywczynie III miejsca Brązowej Mu-
szelki Wigier zespół Dreamgirls z MGOK z Lipska
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wydarzenia Sportowe
ŚLepSk maLow wyGrywa

Siatkarze Ślepska Malow Suwałki udanie wznowili rozgrywki Plus Ligi 
po trzytygodniowej przerwie spowodowanej epidemią koronowiru-
sa w zespole. Wygrali 3:0 (25:19, 25:22, 25:20 
z Cuprum Lubin. Ani przez chwilę nie było 
wątpliwości kto był lepszym zespołem w lu-
bińskiej hali. Suwalscy siatkarze popełniali 
znacznie mniej błędów, byli też skuteczniej-
si w obronie. Najlepszym zawodnikiem me-
czu wybrano Kevina Klinkenberga (na zdję-
ciu), który zdobył 14 punktów. Dobrze zagrali 
też: Cezary Sapiński (6 pkt), Marcin Waliński 
(10 pkt), Joshua Tuaniga (3 pkt), Bartłomiej 
Bołądź (12 pkt) i Andreas Takvam (7 pkt). To 
pierwsze zwycięstwo Ślepska Malow nad 
Cuprum Lubin w Plus Lidze.

Po rozegraniu trzech meczów Ślepsk Malow ma 6 pkt i zajmują szó-
stą lokatę w tabeli Plus Ligi. Najbliższy mecz suwalskiego zespołu z MKS 
Będzin został odwołany, a kolejny z ZAKSA Kędzierzyn Koźle jest zapla-
nowany na Opolszczyźnie w sobotę 17 października.

wiGry Liderem
Piłkarze suwalskich Wigry wygrali sześć z siedmiu spotkań, które do-

tąd rozegrali w II lidze. 10 października w Suwałkach pokonali 1:0 Motor 
Lublin. Gola dla suwalskiej drużyny strzelił Kasper Wełniak w 63 min. po 
rzucie rożnym i precyzyjnym uderzeniu głową piłki, po którym bram-
karz Motoru nie miał żadnych szans na obronę. Mecz rozegrano bez 
udziału publiczności ze względu na wprowadzone ograniczenia zwią-
zane z pandemią. Skład Wigier: Zoch-Dobrotka, Piekarski (od 61 min. 
Soljić),  Karankiewicz, Ozga, Babiarz, Czułowski (od 61 min.  Bogusławski), 
Wełniak (od 76 min. Aftyka), Liszka (od 61 min. Gierach), Gojko, Adamek. 
W suwalskim zespole zadebiutował 33-letni Chorwat Josip Šoljić. To za-
wodnik środka pola, zarówno pomocy, jak i linii defensywnej. W swo-
jej karierze reprezentował takie kluby jak Miedź Legnica, Stal Mielec czy 
choćby NK Zagreb. Rozegrał łącznie 69 meczów w Fortuna 1 Lidze, w któ-
rych zdobył 8 bramek.

Suwalski zespół wygrał sześć z siedmiu rozegranych meczów i z 18 
zdobytymi punktami prowadzi w tabeli II ligi. W kolejnym meczu Wigry 
zagrają 18 października w Bytowie z Bytovią.

BadmintoniStka SkB w reprezentacji poLSki
Anastasija Chomicz  (SKB Litpol-Malow) reprezentować będzie Polskę 

na European Junior Championhips, które odbędą się 29 października  
– 7 listopada  2020 w fińskim Lahti. Mistrzostwa Europy Juniorów to im-
preza dla zawodników do lat 19 organizowana, co dwa lata. Podczas 
10-dniowych zawodów rozgrywane będą mecze drużynowe, jak i pięć 
konkurencji indywidualnych.

LekkoatLeci zakończyLi doBry Sezon
Na Mistrzostwach Polski do lat 16 w lekkoatletyce rozegranych  

w Słupsku młody oszczepnik suwalskiej Hańczy (staż treningowy 10 mie-
sięcy) Mateusz Żyliński zajął czwartą lokatę z rekordem życiowym 50,08 m.  
Od medalu dzieliło go tylko 24 cm.

Pięć rekordów życiowych ustanowili zawodnicy suwalskiej Hańczy 
podczas rywalizacji w XXXI Memoriale Aleksandra Wojny, będącym 
ostatnimi zawodami na otwartym stadionie w sezonie 2020. Zawodnicy 
niejednokrotnie startowali w konkurencjach pokrewnych, nie będących 
ich właściwą specjalnością. Paweł Gulbierz zajął 3 miejsce w biegu na 
100 m z wynikiem 11.53, Kornel Rybacki uplasował się na drugiej pozycji  
w biegu na 400 m (52.55), w tej samej konkurencji Jakub Sobota uzyskał 
54.35, (100 m – 12.19 rek. życ.), natomiast Mateusz Żyliński (kat. U16) rzu-
cił oszczepem o wadze 700g – 48.66 m. Pozostali zawodnicy uzyskali na-
stępujące rezultaty: Paweł Ćwikowski – 2:06,92 (800 m) Piotr Konopko  
– 12.28  (100 m), Julia Sawicka – 29.61 m (oszczep), Bartosz Taraszkiewicz  
– 53.90 m (oszczep), Julia Jasielon i Aleksandra Hołub – wzwyż po 145 

cm, Radosław Pomian – 12.10 (100 m) i 56.75 (400 m).
Był to niezwykle udany sezon dla lekkoatletów suwalskiej Hańczy. 

Przypomnijmy, że na Mistrzostwach Polski seniorów wywalczyli dwa me-
dale: Maria Andrejczyk (złoto) i Hubert Chmielak (brąz). Z dużym powodze-
niem suwalscy lekkoatleci rywalizowali też na Mistrzostwach Polski do lat 
18 (finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży), gdzie Gabriela Butkiewicz 
wygrała rzut oszczepem, a Kornel Rybacki był najszybszy na 110 m ppł. 
Pomimo ograniczeń związanych z epidemią udało się też zorganizować 
bardzo udany mityng „Z oszczepem nad Czarną Hańczą”. Gratulujemy su-
walskim lekkoatletom, ich trenerom i działaczom klubowym.

Bez medaLu
Bez medalu z Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych w Głubczycach 

powrócili młodzi badmintoniści SKB Suwałki. Najdalej, bo do ćwierć fina-
łu dotarł debel dziewcząt Wiktoria Banaszewska/Aleksandra Wilczewska 
i mikst A. Wilczewska/Jan Szeszko. W barwach SKB w turnieju grali jesz-
cze: Roksana Karaszewska, Michalina Jaśkiewicz i Aleksandra Wasilewska.

SocioS wiGry Suwałki
Zarejestrowane zostało stowarzyszenie Socios Wigry Suwałki. Teraz 

każdy kibic może mieć wpływ na decyzje podejmowane w suwalskim 
klubie. Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie działalności i rozwo-
ju grup juniorskich oraz młodzieżowych skupionych wokół Akademii 
Piłkarskiej Wigry Suwałki oraz Klubu Wigry Suwałki, a także funkcjono-
wania tych podmiotów. Poprzez dołączenie do Stowarzyszenia Socios 
Wigry Suwałki, każdy chętny będzie mógł pomóc i wesprzeć, a także 
bezpośrednio jako członek kreować tą działalność poprzez comiesięcz-
ne składki. Każdy wstępujący w szeregi Socios będzie mógł dopasować 
wysokość składek do swoich możliwości – szereg pakietów do wyboru. 
Więcej na: http://socioswigry.pl/

miStrzoStwa ukŻ Grot oSir
Na Zalewie Arkadia 33 zawodników rywalizowało w klasach Cadet, 

Optymist i Oldboy w Mistrzostwach UKŻ Grot OSiR. Po czterech wyści-
gach rywalizację w swoich klasach wygrali: Amelia Piasecka i Michalina 
Hościłowicz (Cadet), Wiktor Nowak (Optymist), Maciej Kamiński (Oldboy 
Młodzieżowcy) i Wojciech Pająk (Oldboy). 

Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl 

SukceSy SuwaLSkieGo SaLoS
Z powodzeniem rywalizowali zawodnicy Salosu Suwałki na 

Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie. Wyniki 
drużyn suwalskiego Salos w piłce nożnej: kategoria A – II miejsce (prze-
grywając jedynie stosunkiem bramek), trener: Aleksandra Bieryło; kate-
goria B – I miejsce, trenerzy: Tomasz Kościński, Aleksandra Bieryło, opie-
kun: Dariusz Ułanowicz;  kategoria C – III miejsce, trener: Adam Niewulis, 
Dawid Ułanowicz, trener bramkarzy Marek Sowa. W siatkówce dziewcząt 
w kategorii A suwalskie Salos zajęło II miejsce, trener: Tomasz Wasilewski, 
Żaneta Strecha, opiekun: Wojciech Śliwowski.    Fot. Salos Suwałki

Od lewej: Dawid Szulczek, trener Wigier, Dariusz Mazur, prezes Wigry Su-
wałki i Kamil Kowalewski, prezes Stowarzyszenia Socios Wigry
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dyŻury radnycH

Zgodnie z kalendarzem dyżurów radnych Rady Miejskiej w Suwałkach we wtorek 13 paź-
dziernika planowany był dyżur: krystyny Gwiazdowskiej i kamila klimka, natomiast 20 paź-
dziernika: karola korneluka i jacka niedźwiedzkiego, a 27 października: jacka juszkiewicza 
i marioli Brygidy karpińskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec lub wyznaczony przez niego wice-
przewodniczący pozostaje do dyspozycji interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00.

Z uwagi na potrzebę ograniczenia bezpośrednich kontaktów do osób dyżurujących moż-
na zadzwonić pod numer telefonu: 87 562 81 18 i 87 562 81 44 lub napisać pod adres e-mail:  
brm@um.suwalki.pl

od wtorku (13 października) nastą-
pią zmiany w funkcjonowaniu urzędu 
miejskiego w Suwałkach.

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP 
kolejnych ograniczeń związanych z występowa-
niem zarażeń Covid-19 w tym wprowadzeniem 
miasta Suwałki do strefy czerwonej oraz wystę-
powaniem kolejnych zakażeń wśród pracowni-
ków urzędu, Sekretarz Miasta Mariusz Klimczyk 
zawiadamia o decyzji wprowadzającej od 12 
października pracę zdalną urzędu tj. bez bez-
pośredniej obsługi interesantów lub obsługi po 
uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty  
w wyznaczonych wydziałach urzędu.

Wyjątek w tym zakresie stanowią czynności 
z zakresu funkcjonowania niżej wskazanych wy-
działów, które bezpośrednio i warunkowo ob-
sługują interesantów w następującym zakresie:

urząd Stanu cywilnego (tel. 87 562 80 16), 
usc@um.suwalki.pl – rejestracja zgonów i uro-
dzeń po uprzednim telefonicznym umówie-
niu terminu i godzin załatwienia sprawy (do 
Urzędu wchodzi tylko osoba zgłaszająca). 

Udzielane będą śluby cywilne. Podczas ce-
remonii, oprócz urzędnika stanu cywilnego, 
obecni mogą być jedynie nowożeńcy, świadko-
wie, najbliższa rodzina (max. 8 osób – wszyscy  
z zachowaniem rygorów sanitarnych).

W sprawach zawierania małżeństw cywil-
nych i konkordatowych, tut. Urząd będzie przyj-
mował zapewnienia i wydawał zaświadczenia 
po uprzednim telefonicznym umówieniu ter-
minu i godziny.

Osoby zainteresowane rezygnacją z termi-
nu ślubu lub jego zmianą, proszone są o złoże-
nie pisemnej prośby poprzez platformę ePUAP, 
faksem: (87) 5663098, e-mailem: usc@um.su-
walki.pl lub wrzucając taką prośbę do specjal-
nie do tego przeznaczonej urny w holu Urzędu 
Miejskiego, ul. Mickiewicza 1.

wydział Spraw obywatelskich (tel. 87 562 
81 23), wso@um.suwalki.pl – np. dowody oso-
biste i ewidencja ludności.

wydział komunikacji
Potrzeba załatwiania sprawy powinna być 

realizowana przez rezerwację internetową 
wizyty na stronie bezkolejki.eu/umsuwalki 
umożliwiającą zapisanie się na konkretny dzień  
i godzinę w Wydziale Komunikacji lub pobra-
nie biletu i zapisania się do kolejki osobiście, 
korzystając z biletomatu, znajdującego się  
w Wydziale Komunikacji.

Dodatkowe informacje (tel. 87 562 80 49), 
wk@um.suwalki.pl – np. rejestracja pojazdów, 
wydawania uprawnień do kierowania pojaz-
dami.

Wnioski do Wydziału Komunikacji powinny 
być składane korespondencyjnie pocztą tra-
dycyjną na adres Urząd Miejski w Suwałkach, 
Wydział Komunikacji, ul. Mickiewicza 1, wrzu-
cane do skrzynki podawczej w budynku urzę-
du, lub przesyłane przez aplikacje ePUAP, na 
elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu przez 
stronę rządową https://www.gov.pl/ (zakładka 
Kierowcy i pojazdy).

Wnioski do pobrania i wydrukowania: 
https://www.wrotapodlasia.pl/ (zakładka 
Cyfrowy Urząd > Motoryzacja i Transport).

Obsługa bezpośrednia obejmuję wyłącznie 
sprawy będące niezbędną potrzebą życiową 
w zakresie wniosków o rejestrację pojazdów, 

wydania prawa jazdy, licencji transportowych, 
odbioru dokumentów. W celu bezpośrednie-
go przedłożenia wniosku należy w systemie 
kolejkowym bezkolejki.eu/umsuwalki lub te-
lefonicznie ustalić termin i godzinę obsłu-
gi z pracownikami pod numerami telefonów. 
Rejestracja pojazdów: (87) 562 80 46, 562 80 45, 
562 80 47, prawa jazdy: (87) 562 80 42, transport, 
OSK, Stacje Kontroli: (87) 562 80 43, 562 80 44.

pozostałe wydziały urzędu miejskiego w 
Suwałkach są zamknięte do bezpośredniej 
obsługi petenta (wydziały nie przyjmują in-
teresantów) załatwiające sprawy wyłącznie 
korespondencyjnie, telefonicznie lub środ-
kami łączności elektronicznej.

Sprawy urzędowe można zrealizować elek-
tronicznie, za pośrednictwem konta e-Puap. 
Pod adresem https://um.suwalki.pl/urzad-miej-
ski,66 znajdują się informacje o elektronicznym 
sposobie załatwianie spraw urzędowych (wy-
kaz usług realizowanych zdalnie).

Pod linkiem http://tel.um.suwalki.pl/index.
php znajdują się numery bezpośrednich telefo-
nów służbowych do pracowników Urzędu ob-
sługujących interesariuszy.

Sekretarz miasta apeluje do mieszkań-
ców, aby w pierwszej kolejności korzystali 
właśnie z tej formy załatwiania spraw urzę-
dowych.

wydział architektury i Gospodarki prze- 
strzennej (87) 562 81 84, agp@um.suwalki.pl

wydział Geodezji i Gospodarki nie - 
ruchomościami geo@um.suwalki.pl: użyt-
kowanie wieczyste (87) 562 80 38; dzierżawy 
rolne, rejestracja sprzętu pływającego, karty 
wędkarskie (87) 562 81 73; podziały nierucho-
mości, trwały zarząd, zwroty nieruchomości, 
hipoteki 562 80 37; sprzedaż nieruchomości 
(87) 562 81 41; odszkodowania za nieruchomo-
ści (87) 562 82 41; wypisy i wyrysy z ewidencji 
gruntów (87) 562 81 19, 562 81 16; kopie ma-
py zasadniczej, zgłaszanie i rejestrowanie prac 
geod. (87)562 81 15, 562 82 51; narady koordy-
nacyjne (87) 562 81 42; inne sprawy związane 
z geodezją i gospodarką nieruchom. (87) 562 
81 43, 562 81 64.

 
wydział podatków i opłat po@um.suwalki.pl
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny tele-

fony: (87) 562 81 13 wew. 1113, 562 81 11 wew. 
1111, 562 82 74 wew. 1375, 562 81 12 wew. 1112. 
Opłata za użytkowanie wieczyste tel. (87) 562 
81 52 wew. 3081. Gospodarka odpadami komu-
nalnymi tel. (87) 562 82 62 wew. 2072, 562 82 14 

wew. 2140, 562 82 61 wew. 2071. Księgowość: 
(87) 562 81 51 wew. 3070, 562 81 53 wew. 1530, 
562 80 08 wew. 3080. 

wydział ochrony Środowiska i Gospodarki 
komunalnej osgk@um.suwalki.pl: usuwanie 
drzew i krzewów z terenów innych niż wpisa-
nych do rejestru zabytków; rejestracja zwie-
rząt chronionych Konwencją Waszyngtońską 
(CITES); pomoc w usuwaniu eternitu z budyn-
ków innych niż handlowo-usługowe; pozwole-
nia, zezwolenia dotyczące gospodarki odpa-
dami innymi niż komunalne – (87) 562 82 16;  
decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych 
(87) 562 82 09; dotacje na likwidację stare-
go kotła i wymianę na nowy oraz podłącze-
nie do sieci cieplnej i gazowej (87) 562 82 10; 
odbiór odpadów komunalnych (87) 562 82 
70; gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, odbiór, prawidłowość złożonej deklaracji 
ze stanem faktycznym pojemników na posesji, 
sprawy bieżące mieszkańców związane z ter-
minowością odbioru odpadów, bieżące zmiany  
w deklaracjach; opieka nad zwierzętami bez-
domnymi, kotami, sterylizacja, kastracja, współ-
praca z mieszkańcami; zaświadczenia w zakre-
sie nieruchomości objętych uproszczonym 
planem zagospodarowania lasów; sprowadza-
nie zwłok z zagranicy (wydawanie decyzji); pro-
gram kastracji psów, decyzja utrzymania psów 
rasowych uznawanych za agresywną – tel. (87) 
562 82 80, wew. 2083; sprawy dot. komunikacji 
miejskiej (87) 562 82 39.

wydział  oświaty i wychowania (87)  563 
57 18, ows@um.suwalki.pl

wydział Spraw obywatelskich (87) 562 81 
23, wso@um.suwalki.pl – działalność gospo-
darcza.

wydział kultury i Sportu (87 563 56 12), 
ktp@um.suwalki.pl

Biuro konserwatora zabytków (87 563  56 15),  
mkz@um.suwalki.pl

miejski rzecznik konsumentów (87) 562 82 
08), mrzk@um.suwalki.pl

pełnomocnik ds. organizacji pozarządo-
wych (87) 562 82 01, aszyszko@um.suwalki.pl 

wydział Spraw Społecznych (87) 563 56 02,  
zps@um.suwalki.pl – sprawy opieki nad osoba-
mi niesamodzielnymi.

wydział Budżetu i finansów (87) 562 81 77 
– można uzyskać informacje dotyczące: zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego; udzielania ulg (umorzenie, raty, 
odroczenie płatności), zwolnień na podstawie 
uchwał Rady Miejskiej; zwrot weksli i deklaracji 
wekslowych do zabezpieczeń umów w ramach 
„bonu na szkolenie”.

zmiany W urzędzie miejskim
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prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, 

oznaczonej działką nr 24624/2 o powierzchni 1,8008 ha, położonej w 
Suwałkach przy ul. Wylotowej 30, posiadającej urządzoną księgę wieczy-
stą SU1S/00020008/5, zabudowanej budynkami murowanymi: dydaktycz-
no-warsztatowym, budynkiem garażowym, budynkiem gospodarczym, 
budynkiem magazynowym oraz budynkiem trafostacji. Nieruchomość prze-
znaczona jest na cele zabudowy usługowo – produkcyjnej. Szczegółowe wa-
runki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXXVIII/489/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017 ro-
ku. Na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa, ciepłownicza, kanali-
zacji sanitarnej, energetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany 
będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostęp-
nienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Ponadto 
Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności 
przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci ciepłowniczej – 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej 
na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie swobodnego dostępu – doj-
ścia i dojazdu tj. korzystania przez PEC w Suwałkach z nieruchomości wyżej 
opisanej, w celu naprawy, remontu, konserwacji i modernizacji oraz rozbu-
dowy istniejących na nieruchomości urządzeń służących do przesyłu ener-
gii cieplnej. Zobowiązany będzie również do powstrzymania się od działań, 
które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych, w szczególno-
ści powstrzymywania się od dokonywania w odległości 2,0 m od krawędzi 
kanału ciepłowniczego jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów głęboko 
korzeniących się oraz lokalizowania obiektów w sposób trwale związany z 
gruntem, jak również innych działań lub zaniechań, które mogłyby spowo-
dować uszkodzenie urządzeń przesyłowych. Na nieruchomości zlokalizowa-
na jest sieć ciepłownicza kanałowa o średnicy 2xdn65 mm i długości 21,70 
mb. Ponadto Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej 
służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci wodo-
ciągowej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości 
urządzeń przesyłowych w postaci sieci wodociągowej oraz polegającej na 
prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym 
do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci wodociągowej 
wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pra-
cowników PWiK Sp. z o.o.. W przypadku kolidowania sieci z nową inwesty-
cją, Nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgod-
nieniu z właścicielami sieci.

Cena wywoławcza: 2 500 000 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset 
tysięcy złotych).

Wadium: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 11.00 
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w 
sali nr 146.

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

lewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 24 listopada 
2020 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wa-
dium 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 – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją 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 

i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  211/2020

prezydent miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709) podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu 08.10.2020 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
08 października 2020 r. do 29 października 2020r.) wykaz 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta 
Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze z do-
tychczasowym dzierżawcą na kolejny okres (Zarządzenia Nr 
398/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 08 października 
2020 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w 
Suwałkach przy ul. Sianożęć, ul. Szwajcaria, ul. Ogrodowa, ul. 
Krzywólka, ul. Filipowska, ul. Sejneńska.  222/2020

prezydent miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709) podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu 08.10.2020 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08 
października 2020 r. do 29 października 2020r.) wykaz nieru-
chomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki 
przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 
lat (Zarządzenia Nr 399/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 
08 października 2020 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych 
położonych w Suwałkach przy ul. Krzywólka, ul. Krasickiego.

221/2020

kasa dla przedszkoli
Za blisko 1,5 mln w Suwałkach po-

wstaną trzy place zabaw oraz będą reali-
zowane zajęcia sportowo – zdrowotne 
we wszystkich suwalskich przedszkolach. 
A to za sprawą m.in. pozyskania przez su-
walski samorząd miejski ponad 1,2 mln zł 
z Unii Europejskiej na realizację projek-
tu „Bądź aktywny – bądź zdrowy”. W ra-
mach projektu w latach 2021-22 przewi-
duje się m.in.:

budowę i wyposażenie placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz 
Szkole Podstawowej nr 7, a także przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
nr 1 na ul. Przytorowej,

zajęcia sportowo-zdrowotne dla dzieci w przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
i 10 oraz w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 2, 5, 7, 10, 11, a tak-
że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 nr 1. Zajęcia będę skiero-
wane do 500 dzieci, przede wszystkim pochodzących z rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym,

zakup wyposażenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych do przedszkoli nr 2, 5, 7, 10 
i 11 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1,

organizację półmaratonu w Suwałkach (80 dzieci, 40 PL, 40 LT),
organizację 6 warsztatów dla dzieci i rodziców w Suwałkach w zakresie zdrowe-

go stylu życia, z udziałem dzieci i nauczycieli z Alytusa,
15 godzin zajęć zdalnych dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

szkół podstawowych.

>>
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Wyrazy szczerego współczucia

pani 
maGdaLenie kujawSkiej

Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

z powodu śmierci

mamy
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego

oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach
217/2020

ogłoszenia „dtS” , tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

panu 
ryszardowi Balcer
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

matki
składają 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

218/2020

fotoGrafia
Zajęcia prowadzi długoletni fotografik z dużym doświad-

czeniem edukacyjnym. Proponowane zajęcia skierowane są 
zarówno do młodzieży jak i osób dorosłych. Zarówno zakres 
techniczny jak i tematyczny zajęć ustalany jest indywidualnie, w zależności 
od doświadczenia oraz potrzeb osób biorących w nich udział. Tematami 
wiodącymi są: fotografia krajobrazowa, fotografia zbliżeniowa i makro-
fotografia, a także mikrofotografia (fotografia przy użyciu mikroskopu). 

Podczas zajęć nauczysz się właściwej obsługi aparatu fotograficzne-
go, zapoznasz się z podstawowymi prawami rządzącymi fotografią oraz 
nauczysz się wykorzystywać je w praktyce. W przypadku fotografii krajo-
brazowej i makrofotografii dodatkowo przewidziane są wyjazdy w plener.

Zajęcia mogą odbywać się zarówno w godzinach popołudniowych jak 
i przed południem – do uzgodnienia.

Zainteresowanych udziałem w zajęciach oraz dalszymi szczegółami 
proszę o kontakt telefoniczny: 696 669 428   205/2020

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa szczerego wsparcia i otuchy

ewie Bujno
z powodu śmierci

taty
składają

Pracownicy Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
219/2020

przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Suwałkach 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie ba-
dań wykonanych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 18.09.2020 r. oraz 23.09.2020 r. 
informuje, że jakość 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).

W załączeniu
• Ocena jakości wody

216/2020

Wydawca: Biblioteka publiczna im. marii konopnickiej w Suwałkach. 
Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl znajdziesz nas również 

na facebooku: dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 
Redakcja „DTS”: Jarosław Filipowicz – redaktor naczelny oraz Katarzyna Myszukiewicz i Zdzisław Przełomiec. Opracowanie komputerowe: Agnieszka Bieryło.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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bIblIoTeKarz PoleCa

„Saturnin” jakuB małecki
Za nami premiera kolejnej powieści Jakuba Małeckiego „Saturnin”. Nie będę pisać o czym jest książ-

ka, bo to można „wygooglować” w moment. Natomiast chciałabym podzielić się z Państwem refleksjami 
po jej lekturze.

Podejrzewam, że gdybym dostała anonimowy tekst, już po kilku stronach odgadłabym, kto jest jego 
autorem. Niepodrabialny styl i język, zwykły-niezwykły bohater, odkrywana niespiesznie tajemnica, wie-
loosobowa narracja, to niewątpliwe atrybuty prozy Małeckiego. Ktoś powie wtórność, powtarzalność.  
Ja mówię, że to właśnie urzekło mnie w historiach z „Rdzy”, czy „Dygotu”. To mnie zachwyca i w „Saturninie”.

Jest jeszcze jedna rzecz w książce, która bardzo mnie ujęła. Znajduje się tam wątek wojennych traum, 
które dotknęły i następne pokolenia ich ofiar. Dla mnie więc pozycja także należy do osobistych, bo i w mo-
jej rodzinie wojenne przeżycia odbiły się na dzieciach i wnukach.

Po nowatorskim, rewelacyjnym „Nikt nie idzie” wraca „stary, dobry” Małecki.  Najpierw z „Horyzontem”, 
teraz z historią rodziny Markiewiczów. Jak on to robi, że wiele jego książek biegnie określonym torem, a mimo to za każdym razem zaskakuje i nie po-
zwala długo o sobie zapomnieć?!  Kamila Sośnicka

maSz proBLem z aLkoHoLem?
cHceSz przeStaĆ piĆ?

anonimowi aLkoHoLicy czekajĄ

wykaz mitinGÓw Grup aa interGrupy

„pojezierze”
infolinia: 801 033 242

Suwałki:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

i święta 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;

auGuStÓw:
n „nie ma mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

Sejny:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

fiLipÓw:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

puńSk:
n „nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00, 
 zima – 19.00;

LipSk:
n „odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00 188/2020

prezydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
29 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 29.09.2020 r. do 20.10.2020 r.) wykaz lokali stanowiących własność 
Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 387/2020 z dnia  
29 września 2020 roku). 212/2020

Urocza i elegancka 
czteroletnia suczka, 
czarna podpalana 
z białymi skarpetka-
mi, wniesie radość 
do twojego życia. 

Trzyletnia suczka 
pręgowana 
à la tygrys będzie 
zawsze przypominać 
egzotyczne 
podróże.

Stateczny pies czarny 
podpalany, 
sześciolatek, będzie 
wiernym towarzy-
szem długich 
spacerów.

przyGarnij przyjacieLa 
ze ScHroniSka „SianoŻęĆ”

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy 
psów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schroni-
sku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta w schronisku są otoczone opieką we-
terynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku  
w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 

www.e-schronisko.pl, tel. 606 493 823

Czteroletni piesek 
biszkopcik, 
z uroczym 
pyszczkiem, będzie 
wiernym towarzy-
szem twoich długich 
zabaw na świeżym 
powietrzu.

Sześcioletnia suka 
czarna, marzy 
o stabilizacji 
i osobach, które 
otoczą ją miłością.

Pies wilczasty  
z ubarwienia  

husky, wiek 
cztery lata,  

będzie czujnym 
stróżem twojej 

posesji.

Pięcioletnia 
ruda sucz-
ka, czarny 
pyszczek 
szuka 
swojego 
miejsca 
na ziemi.
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W midicentrum 
o literaturze

O swoich pasjach: pisaniu i komputerach w suwalskim „Midicentrum” opowia-
dała Ewelina Domańska, autorka książki „itakjuzniezyjesz.com”. Pisanie to jej hob-
by, rozrywka, magia i możliwość kreowania innego świata. Spotkanie  zorganizowa-
ne przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej poprowadził Jarosław Filipowicz.

W kwietniu ukazała się pierwsza powieść suwalczanki E. Domańskiej „itakjuz-
niezyjesz.com” (i tak już nie żyjesz). Jej pierwsze publikacje pojawiły się na porta-
lu Wattpad pod nickiem: yannissonne. Autorka jest też członkiem grup literackich 
Piórem Czarownic (wcześniej Czarownice z Wattpada) i Kobiety Piszą. Na co dzień 
pracuje z młodzieżą wchodzącą w dorosłość, jako anglistka i informatyk w suwal-
skim III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Lityńskiego.

konopnicka 
na juBileusz

Nie ma wątpliwości, że Maria Konopnicka to najbar-
dziej znana suwalczanka. Pokazał to też niedawny plebiscyt 
„DwuTygodnika Suwalskiego”. Wszyscy wiemy, że urodzi-
ła się w naszym mieście, ale nie zawsze znamy jej twórczość. 
Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej chce uła-
twić poznanie wierszy naszej krajanki. W przestrzeni miejskiej, 
głównie na przystankach ZKM pojawiły się plakaty z wiersza-
mi Marii Konopnickiej. Ilustrowane są przez suwalskie artystki: 
Karolinę Augustynowicz, Annę Cichosz, Kamilę Dańko, Natalię 
Kleszczewską, Karinę Sosnowską i Martę Taraszkiewicz.

Jest to kolejne działanie Biblioteki z okazji jej 75-lecia, ob-
chodzonego w tym roku w warunkach pandemii. Zachęcamy 
do odszukania tych plakatów z wierszami M. Konopnickiej  
i skomentowania tego na facebooku Biblioteki.

jesień na śWierkoWej>>



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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