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DwuTygoDnik SuwalSki

O Kresach w archiwum
O budowaniu polskości na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w okresie 

międzywojennym i jej poszukiwaniach dzisiaj, opowiadały 3 grudnia w Archiwum 
Państwowym w Suwałkach, autorki dwóch nie-
zwykłych książek – Agnieszka Rybak i Anna 
Smółka (na zdjęciu). Pisarki i dziennikarki przywi-
tała pełna sala słuchaczy z byłym Prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim i zastępcą prezyden-
ta Suwałk Romanem Rynkowskim oraz radnym 
Jackiem Roszkowskim. Autorki książek ostatnie la-
ta spędziły na podróżach po Kresach, na przeglą-
daniu archiwów, starych gazet, docieraniu do świadków historii. Efekt – reporter-
skie, fascynujące opowieści o świecie, którego już nie ma – książki: „Wieża Eiffla nad 
Piną” i „Kresy. Ars moriendi”.

W „Wieży…” opowiadają o kilku ważnych, lecz zapomnianych projektach rozwo-
jowych w województwach wschodnich II RP. W drugiej książce, w „Kresach…” wy-
ruszają na poszukiwanie śladów polskości. Odkrywają zapomniane postacie – braci 
Narutowiczów: Gabriela, pierwszego prezydenta Polski po 1918 r. i Stanisława, który 
był sygnatariuszem aktu niepodległości Litwy. Obaj bracia zmarli śmiercią tragicz-
ną. Gabriel, został zastrzelony przez zamachowca 16 grudnia 1922 r. w czasie wizyty 
w galerii „Zachęta”, zaś Stanisław popełnił samobójstwo w Kownie w noc sylwestro-
wą 1932 r.; Wiktora Baworowskiego-lwowskiego ekscentrycznego fundatora kolek-
cji książek i dzieł sztuki; członków rodziny Oziewiczów, która po II wojnie światowej 
uparła się zostać w swoim domu pod Mołodecznem. Organizatorem spotkania by-
ło Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny.

Z KaZachstanu
do Suwałk

Czteroosobowa rodzina Taczanowskich z Kazachstanu jest 
już w Suwałkach. 24 listopada polskich repatriantów oficjalnie 
powitano w naszym mieście. W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec wraz z radnymi Zbigniewem 
R. De-Mezerem, Tadeuszem Czerwieckim i Andrzejem 
Turowskim oraz przedstawiciel Wojewody Podlaskiego.

– Witamy Państwa w Polsce. 
Mam nadzieję, że będziecie 
czuli się w Suwałkach jak u sie-
bie w domu. Będziemy starali 
się Wam pomóc, na ile będzie-
my mogli, w zadomowieniu się  
w Polsce i w Suwałkach – powie-
dział Cz. Renkiewicz, który wrę-
czył rodzinie polską flagę oraz 
flagę Suwałk.

Rodzina Taczanowskich to: 
31-letnia Kristina, której dzia-
dek pochodził z Polski; 33-letni 
Jewgenij oraz dwójka dzieci 
4-letnia Nelli i Artem, 
który skończył w lipcu roczek

– Dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie. Jesteśmy tu dopie-
ro od trzech dni i nie zdążyliśmy jeszcze poznać Waszego,  
a w sumie to już Naszego miasta. Odbyliśmy kilka spacerów. 
Jest tutaj pięknie i czujemy, że będziemy tutaj się czuli dobrze 
– mówiła Kristina Taczanowska.

Państwo Taczanowscy to osoby z wyższym wykształce-
niem. Kristina jest epidemiologiem, a Jewgenij to ekonomi-
sta i inżynier. Do tej pory mieszkali w stolicy Kazachstanu 
Nur-Sułtan. Suwalski samorząd zaoferował im mieszkanie  
w zasobie komunalnym. Następnie pomoże im w znalezieniu 
pracy oraz opieki w przedszkolach dla dzieci.

DwuTygoDnik SuwalSki

2

>>

JarmarK
świąteczny 2021

W dniach 18-19 grudnia na placu 
Marii Konopnickiej odbędzie się Suwalski 
Jarmark Świąteczny 2021. W godzinach 
od 10 do 18 zaplanowane jest świątecz-
ne miasteczko handlowe: szeroki wybór 
oryginalnych upominków, ozdób świą-
tecznych i lokalnych przysmaków. 

18 grudnia o godz. 16 odbędzie się spektakl Związku 
Ukraińców w Suwałkach pt. „Wieczory na Chutorze w pobli-
żu Dikańki”.

19 grudnia zaplanowano Wigilię Miejską, ale w chwili odda-
wania do druku „DwuTygodnika Suwalskiego” nie zapadła jesz-
cze ostateczna decyzja w tej sprawie. O ustaleniach poinformu-
jemy na stronie internetowej www.dwutygodniksuwalski.pl 

Organizatorami głównymi Jarmarku są: Miasto Suwałki  
i Suwalski Ośrodek Kultury, przy współpracy ZDiZ w Su- 
wałkach i Nadleśnictwa Suwałki.

>>

>>

LOdOwisKO Otwarte
W Mikołajki ponownie otwarto Lodowisko Miejskie przy Szkole Podstawowej  

nr 11 przy ul. Szpitalnej 66.  Dla suwalczan korzystanie z lodowiska i wypożyczalni ły-
żew jest bezpłatne. Wejście na obiekt zlokalizowane jest od strony ul. I. Daszyńskiego. 
W dni nauki szkolnej lodowisko jest dostępne dla wszystkich od godz. 15 do 20 (wejścia  
o godz. 15, 16, 17, 18 i 19). Do godz. 15 z lodowiska będą korzystały szkoły. W sobo-
ty, niedziele oraz w ferie lodowisko jest czynne w godzinach od 11 do 18 (wejścia  
o godz. 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17). W celu utrzymania porządku oraz kontroli ilości ko-
rzystających, na każdą z godzin obowiązują bezpłatne bilety wydawane w wypoży-
czalni łyżew przy lodowisku. Obowiązują środki bezpieczeństwa związane z zapo-
bieganiem COViD-19.

>>
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zdaniem prezydenta

dyŻUry radnyCH
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 7 grudnia zapraszają Jarosław Józef Kowalewski i Jacek 

Roszkowski obaj z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 14 grudnia na su-
walczan czekają Adam Ołowniuk oraz Wojciech Pająk z klubu radnych 
„Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 21 grudnia zapraszają Anna 
Ruszewska i Andrzej Turowski, oboje z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczo-
ny przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17, w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

RatuSzowy komunikat
Ważna informacja dla mieszkańców Suwałk. W piątek (24 grudnia) oraz 

w piątek (7 stycznia 2022 r.) Urząd Miejski w Suwałkach będzie nieczynny.
W związku z pierwszym dniem Świąt Bożego Narodzenia (25 grud-

nia br.) przypadającym na dzień wolny od pracy (sobota) i koniecznością 
odbioru dnia wolnego przez pracowników urzędu w okresie rozliczenio-
wym, czyli do końca tego roku podjęto decyzję, że 24 grudnia będzie 
dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Suwalski ra-
tusz nie będzie również pracował 7 stycznia 2022 r. Ma to związek z ana-
logiczną sytuacją i odbiorem dnia wolnego za 1 stycznia, który również 
przypada w sobotę.

>>

kandydaci 
pOsZuKiwani

Ruszył nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta 
Suwałk Włócznia Jaćwingów. Do konkursu można zgłaszać osoby, firmy, 
organizacje i zespoły, które posiadają wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz 
zasługi dla Miasta Suwałki we wszystkich dziedzinach życia publicznego. 
Nagrody przyznawane są za działania w 2021 roku. Dodatkowo, do nagro-
dy można zgłaszać przedsiębiorców, których zgłaszający chcieliby uho-
norować „Włócznią Jaćwingów” za produkt lub usługę, które są przed-
miotem ich działalności i cieszą się uznaniem konsumentów. Warunkiem 
jest prowadzenie działalności gospodarczej przez danego przedsiębior-
cę na terenie Suwałk. Przypominamy, że kandydatów do nagrody mogą 
zgłaszać wszyscy: osoby fizyczne, organizacje i instytucje społeczne, kul-
turalne, sportowe, gospodarcze i inne podmioty.

Laureaci Włóczni Jaćwingów za 2020 rok z władzami miasta

Wnioski można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: bpm@um.suwalki.pl  
lub składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy  
ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 5. Termin zgłaszania kandydatur upływa  
15 stycznia 2022 roku. Wzór wniosku oraz szczegóły na: www.um.suwalki.pl 

Jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, to gala z wręczeniem na-
gród odbędzie się w 26 lutego przyszłego roku podczas Balu Prezydenta 
Miasta Suwałk, który zostanie zorganizowany tym razem w hali Suwałki 
Arena. W planie oprócz wręczenia nagród będą atrakcyjne wydarzenia 
m.in.: koncert gwiazdy oraz zabawa do białego rana.

>>
Do 9 grudnia potrwają konsultacje 

społeczne Strategii Rozwoju Oświaty  
w mieście Suwałki do 2030 roku. To bar-
dzo ważny dokument, bo to on w dużej 
mierze przesądzi o przyszłości i poten-
cjale Suwałk. Inwestycja w wiedzę i naukę 
najmłodszych, to najlepsza inwestycja. 
Ten dokument ma spowodować, że wy-
korzystamy te działania bardzo dobrze.

Nad tym dokumentem pracował 
kilkudziesięcioosobowy zespół eks-
pertów. 

Odpowiada on na różne potrzeby 
mieszkańców naszego miasta i jest dostosowany nie tylko do wymogów 
gospodarki lokalnej, lecz także krajowej oraz Unii Europejskiej. Strategia 
określa jak zapewnić wysoką jakość usług edukacyjnych przy racjonalnym 
i optymalnym poziomie ich finansowania oraz organizowania. 

Działania w zakresie oświaty, które podejmujemy, pokazują, że ofer-
ta edukacyjna miejskich jednostek i działania na rzecz wyrównywania 
szans edukacyjnych oraz inwestycje w infrastrukturę, świadczą o priory-
tetowym traktowaniu oświaty w Mieście. Ponad 50 milionów złotych, po-
chodzących z dochodów własnych budżetu miejskiego, od dwóch lat jest 
przeznaczanych na dofinasowanie oświaty. Łączny budżet zadań oświa-
towych w Suwałkach to rokrocznie ponad 150 mln zł. 

Miasto skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, zarówno z rządo-
wych programów, jak i Unii Europejskiej. Realizacja wielu działań zaplano-
wanych w tej strategii nie będzie jednak możliwa bez środków zewnętrz-
nych, w szczególności w szkolnictwie branżowym i działaniach na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami. 

Ze Strategią Rozwoju Oświaty można zapoznać się na stronie Urzędu 
Miejskiego. Na uwagi czekamy do 9 grudnia 2021 r. w formie elektro-
nicznej i pisemnej. Szczegóły można również znaleźć u pracowników 
Wydziału Oświaty i Wychowania.

>> Spotkanie infoRmacyjne
Prezydent Miasta Suwałki zaprasza mieszkańców miasta i okolicznych 

miejscowości na spotkanie informacyjne dotyczące projektu budowy 
Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów pre-RDF do produkcji 
ciepła dla potrzeb sieci ciepłowniczej w Suwałkach. Spotkanie odbędzie 
się we wtorek 14 grudnia o godz. 16 w Suwalskim Ośrodku Kultury, przy 
ul. Papieża Jana Pawła II 5.

Planowana inwestycja miałaby powstać na terenie przemysłowym przylegają-
cym do działającej elektrociepłowni PEC Suwałki, przy ulicy Przemysłowej

Inwestycja zapewni domknięcie lokalnej gospodarki odpadowej, sta-
bilizację cen odbioru odpadów i cen ciepła dla mieszkańców oraz po-
prawi jakość powietrza, dzięki zmniejszeniu emisji ze spalania węgla. 
Wszystko o planach budowy ITPO na stronie: www.itpodlasuwalk.pl  
oraz na profilu FB pod tą samą nazwą: https://www.facebook.com/ITPO.
Suwalki
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KOLeJne miesZKania 
na wynajem

Suwalski samorząd oraz miejska spółka ZBM TBS w 2022 roku rozpocz-
nie przy ul. Franciszkańskiej budowę pierwszego budynku z 53 mieszka-
niami na wynajem. Na ten cel udało się pozyskać łącznie ponad 5,5 mln 
zł. Plan zakłada realizację 6 budynków. Budowa pierwszego z nich za-
kończy się w 2023 roku.

– W ostatnich dniach 
p o d p i s a ł e m  u m o w ę  
z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, który ze środ-
ków Funduszu Dop łat 
przyznał nam wsparcie fi-
nansowe w w ysokości  
4 442 918 zł. Wcześniej na 
ten sam budynek pozyska-
liśmy z Krajowego Zasobu 
Nieruchomości  k wotę  

1 196 000 zł – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 
Aktualnie ZBM TBS poszukuje kolejnych źródeł finansowania tej in-

westycji. Budynek roboczo nazwany „A” przy ul. Franciszkańskiej będzie 
miał 53 mieszkania na wynajem. Będzie to nowoczesny obiekt wyposa-
żony w windy i garaże podziemne. Nabór przyszłych lokatorów ruszy 
już po Nowy Roku. W przyszłości będą oni mieli możliwość wykupienia 
mieszkań na własność.

>>

CarrefoUr zamiaSt teSCo
Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego” pytają naszą redakcję, co dzie-

je się w budynku handlowym po dawnym Tesco przy ul. T. Kościuszki 103?

Informacji udzieliła nam dyrektorka Hipermarketu Carrefour Anna 
Langowska

 – Otwarcie Hipermarketu Carrefour zlokalizowanego w Suwałkach przy  
ul. T. Kościuszki odbędzie się 15 grudnia o godzinie 12. Powierzchnia sklepu liczy 
ok. 3 500 m2, a do współpracy zaprosiliśmy ponad 60 pracowników. Nowy hiper-
market w Suwałkach, to pierwszy sklep Carrefour w tym mieście. Powstał on w 
miejscu byłego sklepu Tesco i po otwarciu będzie największą przestrzenią han-
dlową dostępną dla klientów z najbardziej różnorodną ofertą na lokalnym ryn-
ku. Dla mieszkańców Suwałk nowy hipermarket to doskonałe rozwiązanie na 
codzienne, duże i małe zakupy. Klienci znajdą u nas szeroką ofertę spożywczą i 
przemysłową w atrakcyjnych cenach oraz w jednym miejscu przez cały rok. Tym 
samym zaoszczędzą czas, gdyż nie będą musieli kompletować zakupów w kilku 
punktach na mapie Suwałk. W dniu otwarcia na klientów będzie czekać wiele nie-
spodzianek, m.in. atrakcyjnych rabatów, konkursów oraz dodatkowych wyda-
rzeń, o których szczegółowo poinformujemy bliżej daty otwarcia nowego sklepu.

Planowane godziny otwarcia nowego hipermarketu Carrefour  
w Suwałkach to: 

n od poniedziałku do soboty: 7-22, 
n niedziele handlowe 9-21.

CzytelniCy pytają20 lat Sodn
Jubileusz 20-lecia istnienia obchodził  Suwalski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli. Były wspomnienia byłych i obecnych pracowników oraz dyrek-
torów placówki. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał SODN 
w prezencie czek na 10 tys. zł. W jubileuszu uczestniczyli również m.in. wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zborowski-Weychman, przed-
stawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, instytucje współpracujące  
z SODN oraz przede wszystkim byli i obecni pracownicy jednostki.

Byli dyrektorzy Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (od lewej): 
Elżbieta Baranowska (2001-2011), Grzegorz Serafin (2011-2012), Bożena 
S. Makarewicz-Jafiszow (2012-2017), Wioletta Cieślukowska (2017-2018)  
i Maciej S. Jarmocewicz (2020 – obecnie)

SODN działalność rozpoczął 1 września 2001 r. Jego podstawowym 
zadaniem jest wspomaganie pracy szkoły oraz doradztwo metodyczne. 
Placówka doskonali zawodowo wychowawców, specjalistów i nauczycieli, 
prowadzi szkolenia rad pedagogicznych oraz kadry kierowniczej. Pierwsza 
siedziba SODN mieściła się przy ulicy Szkolnej 2 (Bursa Szkolna). Od 2004 r. 
SODN działał w budynku przy ulicy Kamedulskiej 3. Jedenaście lat później 
został przeniesiony na szóste piętro budynku przy ul. T. Noniewicza 83  
(siedziba ZS nr 1), a w roku 2019 – na ulicę Innowacyjną 1 (Park Naukowo-
Technologiczny).

pRzeRażająca liczba 
zmaRłych

W zastraszającym tempie powięk-
sza się liczba zmarłych w suwalskim 
Szpitalu Wojewódzkim. W listopadzie 
zmarło ponad dwa razy więcej pa-
cjentów szpitala niż w październiku. Jeszcze wyższy wzrost odnotowa-
no wśród chorych na COViD-19. W listopadzie w suwalskim szpitalu zmar-
ło ponad trzy razy więcej chorych na COViD-19 niż przed miesiącem.

– Niepokojące jest to, że wśród chorych na COViD-19 wzrasta śmier-
telność. W październiku tego roku w naszym szpitalu odnotowaliśmy  
52 zgony, z tego 19 osób zmarło z powodu koronawirusa. A w listopadzie 
zmarło 112 osób, z tego aż 69 osób na COViD – powiedział Józef Wołyniec 
ze Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

6 grudnia w suwalskim szpitalu było 95 chorych na COViD-19 w tym  
15 musiało korzystać z respiratorów, z czego aż 13 nie było zaszczepionych  
(2 zaszczepionych ma obciążenia związane z otyłością i cukrzycą). W ubiegłym 
tygodniu zmarło 17 osób. Wiek chorych od 23 do 101 lat. Chorzy na COViD-19 
w suwalskim szpitalu przebywają na oddziałach: zakaźnym, pulmonologicz-
nym, urologicznym, nefrologicznym i od niedawna na reumatologicznym.

Straszne są statystyki dotyczące zgonów w suwalskim szpitalu. W la-
tach 2017-19 średniorocznie umierało w nim ok. 400 osób. Po pojawie-
niu się COViD-19 w 2020 roku zmarło już 531 pacjentów, natomiast w cią-
gu 11 miesięcy tego roku zmarło już 629 osób, czyli więcej niż w całym 
poprzednim roku. 

>>
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Ze smutkiem zawiadamiamy, że 21.10.2021 r. zmarł 
Antoni Ułanowicz, zasłużony nauczyciel Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. 

Śp. Antoni Ułanowicz uczył z pasją przez 38 lat. Jego 
uczniowie byli laureatami konkursów międzynarodo-
wych, ogólnopolskich oraz regionalnych. Wykształcił 
wielu absolwentów (m.in. Rafała Grząkę – dra hab. 
prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  
w Warszawie).

Za wybitne osiągnięcia został uhonorowany Odznaką „Zasłużonego 
Działacza Kultury” (2000 r.) oraz nagrodzony wieloma wyróżnieniami  
– w tym Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008 r.),  
a także Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (2010 r.).

Przez wiele lat współorganizował konkursy, koncerty i warsztaty akor-
deonowe. Aktywnie uczestniczył w działalności Suwalskiego Towarzystwa 
Muzycznego, Stowarzyszenia Edukacji Muzycznej, Wojewódzkiego Domu 
Kultury, Stowarzyszenia Jeunesses Musicales oraz Zespołu Pieśni i Tańca 
„Suwalszczyzna”. Pełnił obowiązki dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Suwałkach (luty – październik 1988 r.). 

Żegnamy wyjątkowego pedagoga i wspaniałego kolegę.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie 
PSM I i II w Suwałkach

315/2021

remOnt fiLii ratusZa
Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski z Suwałk za 8 185 764,53 zł  

chce przebudować były hotel „Suwalszczyzna” na filię suwalskiego 
Urzędu Miejskiego przy ul. T. Noniewicza 71 A. W przetargu wystarto-
wało osiem firm. 

Wybrana oferta była tańsza o ok. 
550 tys. zł od kolejnych dwóch ofert 
złożonych przez suwalskie f irmy. 
Najdroższą ofertę złożyło konsorcjum  
z Białegostoku, które za przebudowę 
i termomodernizację budynku przy  
ul. T. Noniewicza 71 A chciało ponad 
10,7 mln zł. Zgodnie z dokumentacją 
przetargową wykonawca na przebu-
dowę i termomodernizację tego bu-

dynku będzie miał do 360 dni od dnia podpisania umowy, a remont ele-
wacji od ul. T. Noniewicza ma zakończyć się do 30 maja 2022 r.

dokończenie ulicy
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, podpisał rozstrzygnięcie prze-

targu na rozbudowę ul. Krzywólka na odcinku od posesji nr 36 do mostu 
na Czarnej Hańczy. Firma Ekodrom z Augustowa po podpisaniu umowy 
będzie miała 360 dni na wykonanie zamówienia za 5 475 243,81 zł. A obej-
muje ono rozbudowę drogi na odcinku blisko 935 metrów i budowę m.in. 
jezdni, zjazdów, chodników, drogi dla rowerów, oświetlenia ulicznego.

>> pomagają innym
Ponad 60 pracowników suwalskich placówek pomocy społecznej ode-

brało nagrody lub awanse w czasie miejskich obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego, które zorganizowano w kinie Cinema Lumiere, gdzie zapre-
zentowano film przybliżający biografię Brata Alberta Chmielowskiego 
– patrona pracowników socjalnych. Były też gratulacje, kwiaty, życze-
nia oraz odznaczenia. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz i jego zastępca Roman Rynkowski oraz przewodni-
czący suwalskiej Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec i biskup pomocni-
czy diecezji ełckiej Adrian Galbas.

Nagrodę w konkursie „Anioł  
Dobroci” z rąk dyrektora MOPR 
Leszka Lewoca odebrała Anna 
Putra-Kamińska, która na co 
dzień pracuje w Przedszkolu przy 
suwalskiej SP nr 7. Pani Anna 
zawsze znajduje czas na bezin-
teresowną pomoc i działanie na 
rzecz osób potrzebujących wspar-
cia. Uczestniczy też w akcjach 

charytatywnych oraz udziela się jako wolontariusz

W suwalskich placówkach pomocy społecznej: Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej i Środowiskowym Domu Samopomocy za-
trudnionych jest ponad 300 osób. Najwięcej w MOPR i DPS.

>>

>>

roCzniCa StanU wojennego
NSZZ „Solidarność” w Suwałkach oraz Klub Działaczy Opozycji 

Antykomunistycznej, zapraszają na uroczystość związaną z 40 roczni-
cą wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia, godz. 18, w kościele 
pw. Najświętszego serca Pana Jezusa, ul. A. Mickiewicza.

W programie: msza św. w kościele NSPJ – oprawa muzyczna Suwalski 
Chór PRIMO pod dyrekcją dr. Ignacego Ołowia. Po nabożeństwie na-
stąpi przejście uczestników uroczystości do pomnika Jana Pawła II  
i obelisku ks. Jerzego Popiełuszki przy Konkatedrze św. Aleksandra.

mikołajki w „pRzyStani”
W tym roku z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy akcji 

Mikołajkowy Autobus Radia 5 zrezygnowali z przejazdu autobusem przez 
Suwałki i postanowili zorganizować akcję w siedzibie Społecznej Organizacji 
Przyjaciół Dzieci „Przystań”. W Mikołajki podopiecznych świetlicy odwiedzi-
li również  prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec, którzy przekazali świąteczne upominki.

– Wspieramy w sposób stały dzieci i młodzież jako różne miejskie in-
stytucje. Z przyjemnością dołączamy się także do akcji takiej jak ta, by 
wam pomóc w potrzebie, ale także spotkać się i przekazać życzenia zdro-
wia i radosnych świąt – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Akcja „Mikołajkowy Autobus Radia 5” ma już 27-letnią historię. W tym cza-
sie do wychowanków Przystani trafiły tony słodyczy, produktów spożywczych,  
artykułów szkolnych i zabawek oraz dziesiątki tysięcy złotych pochodzących 
od suwalskich zakładów pracy, instytucji, urzędów oraz osób fizycznych.

>>
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Tak zatytułowane stanowisko przyję-
li suwalscy radni na listopadowej sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się w formie hybrydo-
wej, czyli część radnych znalazła się w sali obrad 
ratusza, a pozostałe osoby obradowały w spo-
sób zdalny. Rajcowie ustalili nowe opłaty za wy-
wóz śmieci, za usuwanie pojazdów oraz nowe 
ceny biletów komunikacji miejskiej. Ponadto 
nadali nazwę nowemu rondu i uchwalili, że 
rok 2022 będzie Rokiem Marii Konopnickiej  
w Suwałkach. Zapoznali się też z informacją  
o stanie suwalskiej oświaty oraz dokonali zmian 
w tegorocznym budżecie miejskim.

rok marii konopniCkiej
Radni zdecydowali, że następny rok będzie 

Rokiem Marii Konopnickiej. 23 maja 2022 r.  
przypadnie 180 rocznica urodzin jednej  
z najwybitniejszych pisarek i poetek w histo-
rii polskiej literatury, urodzonej w Suwałkach.  
W plebiscycie „DwuTygodnika Suwalskiego” 
znalazła się ona w gronie 10 najwybitniej-
szych suwalczan w 300-letniej historii miasta. 
Przypomnijmy, że 14 października 2021 r. Sejm 
zdecydował, że M. Konopnicka będzie jedną  
z patronek 2022 r. Maria Stanisława Konopnicka 
z domu Wasiłowska urodziła się w suwalskiej 
kamienicy przy obecnej ul. T. Kościuszki 31. 
Wielka poetka i pisarka spędziła w Suwałkach 
pierwszych siedem lat swojego życia. Już ja-
ko znana pisarka powróciła Konopnicka do 
wspomnień z lat dzieciństwa spędzonych 
w Suwałkach w utworach: „Z cmentarzy”  
i „Anusia”.

rondo 
józefa gajewSkiego

Nowemu rondu u zbiegu ulic Wojska 
Polskiego, Łąkowej i Zastawie rajcowie nada-
li nazwę Rondo imienia Józefa Gajewskiego. 
Wniosek w tej sprawie złożyła grupa rad-
nych i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. 
Józef Gajewski w plebiscycie „DwuTygodnika 
Suwalskiego” na Suwalczanina 300-lecia  
w głosowaniu suwalczan zajął trzecie miejsce. 
Przez kilkanaście lat był prezydentem Suwałk. 
W dość powszechnej opinii suwalczan i od-
wiedzających nasze miasto, zmienił Suwałki 
nie do poznania. Zawsze miał też czas dla 
mieszkańców i ich spraw. Zmarł na zawał serca  
25 lipca 2010 r. Tysiące mieszkańców oddało mu 
cześć. Pośmiertnie otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, a radni nadali mu 
tytuł Zasłużony dla Miasta Suwałk.

StanowiSko 
SolidarnośCiowe

Niejednogłośnie suwalscy radni przyję-
li stanowisko zatytułowane „Murem za pol-
skim mundurem” o treści: „Rada Miejska  
w Suwałkach wyraża swoją solidarność z pol-
skimi służbami, w szczególności z żołnierza-
mi Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszami 
Straży Granicznej i Policji, strzegącymi granic 
Rzeczypospolitej Polskiej.”

o CenaCH i UlgaCH
Niejednogłośnie radni z różnych ugrupo-

wań zdecydowali, że od 1 stycznia przyszłe-
go roku obowiązywać będą wyższe opłaty za 
przejazdy autobusami komunikacji miejskiej 
w Suwałkach. Teraz zwykły bilet jednoprzejaz-
dowy będzie kosztował 3 zł, a ulgowy 1,50 zł. 
Zmienią się też ceny biletów dekadowych i mie-
sięcznych. Za najbardziej popularny bilet mie-
sięczny imienny posiadacz zwykłej Suwalskiej 
Karty Mieszkańca zapłaci 72 zł. Posiadacze 
SKM-rodzina wielodzietna lub SKM-senior, za 
bilet miesięczny zapłacą 45 zł. Uzasadnieniem 
do podwyżki cen biletów jest wzrost cen paliw 
i kosztów wynagrodzeń. Od ostatniej podwyżki 
cen biletów w suwalskiej komunikacji miejskiej 
przed dziesięciu laty, inflacja w Polsce wyno-
si 21,9%. W uzasadnieniu do projektu uchwały 
napisano, że zmiany cen biletów są konieczne, 
aby zachować dalsze funkcjonowanie komu-
nikacji miejskiej, co najmniej na dotychczaso-
wym poziomie. 

Rondo Józefa Gajewskiego wykonała firma z Olec-
ka za 525 tys. złotych 

Najwięcej dyskusji wywołały jednak ulgi 
w przejazdach suwalską komunikacją miej-
ską. Radni zdecydowali, że w Suwałkach em-
pekami bezpłatnie będzie można podró-
żować 22 września (Dzień bez samochodu) 

oraz 1 listopada (w autobusach kursujących 
do suwalskich cmentarzy). Komisja Strategii 
Rady Miejskiej zaproponowała też wprowa-
dzenie bezpłatnych przejazdów umundu-
rowanym żołnierzom Terytorialnej Służby 
Wojskowej i weteranom zagranicznych misji 
wojskowych. Na sesji głos w dyskusji zabrali: 
Tadeusz Czerwiecki, Kamil Lauryn, Jarosław 
Kowalewski, Zbigniew Roman De-Mezer,  
Kamil Klimek i Jarosław Schabieński oraz prezy-
dent Suwałk Czesław Renkiewicz. Ostatecznie 
radni zaaprobowali tę propozycję. Rajcowie 
wprowadzili też zakaz palenia wyrobów tyto-
niowych i e-papierosów oraz spożywania na-
pojów alkoholowych w autobusach.

opłaty za wywóz śmieCi 
i pomoC Samotnym

Suwalscy radni zdecydowali o podwyż-
ce opłat za wywóz śmieci. Od 1 stycznia przy-
szłego roku miesięczna opłata za wywóz śmie-
ci wyniesie 41 zł od gospodarstwa domowego. 
W uzasadnieniu do tej uchwały napisano, że 
konieczność podwyżki opłat wynika z potrze-
by zbilansowania kosztów z przychodami syste-
mu gospodarowania odpadami w Suwałkach. 
W ostatnich dwóch latach koszty tego syste-
mu są wyższe od jego dochodów. Zgodnie  
z uchwaloną przez posłów ustawą, samorządy 
nie mogą dopłacać do kosztów utrzymania sys-
temu gospodarowania odpadami. Oznacza to, 
że koszty wywozu i zagospodarowania śmieci 
muszą być w całości pokryte z opłat wnoszo-
nych przez mieszkańców. Wzrost tych kosztów 
wynika, m.in. ze zwiększenia ilości śmieci wy-
twarzanych przez suwalczan, rosnących kosz-
tów odbioru i zagospodarowania śmieci oraz 
zmian w polskim prawie. Zastępca prezydenta 
Suwałk Łukasz Kurzyna poinformował, że kosz-
ty wywozu śmieci w Suwałkach należą do naj-
niższych w Polsce, a po podwyżce nadal bę-
dą najniższe w regionie (w Białymstoku – 44 zł  
od średniego gospodarstwa domowego,  
w Ełku – 58 zł, w Łomży – 66 zł w budynku wie-
lorodzinnym i 88 zł w budynku jednorodzin-
nym, w Augustowie – 108 zł od gospodarstwa 
domowego).

Radni uchwalili też nowe zasady pomocy 
dla osób samotnych, które zmniejszą koszty 
opłat za wywóz śmieci. Od 1 stycznia przyszłe-
go roku samotny suwalczanin za wywóz śmieci 
będzie płacił 21 zł miesięcznie. Z takiej pomocy 
będą mogły skorzystać osoby, których mie-
sięczny dochód netto nie przekracza 2 tys. zł.

murem  Za  pOLsKim  mundurem
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informaCja o Stanie SUwalSkiej 
oświaty 

Radni zapoznali się z informacją o stanie 
suwalskiej oświaty za rok szkolny 2020/2021. 
Wynika z niej, że był to trudny rok, bo ze wzglę-
du na pandemię SARS-CoV-2 przez większość 
czasu szkoły pracowały w sposób zdalny z wy-
korzystaniem połączeń internetowych. Z tego 
m.in. wynika fakt, że w roku szkolnym 2020/21 
było znacznie mniej zastępstw doraźnych niż 
w poprzednich latach. Na 1 231 nauczycieli za-
trudnionych w suwalskich szkołach, 36 prze-
bywało na urlopach służących poratowaniu 
zdrowia. 

Uczniowie suwalskich podstawówek z egza-
minu ósmoklasisty z matematyki uzyskali wy-
niki na poziomie średniej krajowej i wojewódz-
kiej, poniżej tych średnich z języka polskiego,  
a powyżej średnich – z egzaminu z języka an-
gielskiego. Najlepsze średnie wyniki z egzami-
nu ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów 
uzyskali uczniowie SP nr 5, a najsłabsze ucznio-
wie SP nr 10 (z matematyki i jęz. angielskiego) 
i SP nr 7 (z jęz. polskiego). Przeciętne wyniki 
uzyskali też suwalscy maturzyści, którzy uzy-
skali średnie wyższe niż średnie krajowe, ale 
niższe od wojewódzkich (z matematyki i jęz. 
polskiego). Najlepsze średnie wyniki uzyskali 
uczniowie I LO (z matematyki i jęz. angielskie-
go) oraz II LO (z jęz. polskiego). Najsłabsze śred-
nie wyniki uzyskali uczniowie Technikum nr 4  
(z matematyki i  jęz . angielskiego) oraz 
Technikum nr 2 (z jęz. polskiego).

wnioSki i oświadCzenia radnyCH
K . Klimek z wrócił uwagę na potrze -

bę docenienia Joanny Mendak uczestnicz-
ki paraolimpiady i jej trenera Edwarda Deca. 
Prezydent Czesław Renkiewicz poinformował, 
że złożył wniosek do Zarządu Województwa 
Podlaskiego o nadanie medalu – Odznaka 
Honorowa Województwa Podlaskiego. Są też 
specjalne stypendia sportowe. Radny zainte-
resował się też losem pracowników MOPR zaj-
mujących się rozliczaniem rządowego progra-
mu „Rodzina 500+”. Od 1 stycznia zadanie to 
przejmie ZUS. Prezydent Suwałk odpowiedział, 
że z informacji uzyskanych od dyrektora MOPR 
Leszka Lewoca wynika, że zadaniem tym zajmo-
wało się dziesięć osób zatrudnionych w MOPR, 
a czy wszystkie znajdą pracę w samorządzie, 
na razie nie wiadomo. K. Klimek oraz Mariola 
Karpińska poruszyli też sprawę przetargu na 
energię elektryczną i ewentualnych oszczęd-
ności w wydatkach na prąd. Cz. Renkiewicz 
poinformował, że w wyniku wzrostu ceny prą-
du suwalski samorząd zapłaci w 2022 r. o 4,8 
mln zł więcej (wzrost ponad 67%) niż w tym 
roku. W Suwałkach wymieniono oświetlenie 
uliczne na ledowe, co dało 1,3 mln zł oszczęd-
ności w skali roku. Są jednak obiekty, jak cho-
ciażby Aquapark, gdzie na prąd wydaje się 80-
90 tys. miesięcznie. W nowym roku będzie to 
już 130 tys. Samorząd zastanawia się nad inny-
mi działaniami. Być może trzeba będzie wybu-
dować farmy fotowoltaiczne na tych obiektach  
i na szkołach. Trzeba coś z tą trudną sytuacją 
robić, ale ewentualne oszczędności nie pokry-

ją podwyżek. Suwalski samorząd nie chce np. 
gasić oświetlenia ulicznego, jak robią to inne 
samorządy. 

Adam Ołowniuk wnioskował o upo -
rządkowanie oznakowania miejskich ulic 
na Osiedlu Północ. Prezydent Suwałk od-
powiedział, że zajmie się tym Zarząd Dróg  
i Zieleni oraz Wydział Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miejskiego. Karol Korneluk 
zapytał m.in.: czy wszystkie grunty pod pla-
nowane inwestycje z Suwalskiego Budżetu 
Oby watelsk iego są miejsk ie lub zosta-
ł y przekazane samorządowi. Prez ydent  
Cz. Renkiewicz stwierdził, że nie wszystkie 
grunty są miejskie. Ma nadzieję, że gdy bę-
dzie gotowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, proboszcz parafii Matki Bożej 
Miłosierdzia na Osiedlu Północ darowizną 
przekaże teren na rzecz miasta pod budo-
wę boiska „Orlik”. Przy okazji poinformował, 
że firma „Panorama”, która wygrała przetarg 
na budowę hali pneumatycznej przy SP nr 6, 
otrzymała pozytywną opinię z Wojewódzkiej 
Komendy Straży Pożarnej w Białymstoku  
i zgłosiła chęć rozmowy z samorządem. Firma 
by realizować inwestycję, musi jeszcze otrzy-
mać zgodę z Ministerstwa Infrastruktury na od-
stępstwo od obowiązujących przepisów prawa. 

Anna Ruszewska zapytała, co z umową 
na prowadzenie schroniska dla zwierząt, bo 
jego właściciel zapowiadał jej wypowiedze-
nie. Prezydent Suwałk odpowiedział, że do-
tąd właściciel schroniska nie podjął żadnych 
kroków w tej sprawie. Sylwester Cimochowski 
zapytał o boiska szkolne przy SP nr 10 i nr 5.  
Cz. Renkiewicz odpowiedział, że dyrekcja SP 
nr 10 jest administratorem boiska i to ona bę-
dzie ustalała zasady korzystania z niego. Jest 
też zarządzenie prezydenta Suwałk, odno-
śnie boiska przy ZST, które ma być dostępne 
dla wszystkich. Natomiast oświetlenie boiska 
przy SP nr 5 nie będzie oświetleniem stadio-
nowym. Koszty eksploatacji obiektu sporto-
wego powinny były pokrywane przez użyt-
kownika w 100%. K. Lauryn, Anna Gawlińska  
i Bogdan Bezdziecki dyskutowali na temat 
głosowania na poprzedniej sesji w sprawie 
podatków w 2022 roku. M. Karpińska pytała  
o środki finansowe dla nauczycieli przygoto-
wujących olimpijczyków. Roman Rynkowski, 
zastępca prezydenta miasta poinformował, że 
od kilku lat jest program „Zdolny suwalczanin”, 
zgodnie z którym przysługuje 15 godzin lek-
cyjnych na każdą klasę, do wykorzystania od  
15 września do 22 grudnia.

wydarzyło Się
n Zmarł Jarosław Rynkiewicz, wielolet-

ni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Turystyki w Przerośli. Był też 
bardzo dobrze znany suwalczanom. 
Uczestniczył w większości imprez folklory-
stycznych organizowanych w Suwałkach, 
w tym w Suwalskim Jarmarku Folkloru 
oraz Wigiliach Chłopskich organizowa-
nych przez suwalski ROKiS i później SOK.

n 1 grudnia w suwalskim Urzędzie Miejskim 
po raz kolejny rozdano 100 karmników dla pta-
ków. Karmniki wykonali uczniowie suwalskie-
go Zespołu Szkół nr 6 w ramach praktycznej 
nauki zawodu. 

n 2 grudnia na polecenie Prokuratury Okrę- 
gowej w Ostrołęce funkcjonariusze Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Bia- 
łymstoku zatrzymali Bożenę K., byłą posłankę 
pochodzącą z Suwałk, w sprawie składania fał-
szywych oświadczeń majątkowych oraz przy-
właszczenia powierzonych środków pienięż-
nych. Bożena K. nie przyznaje się do zarzucanych 
jej czynów. Zastosowano wobec niej poręczenie 
majątkowe w wysokości 100 tys. zł. 

n Białostocki sąd zdecydował, że suwalski 
przedsiębiorca Dariusz M. spędzi w areszcie 
kolejnych sześć miesięcy. Przebywa tam od 
grudnia 2020 r. Jest podejrzany o przestępstwa 
związane z handlem paliwami.

n Suwalscy policjanci zatrzymali prawo jaz-
dy 20-latkowi, który w obszarze zabudowanym 
przy ul. Utrata przekroczył dopuszczalną pręd-
kość o 80 kilometrów na godzinę. Suwalczanin 
tłumaczył policjantom, że spieszył się, bo odwoził 
do domu koleżankę, która była nieco spóźniona. 

n W kościele pw. Bożego Ciała (franciszkanie) 
odbył się jubileuszowy koncert z okazji 25-lecia 
Suwalskiego Chóru Kameralnego Viva Musica 
pod batutą, Grzegorza Bogdana. W progra-
mie koncertu z udziałem chórzystów, solisty 
Michała Rudasia i zespołu „Sierra Manta” zna-
lazły się pieśni z Mszy Kreolskiej. Koncert dofi-
nansowano z suwalskiego budżetu miejskiego. 

n Ojciec Święty Franciszek mianował dotych- 
czasowego biskupa pomocniczego diecezji ełc-
kiej bp. Adriana Józefa Galbasa SAC arcybisku-
pem koadiutorem archidiecezji katowickiej. Do- 
tychczasowy bp A. Galbas często pojawiał się w Su- 
wałkach. Ostatnio na obchodach Święta Nie- 
podległości oraz Święta Pracownika Socjalnego.

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

n Z okazji 154 rocznicy urodzin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
prez ydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej Zdzisław 
Pr ze ł o mie c z ł oż y l i  k w iat y  
pod suwalskim pomnikiem 
Marszałka.
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Wydarzenia sprzed 40 lat miały ogrom-
ny wpływ na życie wszystkich mieszkańców 
Suwałk, ale najmocniej dotknęły internowa-
nych, ich rodziny i najbliższych. Niektórzy 
musieli opuścić Polskę. W 1982 r. Wydział 
Paszportów KWMO w Suwałkach zezwolił 
na wyjazd z kraju osiemnastu internowanym  
i 44 członkom ich rodzin. Dziś chcemy przypo-
mnieć czterech nieżyjących bohaterów tam-
tych wydarzeń w Suwałkach, którzy na pewno 
zasługują na przywrócenie w zbiorowej pamię-
ci suwalczan bo pamięć o przeszłości kształtu-
je wspólnotę lokalną . Przygotowując ten ma-
teriał korzystaliśmy z materiałów zawartych 
w „Encyklopedii Solidarności” i „Suwalskim 
Słowniku Biograficznym” napisanych przez 
Jarosława Schabieńskiego i Marcina Zwolskiego.

alekSander SeredyńSki
Dla wielu suwalczan 

był symbolem pracy or-
ganicznej i walki o nie-
podległość w czasach 
PRL oraz wysokich stan-
d a r d ó w  m o r a l ny c h . 
Urodził się 1 paździer-
nika 1923 r. w Lipniaku 
k .  Suwałk .  Pracował 
jako nauczyciel historii w suwalskich szko-
łach. Od października 1980 r. należał do NSZZ 
„Solidarność”. Współorganizował rocznico-
we manifestacje patriotyczne. Zainicjował 
utworzenie przy suwalskim I LO Drużyny 
Harcerskiej im. J. Piłsudskiego. Po ogłosze-
niu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. wraz 
z Weroniką Merecką i Jerzym Brocem znalazł 
się w delegacji „Solidarności”, która usiłowała 
uzyskać informacje w Urzędzie Wojewódzkim 
i KW PZPR w Suwałkach o internowanych  
z Suwalszczyzny. Następnego dnia zorga-
nizował spotkanie w parafii św. Aleksandra, 
a  ju ż  15 g r u d n ia  z os t a ł  inte r n ow a ny  
w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach  
(w budynku aresztu) na podstawie de-
cyzji w ydanej przez suwalską Komendę 
Wojewódzką Milicji Obywatelskiej. Potem 
trafił do ośrodka internowania w Darłówku.  
7 lipca 1982 r. zwolniono go z internowania.  
W 1982 r. przeszedł na wymuszoną przez wła-
dze wcześniejszą emeryturę. A. Seredyński 
nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W la-
tach 1982-1989 był wielokrotnie przesłuchi-
wany i zatrzymywany przez milicję i SB. Przez 
cały ten czas działał w podziemiu. Zajmował 
się kolportażem podziemnych wydawnictw. 
Przekazywał osobom represjonowanym fun-
dusze zbierane w USA przez emigrantów, 
działaczy Solidarności z Suwałk. W 1989 r. 

współpracował z Komitetem Obywatelskim 
„Solidarność”. W 1990 r. powrócił do pracy  
w suwalskim Kuratorium Oświaty i Wy- 
chowania. Kiedy w 1992 r. przeszedł na eme-
ryturę, wciąż był darzony wielkim szacun-
kiem wśród nauczycieli i w środowisku daw-
nych działaczy opozycji niepodległościowej.  
Zmarł 21 stycznia 2001 r. w Suwałkach.  
2 marca 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej otrzy-
mał pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Miasta 
Suwałk”. Jego imię nadano rondu u zbiegu ulic:  
rtm. W. Pileckiego, Północnej i Armii Krajowej.

jaroSław SłabińSki
Był sądzony w jed-

nym z pierwszych pro-
cesów polit yc znych 
s t a n u  w o j e n n e g o  
w województwie su-
walskim. Proces oka-
zał się porażką apara-
tu represji. J. Słabiński 
urodził się 25 sierpnia 
1949 r. w Suwałkach. 
W latach 70-tych pra-
cował w suwalskim PKS, a potem w Wytwórni 
Podkładów Strunobetonowych Kolbet. Był 
wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącym 
suwalskiego Oddziału Zarządu Regionu.  
W nocy z 13 na 14 grudnia 1981 r. próbował 
spalić związkową dokumentację w siedzibie 
NSSZ „Solidarność” w Suwałkach przy ul. T. Ko- 
ściuszki 32. Następnie został zatrzymany  
i internowany w Suwałkach. Po pobiciu  
18 stycznia 1982 r. na tzw. ścieżce zdrowia 
napisał list do żony, w którym opisał zacho-
wanie funkcjonariuszy i sugerował rozkol-
portowanie przedstawionego opisu. Po kil-
ku dniach wszczęto przeciw niemu śledztwo 
w trybie doraźnym. Rozpatrujący sprawę na 
wyjazdowym posiedzeniu w Suwałkach Sąd 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego nie tyl-
ko uniewinnił J. Słabińskiego – oskarżonego 
o przekazywanie z ośrodka odosobnienia 
wiadomości szkalujących organa SB i Służby 
Więziennej – ale przedstawiając uzasadnie-
nie, odczytał fragmenty listów zawierających 
te wiadomości, wywołując śmiech obecnych 
na sali widzów. J. Słabiński był zatrzyma-
ny w ośrodkach internowania w Suwałkach  
i Kwidzynie, gdzie uczestniczył w buncie 16 
internowanych. Z internowania zwolniono 
go 20 października 1982 r. 3 listopada 1982 
r. wraz z rodziną wyemigrował do USA, skąd 
do 1989 r. współorganizował pomoc dla osób 
represjonowanych na Suwalszczyźnie. Zmarł 
25 czerwca 2005 r. w Southampton (USA).

 tadeUSz tylenda
J e d e n  z  i n i c j a t o -

rów powołania struktur 
NSZZ „Solidarność” w Su- 
wałkach. Urodził się 5 lip-
ca 1937 r. w Suwałkach. 
Pracował w suwalskim 
PKS. Był przewodniczą-
cym Komisji Zakładowej 
w PKS oraz przewodniczą-
cym Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego 
w Suwałkach i szefem suwalskiej Delegatury 
MKZ Pojezierze. Był członkiem Komitetu Obrony 
Więzionych za Przekonania. Internowany  
13 grudnia 1981 r., więziony w Suwałkach, a na-
stępnie w Kwidzynie. W maju 1982 r. po tym jak 
nie zgodzono się na jego leczenie zgodnie ze 
wskazaniem lekarza, podjął głodówkę. Został 
zwolniony 26 maja 1982 r. Pracował w redak-
cji podziemnego pisma „Kres”, był członkiem 
Tymczasowego Zarządu Regionu Pojezierze 
NSZZ „Solidarność”. Od 1984 r. organizował re-
gularne wyjazdy na grób ks. Jerzego Popiełuszki 
w Warszawie. W 1997 r. przeszedł na emeryturę. 
Zmarł 8 kwietnia 2008 r. w Suwałkach.

krzySztof zadrąg
Najdłużej z suwalczan 

był internowany, bo aż 
przez 11 miesięcy. Urodził 
się 15 października 1938 r. 
w Krasnymstawie. Był le-
karzem na Lubelszczyźnie, 
na Helu, a w latach 1971-83 
jako lekarz-radiolog pra-
cował w Wojewódzkim 
Szpit a lu Zesp olony m  
w Suwałkach. Był prze-
wodniczącym NSZZ „Solidarności” w suwalskiej 
służbie zdrowia oraz członkiem władz związku 
w Suwałkach. Zainicjował wspólnie z T. Tylendą 
największą akcję prowadzoną przez suwalską 
„Solidarność”, zmierzającą do przekazania nowo 
wybudowanego suwalskiego gmachu KW PZPR 
na cele służby zdrowia. 13 grudnia 1981 r. został 
internowany w Suwałkach, a potem przebywał  
w Kwidzynie. W sierpniu 1982 r. uczestniczył  
w buncie, w czasie którego został ranny, gdy udzie-
lał pomocy lekarskiej innym pobitym. 12 listopa-
da 1982 r. zwolniono go z internowania. Na wolno-
ści zajmował się kolportażem pism podziemnych. 
On i jego najbliżsi byli nękani i zastraszani przez 
tzw. „nieznanych sprawców”. K. Zadrąg z rodzi-
ną w październiku 1983 r. wyjechał do Kanady, 
gdzie pracował jako technik ultrasonografii. Zmarł  
12 września 2000 r. w Toronto (Kanada) tuż po po-
wrocie z wizyty w Suwałkach.

bohateRowie  tamtych  dni
13 grudnia minie 40 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. dotknął on wielu suwalczan i miesz-
kańców ówczesnego województwa suwalskiego. w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w suwalskim interno-
wano 34 osoby, a do końca 1981 roku kolejnych czterdzieści. w nastęPnym roku zatrzymano jeszcze dzie-
więtnaście osób. wśród 93 internowanych 31 Pochodziło z suwałk. to dużo, biorąc Pod uwagę słaby stan 
organizacyjny oPozycji w regionie. ogółem w stanie wojennym w województwie suwalskim za działal-
ność oPozycyjną aresztowano bądź skazano na kary więzienia co najmniej 45 osób. 

Fot. Encyklopedia
„Solidarności”

Fot. Encyklopedia 
„Solidarności”

Fot. Region Pojezierze 
NSZZ „Solidarność”
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Z Wiesławą Kwaterką prze- 
wodniczącą Suwalskiej Rady  
S e n i o r ó w  r o z m a w i a  „ D w u - 
Tygodnik Suwalski”.

– w jaki sposób Suwalska rada 
Seniorów realizuje swoje cele?

– Poprzez opiniowanie pro-
jektów uchwał skierowanych 
przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Suwałkach do Rady 
Seniorów, w ystępowanie do 
Rady Miejskiej za pośrednic-
twem Przewodniczącego Rady 
z wnioskami o podjęcie inicjaty-
wy uchwałodawczej, inicjowanie 
działań dotyczących życia senio-
rów, współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmio-
tami działającymi na rzecz osób 
starszych.

– jest to ogrom pracy dla rady
– Rada składa się tylko z dzie-

więciu osób. Siedem osób delegu-
ją organizacje pozarządowe i in-
ne podmioty działające na rzecz 
osób starszych. Dwie osoby de-
leguje Prezydent Miasta Suwałk. 
Członkowie SRS pełnią swoje funk-
cje wyłącznie społecznie. Rada nie 
dysponuje samodzielnym budże-
tem. Obecny skład SRS to: Wiesława 
Kwaterska (przewodnicząca), Maria 
Lauryn (wiceprzewodnicząca), 
Zbigniew Makarewicz (sekretarz), 
Jadwiga Rusińska, Teresa Suproń, 
Teresa Wysocka-Kluczny, Kazimierz 
Jakimowicz, Józef Kamiński i An-
drzej Soroka (członkowie).

Od 2019 roku odbyliśmy 19 po-
siedzeń, na których opiniowaliśmy 
szereg strategicznych dokumen-
tów dotyczących różnych dzia-
łań na rzecz środowiska seniorów  
w mieście. Między innymi odbyły 
się konsultacje projektów uchwał  
o Suwalskim Budżecie Obywa- 
telskim na 2022 r., o programie 
współpracy Miasta z organiza-
cjami pozarządowymi, Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
Suwałk do 2030 r., raporcie o sta-
nie Miasta (w odniesieniu do senio-
rów), programie działań na rzecz 
Seniorów na lata 2021-2026. 

– a konkretnie, co udało się 
„wywalczyć” dla seniorów?

– Największym osiągnięciem 
naszego środowiska jest Suwalska 
Karta Mieszkańców dla seniorów. 
To kompleksowy program działań 
zmierzający do poprawy warun-
ków życia mieszkańców Suwałk, 
który uprawnia do wielu zni-
żek i preferencji. Od maja 2019 r.  
w naszym mieście działa Program 
„ Złota rączka” dla seniorów. 
Program dedykowany jest miesz-
kańcom Suwałk w wieku powyżej 
70 lat samotnie zamieszkujących 
lub w wieku 60 lat z orzeczeniem 
umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności. 
W ten sposób zapewniamy senio-
rom nieodpłatną pomoc w drob-
nych naprawach, między inny-
mi sprzętu.

Wprowadzono b ezp łatne 
szczepienia przeciwko grypie 
dla osób powyżej 65 roku życia, 
posiadających Suwalską Kartę 
Mieszkańca. W ramach struk-
tury DPS „Kalina” powstał Dom 
Dziennego Pobytu „Kalinka”. Jest 
to forma pomocy w części sta-
cjonarnej osobom nieakty w-
nych zawodowo, mieszkańcom 
Suwałk w wieku powyżej 60 lat. 
Uczestnikom domu zapewnia 
się w szczególności opiekę, te-
rapię zajęciową, zajęcia ogólno-
usprawniające oraz dostęp do kul-
tury i rekreacji, a także dwa posiłki 

dziennie (w tym jeden gorący). 
Jednorazowo może w nim prze-
bywać 15 osób.

– powiadają, że sport to zdro-
wie…

– Zanim opowiem o inicjaty-
wach sportowych wskażę, że  
w ramach utrzymania i poprawy 
zdrowia suwalskich seniorów, re-
alizowane było zadanie z zakresu 
zdrowia publicznego „Dobrostan 
bio-psycho-społeczny seniora”, po-
legające na przeprowadzeniu cyklu 
spotkań edukacyjno-informacyj-
nych dla seniorów, a także indy-
widualne konsultacje geriatrycz-
ne, które przeprowadził Szpital 
Wojewódzki w Suwałkach.

A co do sportu, zainicjowa-
no Suwalską Olimpiadę Seniorów 
pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałk w dys-
cyplinach takich jak: pływanie, 
strzelectwo, czterobój lekkoatle-
tyczny, bowling i wycieczki ro-
werowe. Odbyły się zaledwie 
dwie takie imprezy. Dalsze pla-
ny p ok r z y żowa ła epidemia .  
Chcieliśmy rozszerzyć zakres dys-
cyplin między innymi o taką jak 
bardzo popularna w Suwałkach 
siatkówka. Była myśl, że na wzór 
czwartków lekkoatletycznych, 
wprowadzić taki jeden dzień 
w tygodniu dla seniorów, bo 
Olimpiada Sportowa powinna być 
jedynie ukoronowaniem pewne-
go cyklu szkoleniowego.

Za mało seniorzy korzystają  
z uprawiania sportu na hali spor-
towej w okresie jesienno-zimo-
wym. Przecież sprawność fizycz-
na powinna nam towarzyszyć na 
co dzień, a nie tylko ograniczać 
się do jednorazowych występów.

Andrzej Soroka jako przedsta-
wiciel Prezydenta Suwałk, w prze-
szłości siatkarz AZS Olsztyn, który 
dołączył do naszej Rady, miał wie-
le innych propozycji sportowych. 
Na przeszkodzie stanęła epidemia.

– oprócz zdrowia bardzo ważne 
jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa seniorom

– Przy współpracy z Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Suwałkach 
został zorganizowany „Weekend 
Bezpiec znej Jazdy nie t y lko 
dla seniora”. Z kolei Komenda 
Miejska Policji w Suwałkach zor-
ganizowała konferencję na te-
mat bezpieczeństwa seniorów  
pt. „Seniorze nie daj się oszukać”.

– praca członków Suwalskiej 
rady Seniora jest doceniana 
poza granicami Suwałk

– Od jakiegoś czasu podob-
ne Rady Seniorów powstały na 
terenie całej Polski. Nasza Rada 
– w województwie podlaskim  
uważana jest za działającą wzo-
rowo. Podczas dyskusji nie jeste-
śmy jednomyślni. Spieramy się 
nawet o drobne sprawy. Ale osta-
tecznie dochodzimy do wspól-
nych ustaleń.

Potwierdzeniem tego może 
być – ostatnio – przyjazd do nas 
podobnych Rad Seniora działają-
cych w Sokółce, Supraślu i Puńsku. 
Gościliśmy tak że przedstawi-
cieli z powiatu białostockiego  
w ramach projektu „Senior Lider 
Obywatel”.

Członkowie SRS uczestniczy-
li w Podlaskich Kongresach Rad 
Seniorów w zakresie podnosze-
nia wiedzy i kompetencji społecz-
nych członków Rady. Z kolei Maria 
Lauryn, która jest przedstawicie-
lem w seniorskich strukturach kra-
jowych, prowadziła cotygodniową 
audycję w Radio 5 pt. „Suwalski 
SMS”.

– ta praca, którą wykonujecie, 
jest bardzo ważna dla waszej 
powiększającej się społeczno-
ści.

– Chcielibyśmy aby nasze 
różne propozycje, spotykały się  
z aprobatą suwalskich seniorów. 
Zauważamy, że jest z tym coraz 
lepiej. Sądzę, że kolejna wybrana 
Rada będzie kontynuatorem wie-
lu dobrych projektów. Liczymy na 
to, że epidemia kiedyś nas opuści.

– dziękujemy za rozmowę.

suwalska  rada  seniorów
już w styczniu 2022 r. zakończy swoją kolejną trzyletnią kadencję Suwalska rada 

Seniorów (SrS). rada po raz pierwszy została powołana przez prezydenta Suwałk 24 września  
2014 r., jest ona wyłącznie zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym, inicjatywnym, 
funkcjonującym w oparciu o wiedzę i doświadczenie osób starszych oraz przedstawicieli podmio-
tów działających na rzecz środowisk senioralnych w zakresie spraw lokalnych, w szczególności  
dotyczących osób starszych.

CzaS podSUmowań
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dołączyć do oddolnej senioralnej Grupy Szczęśliwych Seniorów, spoty-
kającej się poza godzinami pracy Klubu i podejmującej różne aktywno-
ści, w tym np. różnego rodzaju działania wolontariackie.

W Klubie zawiązała się grupa piszących wiersze, wymieniająca się in-
spiracjami na „Spotkaniach z poezją”. Ubiegły rok był bardzo owocny dla 
poetów, gdyż został wydany tomik poezji senioralnej pt. „Pod Kopułą”, 
zawierający twórczość pięciu seniorów i seniorek.

Lata 2020 i 2021 były szczególne dla Klubu, ze względu na pande-
mię. Udało się jednak dostosować ofertę zajęć do panujących warun-
ków podczas lock-downu. Prowadzone były zajęcia w trybie zdalnym,  
w formie transmisji na żywo na platformie Facebook lub poprzez komu-
nikat o Jitsi Meet. Animatorzy bardzo zaangażowali się w szkolenie senio-
rów z zakresu używania nowych technologii. Prowadzącym zajęcia zale-
żało by z seniorami pozostać w kontakcie, nie zostawić nikogo samego, 
być na bieżąco z jego sytuacją.

W tym czasie wykonano dużo telefonów do poszczególnych klubo-
wiczów, by dopytywać, czy niczego nie potrzebują i by po prostu naj-
zwyczajniej porozmawiać.

Obecnie do Klubu zapisane są 123 osoby, a średnia dzienna frekwen-
cja w 2021 roku wynosiła 19 osób na dzień pracy Klubu.

Większość Klubowiczów stanowią kobiety. Natomiast panowie przy-
chodzący do klubu, chętniej uczestniczą w spotkaniach towarzyskich  
i korzystają z konkretnych zajęć (np. sportowych, j. angielskiego czy 
konsultacji dotyczących nowych technologii zwanych „Pogotowiem 
komputerowym”). Natomiast mniejszą aktywność panowie przejawiają  
w działaniach, które wymagają pracy w grupie, wspólnego podejmowa-
nia decyzji, wypracowywania konsensusów czy budowania relacji. Na 
podkreślenie zasługuje to, że formuła funkcjonowania, którą udało się 
wspólnie stworzyć nie opiera się jedynie na nieodpłatnej organizacji za-
jęć, czy dostarczaniu rozrywki. 

Podczas wspólnych spotkań omawiamy bieżące i przyszłe projekty.  
W kręgu każdy jest równy, ma możliwość wypowiedzenia swojego zda-
nia. Budowana jest atmosfera wzajemnego wsparcia, otwartości na in-
ność, uczymy się rozpoznawania, nazywania i komunikowania naszych 
emocji w sposób nieraniący innych. To, że w Klubie zawiązują się trwałe 
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UniwerSytet trzeCiego wiekU
Działający od 1999 r. suwalski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku to niezwykle popularna forma 
edukacji osób 55+. Program uniwersytetu budo-
wany jest w oparciu o zapotrzebowanie słuchaczy,  
a bogata oferta programowa ma na celu włączenie emerytów i rencistów 
do systemu kształcenia ustawicznego. Stowarzyszenie UTW to wszech-
stronne uaktywnianie seniorów, czynne uczestnictwo w życiu społecz-
nym i kulturalnym miasta.

Przez 22 lata działalności Stowarzyszenie skupia się głównie na pro-
wadzeniu sekcji: tanecznej, wokalnej, teatralnej i fotograficznej. Jest też 
organizatorem różnych tematów wynikających z bieżących potrzeb jak: 
prawo, bezpieczeństwo, informacje historyczne. Do tego wykorzystuje 
Aulę Państwowej Uczelni Zawodowej.

– Uniwersytet, tak jak inne organizacje przeżywa 
swoją mniejszą aktywność członków ze względu na epi-
demię COViD-19. Strach przed zakażeniem występuje 
zwłaszcza u osób w starszym wieku. To spowodowało, 
że seniorzy pozostali w domu. Z 230 aktywnych człon-
ków jeszcze przed pandemią, obecnie ze spotkań korzy-
sta zaledwie 120 osób – powiedziała Danuta Zlotnik (na 
zdjęciu) prezes UTW.

Najbardziej aktywnymi pozostały osoby w wieku 60-70 lat. Seniorzy 
w wieku 80+ kierują się wyłącznie swoimi osobistymi potrzebami  
– prozdrowotnymi. Są mniej otwarci na inne środowisko, i nie korzysta-
ją z Klubu Seniora.

W ostatnim czasie mamy ciekawe zjawisko. Prelegenci sami od siebie 
wychodzą z propozycją tematów – nieodpłatnie. Dotyczą one głównie 
tematyki prawnej. Raz w roku jest obowiązkowy wyjazd do Białostockiej 
Opery. Organizowane są liczne wycieczki i spotkania na otwartym po-
wietrzu – pikniki. W marcu 2022 roku kończy się kadencja obecnych 
władz UTW.

najStarSzy SUwalSki klUb Seniora „nie po drodze”
Już ponad pięć lat działa Suwalski Klub Seniora „Nie 

Po Drodze” na Osiedlu Północ. Klubowicze powyżej 60 
roku życia spotykają się towarzysko oraz w mniejszych 
grupach zajęciowych. Wzajemnie wspierają się w mię-
dzypokoleniowej społeczności.

Bycie członkiem w Klubie to korzyści z wielu przywilejów: uczest-
niczenie w bezpłatnych zajęciach i wycieczkach, a także uczestnictwo  
w spotkaniach Społeczności Klubowej. Zajęcia są różnorodne, przygoto-
wywane pod konkretne zapotrzebowanie, jak: zdrowy kręgosłup i joga 
dla seniorów, język angielski, wspólne śpiewanie, trening pamięci i funk-
cji poznawczych „Piękny Umysł”, zajęcia z uważności „Zmysłowy  Spacer”, 
rękodzieło, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, śpiew i taniec, warsztaty 
kulinarne „Wege kuchnia”, zajęcia literackie „Kości Radości”.

Oferta zajęć wynika z bieżących potrzeb i zainteresowań osób two-
rzących Klub. Poza zajęciami prowadzonymi przez instruktorów, można 

seniorzy  uczą  się       

W marcu 2019 r. hucznie obchodzono 3 „urodziny” Suwalskiego Klubu Seniora

Seniorzy nie 
zapominają 
o najmłodszych. 
Przedstawie-
nie w Dniu 
Dziecka
2019 r.
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frowemu, rękodzielnicze, 
wolontarystyczne, spo-
tkania z psychologiem, 
ćwiczenia pamięci, ćwi-
czenia z muzyką, uczest-
nictwo w życiu społecz-
nym i kulturalnym miasta, 
kultywowanie zwyczajów 
i tradycji, korzystanie z si-
łowni zewnętrznych, or-
ganizowanie spotkań in-
tegracyjnych, pikników 
rodzinnych, marszy Nordic Walking, wyjść do Aquaparku, kuligów, spły-
wów kajakowych, wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych. Z innych 
form należy wymienić: pogaduchy przy herbatce, gry stolikowe, planszowe 
(szachy, warcaby, scrabble i inne), krzyżówki i łamigłówki, zajęcia artystyczne 
(plastyczne, muzyczno-śpiewacze, teatralne, wieczory poezji). Podczas spo-
tkań z dietetykiem seniorzy poznają zasady prawidłowego odżywiania do-
stosowanego do wieku i schorzeń. Ważnym elementem spotkań jest pod-
niesienie świadomości na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem 
osób starszych. W tym zakresie klub współpracuje z Policją, uczulając senio-
rów na różnorodne zagrożenia.  Klub Seniora „Oratorium 60+” współpracuje 
z Suwalską Radą Seniorów, Centrum Aktywności „PRYZMAT”, z Niepubliczną 
Terapeutyczną Szkołą Przysposabiającą do Pracy w Suwałkach, a także z in-
nymi klubami seniora w mieście i regionie. Korzystając z zaproszeń wój-
ta Gminy Szypliszki klubowicze uczestniczyli w potkaniach integracyjnych  
z Klubami Seniora w Becejłach i Sejnach. Podopieczni Klubu „Oratorium 60+” 
poznają prewencyjny system św. Jana Bosko oparty na triadzie: miłość – ro-
zum – religia i pomagają w organizacji świąt i uroczystości oraz w rozwija-
niu Dzieła Salezjańskiego.

Klub Seniora „Oratorium 60+” otwarty jest przez 12 miesięcy w ro-
ku, w godz. 8:30-12:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Koordynatorem klubu jest Mirosław Hartung.

przyjaźnie, a także to, że seniorzy chętnie spotykają się ze sobą również 
poza godzinami pracy Klubu jest największym sukcesem.

Ponadto niewidocznym, ale bardzo skutecznym narzędziem, jakie-
go używa się w pracy jest superwizja. Animatorzy i instruktorzy spoty-
kają się regularnie z wykwalifikowanym superwizorem, by omówić trud-
ności pojawiające się w pracy. Jak mawia animator Marcin 
Lewoń (na zdjęciu): „Pracujemy z ludźmi. Warto więc coś  
o ludziach wiedzieć”. Superwizja traktowana jest jako ro-
dzaj doszkalania kadry w dziedzinach związanych z psy-
chologią, komunikacją interpersonalną, pracą w grupie, 
pedagogiką geriatryczną. Z drugiej zaś strony jako pre-
wencję wypalenia zawodowego – nie tylko seniorzy przeżywają swo-
je kryzysy w Klubie. Na superwizji jest czas i przestrzeń, by wspólnie po-
szukać rozwiązań, zbadać i ewentualnie zmodyfikować dotychczasowe 
działania. Z całą pewnością można powiedzieć, że jest to narzędzie, któ-
re zapewnia trwałość funkcjonowania Klubu i polecane każdemu, kto za-
wodowo pracuje z grupami ludzkimi.

Suwalski Klub Seniora, ul. Chopina 6a. Klub czynny w godz. 11-15  
w poniedziałki, wtorki, środy i soboty, tel. 799 791 883

klUb Seniora – CieSielSka 15
Od 2019 roku rozpoczął swoją działalność Klub Seniora – Ciesielska 15,  

działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W tym czasie powołał dziesięć pracowni tematycznych, takich jak: 
senior w potrzebie, co nam w duszy gra, tęga głowa seniora, miszmas, 
trele i pląsy, smaki świata, e-Senior, senior trzymaj formę, stop – klatka, 
z kulturą na Ty.

Spotkania odbywają się 3-4 razy w tygodniu po cztery godziny. 
Uczestniczy w nich od 30 do 60 osób. Natomiast zajęcia z tańca odbywa-
ją się w SOK na ul. Janan Pawła II, a śpiewu w SOK przy ul. T. Noniewicza 
dwa razy w tygodniu nieodpłatnie. Zajęcia sportowe odbywają się  
w bursie szkolnej.

klUb Seniora „oratoriUm 60+”
Klub Seniora „Oratorium 60+”, działający w Parafii 

Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach istnieje od września 
2020 roku. Jest miejscem spotkań mieszkańców Suwałk, 
będących w wieku emerytalnym, powyżej 60 lat. 

Siedzibą Klubu „Oratorium 60+” są pomieszczenia w Domu Duszpas- 
tersko-Wychowawczym Salezjanów przy ul. Prymasa Stanisława 
Wyszyńskiego 3 w Suwałkach. Do podstawowych zadań klubu należy orga-
nizowanie spotkań, pogadanek i różnorodnych zajęć. Są to między innymi: 
zajęcia z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zapobiegające wykluczeniu cy-
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i  spełniają  swoje  pasje

Wystawa 
z okazji 
Roku Andrzeja 
Wajdy 
w Klubie Seniora

60 – 65 lat
Kobiety 3 341

Mężczyźni 2 635

65 – 80 lat
Kobiety 4 753

Mężczyźni 5 030

80 – 99 lat
Kobiety 1 785

Mężczyźni    741

99 +
Kobiety      15

Mężczyźni        1

RAZEM 18 301

Ilość osób w wieku od 60 lat – w Suwałkach na 1.12.2021 r.

Materiał przygotowany przez Suwalską Radę Seniorów
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muZeum Z pOdLasKimi 
nagrOdami

Suwalskie Muzeum Okręgowe otrzymało dwie nagrody w konkursie 
na najważniejsze wydarzenie muzealne „Podlaski Laur Muzealny 2020” 
organizowanym przez Zarząd Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich. W kategorii „Wydarzenie wystawiennicze” 
pierwsze miejsce przypadło Jerzemu Siemaszce, Renacie Maskowicz-
Sikorowskiej i Kazimierzowi Sobeckiemu za wystawę czasową 
„Jaćwieskie eldorado”, którą zaprezentowano w suwalskim Muzeum przy  
ul. T. Kościuszki 81. 

Przed rokiem na wystawie „Jaćwieskie eldorado” pokazano ponad 600 bez-
cennych eksponatów: broń, ozdoby, narzędzia i inne przedmioty codziennego 
użytku sprzed blisko tysiąca lat

W kategorii „Wydarzenie pozawystawiennicze” pierwszą nagrodę 
otrzymali pracownicy suwalskiego Muzeum: Magdalena Wołowska-
Rusińska i Krzysztof Skłodowski oraz Renata Jacewicz (z firmy medialnej) 
– za projekcję filmową „Trzy stulecia Suwałk”.

12
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>> pegaz 2021
Spektakl „Odważyłam się zdjąć buty” Karoliny Słonki z Jasienicy 

otrzymał Grand Prix – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk tegorocznych  
XVII Międzynarodowych Spotkań z Monodramem „O Złotą Podkowę 
Pegaza” – organizowanych przez Suwalski Ośrodek Kultury. Obok na-
grody głównej jurorzy przyznali jedną Złotą Podkowę, którą otrzyma-
ła Karolina Sadowska za spektakl „Lot”, pokazywany w kategorii aktorzy 
zawodowi oraz pięć nagród specjalnych i jedno honorowe wyróżnienie.

– Teatr jednego aktora to jedna z najtrudniejszych sztuk teatralnych, 
a tegoroczni uczestnicy Pegaza to ludzie nie tylko zdolni i w pewien 

sposób wybrani. To twórcy, który budują w swo-
ich odbiorcach poczucie wewnętrznej wolności, 
trenują ich wyobraźnię i docierają do najgłęb-
szych zakamarków dusz – zauważyła Grażyna 
Filipowicz-Karp, dyrektor artystyczny festiwalu.

Jedyna reprezentantka naszego regionu Ewa Ka-
linowska z Puńska otrzymała nagrodę za prawdę 
przekazu i zmierzenie się z trudnym tematem  
w spektaklu „Samotny los ludzki” w reżyserii  
Joanny Łupinowicz

W XVII Międzynarodowych Spotkań z Monodramem „O Złotą 
Podkowę Pegaza” zaprezentowało się trzynaścioro mistrzów teatru jed-
nego aktora z Polski i Słowacji. Niestety zabrakło monodramisty z Suwałk.

na ulicy miłoSza
Suwalska Biblioteka Publiczna im. 

M. Konopnickiej zaprasza do udzia-
łu w mobilnej grze terenowej „Na 
ulicy Miłosza” dostępnej do 20 grud-
nia. Aby wziąć udział w grze, należy 
pobrać na swój smartfon aplikację 
do gry „Łąka w bibliotece” w sklepie 
Play. Następnie uruchomić aplikację 
i odszukać 5 kodów QR. Zeskanować 
je za pomocą aplikacji i odpowie-
dzieć na pytania. Pierwszy kod znaj-
duje się w Bibliotece Publicznej  
w Suwałkach (ul. E. Plater 33A). 
Kolejne można odnaleźć w miej-
scach ze zdjęć, które pojawią się przy 
każdym pytaniu. Organizatorzy gry 
zachęcają do robienia zdjęć pod-
czas gry i podzielenia się jednym z nim na Facebooku Biblioteki Publicznej 
w Suwałkach (w komentarzu do postu o grze „Na ulicy Miłosza”) albo prze-
słania e-mailem na adres: metodyka@bpsuwalki.pl. Osoby, które udostępnią 
lub nadeślą zdjęcia, otrzymają nagrody. Gra przeznaczona dla osób w wieku 
15+. W udzieleniu poprawnej odpowiedzi w grze pomoże wirtualna wystawa 
Archiwum Państwowego w Suwałkach: https://bit.ly/3DjMsWO

Gra jest zorganizowana w ramach pro-
jektu „Nobliści w Suwałkach” dofinan-
sowanego ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury.

pRześmiechy 
w  bibliotece

W listopadzie – najbardziej ponurym miesiącu, suwalska Biblioteka 
Publiczna im. M. Konopnickiej zorganizowała czwartą edycję festiwalu 
„Listopadowe prześmiechy w bibliotece”. 

Warsztaty taneczne prowadziła Małgorzata Makowska, a uczestniczyły  
w nich dzieci z Biblioteki w Wiżajnach, z niezawodną Alicją Zajączkowską 

Było też „Listopadowe otwieranie na czytanie”, do którego inspiracją 
była książka Paula Mc Cartneya „Zielona łódź podwodna Przedziadka”.  
Dzieci z rodzicami tworzyły podwodne światy, a piosenka, która towa-
rzyszyła w podwodnych przygodach, to muzyka Ani Brody. Nie zabrakło 
„Fotobudki”, w której samemu można było zrobić zdjęcie smartfonem 
przy bibliotecznym prześmiesznym stoisku. Można też było przejrzeć się 
„W krzywym zwierciadle”.

Wciąż trwa konkurs „Śmieszne opowieści” – na nagranie śmiesznych 
opowieści, żartów, stand-up’u itp. Na nagrania filmowe lub dźwiękowe 
Biblioteka czeka do 15 grudnia. Prace konkursowe nie mogą być wcze-
śniej publikowane i nagradzane w konkursach. Szczegóły na: www.bpsu-
walki.pl

>>>>
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i wokalistów szlifujących talent pod kierownictwem Emila Kulbackiego. 
17.12, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 10 zł;

n koncert z okazji roku K. K. Baczyńskiego „Piosenki dla Basi” – 18.12,  
godz. 19, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 30 zł. Liryczny obraz miło-
ści K.K. Baczyńskiego i jego żony w muzycznej aranżacji Wiesława Jarmoca  
i wykonaniu Agaty Gulbierz, Moniki Rudowicz i Pawła Bydelskiego usły-
szymy podczas koncertu z okazji 100. rocznicy urodzin poety.

marek piotrowSki i grzegorz leCH płatonow zapraszają:
n na prezentację albumu pt. „Suwałki na starych pocztówkach 1900-1944 r.  

–10.12, godz. 17, Hotel Loft (ul. gen. K. Pułaskiego 24K).

mUzeUm okręgowe, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:
n do zwiedzania wystawy WAJDA Suwałki – poświęconej twórczości fil-

mowej wybitnego reżysera Andrzeja Wajdy. Wystawę można oglądać do 
31 stycznia 2022 r.;

n do zwiedzania wystaw od wtorku do piątku w godz. 8-16, w sobotę  
i niedzielę w godz. 9-17. Obowiązuje reżim sanitarny.

StowarzySzenie związek UkraińCów w SUwałkaCH 
zaprasza na:

n spektakl muzyczno-taneczny na podstawie zbioru opowiadań Mikołaja 
Gogola „Wieczory na chutorze w pobliżu Dikańki”, w którym wezmą 
udział dzieci wraz z rodzicami – 18.12, godz. 16, plac Marii Konopnickiej. 
Głównym tematem spektaklu są przedświąteczne przygody przed Bożym 
Narodzeniem.

StowarzySzenie SUwalSkie StarSzaki oraz zHp 
 im. tadeUSza lUtoStańSkiego w SUwałkaCH zapraszają na:

n montaż poetycko-muzyczny pt. „Można wybaczyć, ale nigdy za-
pomnieć” – 12.12, godz. 17 do parafii pw. Chrystusa Króla przy ul. Jana 
Pawła II; 13.12, godz. 18.45 do parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia przy  
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Scenariusz spektaklu  poświęcony jest 
40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

reStaUraCja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
n koncert zespołu „Zmiana Wachty” – 10.12, godz. 19, bilety 20 zł. 

Usłyszymy największe przeboje żeglarskie i biesiadne. Wystąpi zespół 
w składzie: Edward Darmetko – śpiew, gitara basowa, Andrzej Raczyło 
– śpiew, akordeon, Emil Kulbacki – śpiew, instrumenty klawiszowe, 
Krzysztof Masłowski – śpiew, gitara.

blaCk pUb komin, ul. E. Plater 1, zaprasza na:
n koncert Zenka Kupusty, który wraz z zespołem zaprezentuje przekrój 

swojej twórczości z naciskiem na najnowszą płytę „O!”. Bilety w cenie 30 zł 
będą dostępne w dniu koncertu na bramce. Nie prowadzimy przedsprze-
daży. Wejście godz. 19, start – 20. Rozgrzewać będzie zespół San Quentin!

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

– do 9 grudnia – „Nasze magiczne Encanto” (komedia animowana/przy-
godowy), „Cliford. Wielki czerwony pies” (familijny/przygodowy), „Chłopiec 
z chmur” (familijny/przygodowy), „Lokatorka” (dramat/sensacyjny), „Dom 
Gucci” (dramat biograficzny), „Dziewczyny z Dubaju” 
(sensacyjny/erotyczny), „Szef roku” (komediodramat);

– od 10 grudnia – „Powrót do tamtych dni” (dra-
mat), „Biały potok” (komedia), „West Side Story” 
(musical);

– 15 grudnia – „Fantazje” (komedia), film wyświe-
tlany w cyklu BABSKIE WIECZORY;

– od 17 grudnia – „Misiek: Ekipa na wakacjach” (ko-
media animowana), „Spider-Man: Bez drogi do do-
mu” (akcji/s-f);

– od 22 grudnia – „Hiszpański romans” (komedia), 
„Matrix Zmartwychwstania” (akcji, s-f).

biblioteka pUbliCzna im. marii konopniCkiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n wspólnie z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza Oddział 
w Suwałkach, młodzież ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w XXI 
Miejskim Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza „Młodości! 
ty nad poziomy wylatuj...”. Konkurs ma na celu propagowanie twórczo-
ści naszego wieszcza i promowanie młodych talentów recytatorskich. 
Regulamin konkursu:

1. Każda suwalska szkoła podstawowa może być reprezentowana przez 
czterech uczniów z klas 6-8,

2. Uczestnik powinien przygotować do recytacji jeden wiersz lub frag-
ment innego, dowolnie wybranego, utworu A. Mickiewicza.

Konkurs odbędzie się 21 grudnia (wtorek) o godzinie 16 w Bibliotece 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, przy ulicy E. Plater 33A. 
Organizatorzy proszą o telefoniczne lub pisemne zgłoszenia do 17 grudnia br.  
do godziny 15. Tel./fax 87 565 62 46, e-mail: metodyka@bpsuwalki.pl

Adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,  
ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki. Zgłoszenie powinno zawierać imię i na-
zwisko uczestnika oraz nauczyciela, który przygotował go do konkursu, 
a także nazwę szkoły.

n wspólnie 
z Cinema Lu-
miere w Su- 

wałkach do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj”  
– zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj 
książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do 
kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do 
zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł).  
Filmy objęte akcją: „Dom Gucci” i „Clifford. Wielki 
czerwony pies”.

midiCentrUm, 
ul. W. Witosa 4A zaprasza do:

n zapiSów na zajęCia dodatkowe:
– język angielski – grupa początkująca (dorośli i seniorzy), sobota, godz. 10,
– język angielski – grupa początkująca (dorośli i seniorzy), sobota, godz. 12,
– Robotyka Lego WeDo (dla dziewczynek) – grupa początkująca (8-9 lat), 

sobota godz. 9.30,
– Lego Masters – budowanie z klocków Lego (8-12 lat), sobota, godz. 12,
– Robotyka Lego Wedo (dla chłopców) – grupa początkująca (8-10 lat), 

sobota, godz. 9.30,
– Robotyka Lego Mindstorms EV3 – grupa początkująca (10-15 lat),  

sobota, godz. 12.

Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2022 r. Obowiązują zapisy telefonicz-
ne: 87 565 62 47. Liczba miejsc ograniczona: 10 osób w grupie. Wszystkie 
zajęcia w MidiCentrum są bezpłatne.

SUwalSki ośrodek kUltUry zaprasza na:
n Świąteczną Filharmonię Suwałk – 10.12, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, 

ul. Jana Pawła II 5, bilety 30 zł. W świąteczny nastrój wprowadzą naj-
większe bożonarodzeniowe hity oraz najpiękniejsze polskie i zagranicz-
ne kolędy w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą  
K. J. Kozakiewicza; 

n familijne warsztaty tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych „Mama, 
Tata i Ja!” – 11.12, w godz. 9-12, Kawiarnia artystyczna, ul. T. Noniewicza 71,  
wstęp wolny. Instruktorzy zapewnią materiały i pomoc w wykonywa-
niu ozdób;

n XIII Świetlikowe Kolędowanie czyli wspólne śpiewanie w rado-
snym gwiazdkowym 
nastroju. W tym ro-
ku na scenie Sal i  
im. A. Wajdy wystą-
pi blisko czterdziestu 
młodych wokalistek  

13
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wydarzenia Sportowe
Stypendia olimpijSkie

Joanna Mendak oraz jej trener Edward Dec otrzymali stypendia olim-
pijskie od prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza. Wsparcie przyznano 
na najbliższe 9 miesięcy. Joanna Mendak jest jedną z najbardziej utytu-
łowanych zawodniczek pochodzących z Suwałk. To wielokrotna meda-
listka letnich igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy w pły-
waniu. Jej koronna konkurencja to 100 m st. motylkowym. Na ostatnich 

igrzyskach w Tokio zajęła w tej 
konkurencji 8 miejsce. Warto przy-
pomnieć, że trzykrotnie w tej kon-
kurencji sięgnęła po paraolimpij-
skie złoto.

Na zdjęciu od lewej: prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz, 
Joanna Mendak, Edward Dec i za-
stępca prezydenta Roman Rynkowski

Jej trenerem jest Edward Dec, który zajmuje się szkoleniem pływa-
ków. Jest też działaczem sportowym w suwalskim Międzyszkolnym 
Uczniowskim Klubie Sportowym „Olimpijczyk”.

ślepSk malow przedoStatni
Kolejne dwie porażki ponieśli siatkarze Ślepska Malow w rozgrywkach 

Plus Ligi. Najpierw w Suwałkach przegrali 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 23:25) 
z Projektem Warszawa. Według portalu Plus Ligi mecz, który trwał 131 
minut obserwowało 980 widzów. W kolejnym spotkaniu w Bełchatowie 
Ślepsk Malow przegrał 0:3 (22:25, 22:25, 22:25) z PGE Skrą. Dobra 
gra Bartłomieja Bołądzia (15 pkt), Adriana Buchowskiego i Cezarego 
Sapińskiego (obaj po 11 pkt) nie wystarczyła na silnego rywala. Jak napi-
sano na portalu suwalskiego klubu: „w „Energii” zabrakło energii”. W obu 
ostatnich spotkaniach siatkarze Ślepska Malow zagrali lepiej niż w kilku 
poprzednich meczach, ale nie zdobyli punktów i zajmują przedostatnią 
lokatę w tabeli Plus Ligi z dorobkiem 6 pkt. 

Bartłomiej Bołądź zajmu-
je wysokie lokaty  

w rankingach atakujących 
i punktujących Plus Ligi, 

ale nie przekłada się to na 
lokatę Ślepska Malow  

w tabeli ligowej

W następnej kolej-
ce 12 grudnia (niedziela)  
o godz. 17:30 w Suwałki 
Arenie Ślepsk Malow 
zmierzy się z Assecco 
Resovią Rzeszów. Wia- 
domo, że w tym meczu 
nie zagra były siatkarz suwalskiej drużyny Nicolas Szerszeń, który leczy 
kontuzję. Znamy już rywala suwalskiej drużyny w 1/16 Pucharu Polski.  
22 grudnia Ślepsk Malow zagra w Świdniku z Polskim Cukrem Avią.

wigry wygrywają tylko U Siebie
Jak zwykle w tym sezonie piłkarze suwalskich Wigier wygrali ostatni 

w tym roku mecz na stadionie w Suwałkach i przegrali ostatni mecz na 
wyjeździe. W ostatnim meczu II ligi przed przerwą zimową w Suwałkach 
Wigry wygrały zdecydowanie 3:0 z KKS Kalisz. Gole strzelili: Mikołaj 
Łabojko w 27 min., Mariusz Rybicki w 47 min. i Kacper Zaborski w 84 min. 
W odmiennych nastrojach kończyli oni za to mecz w Elblągu, gdzie prze-
grali aż 1:4 z Olimpią. Gola dla Wigier strzelił Kamil Adamek w 74 min.,  
a dla Olimpii trzy gole zdobył białoruski piłkarz Jan Sienkiewcz w 28, 42  
i 64 min. oraz Szymon Stanisławski w doliczonym czasie II połowy. 

Niestety ta porażka spowodowała, że Wigry mają już 4 punkty stra-
ty do miejsca barażowego w walce o I ligę i zajmują dziewiątą lokatę.  

W 20 meczach suwalska drużyna zdobyła 28 pkt, z czego aż 25 na boisku 
w Suwałkach. Na stadionie przy ul. Zarzecze 26 Wigry wygrały 8 z 10 ro-
zegranych meczów. Fatalnie za to suwalski zespół spisywał się na wyjaz-
dach, najgorzej ze wszystkich drużyn grających w II lidze. W 20 meczach 
piłkarze Wigier strzelili 23 gole. Tyle samo też stracili. Następny mecz roze-
grają w ostatni weekend lutego w Ostródzie z ostatnim w tabeli Sokołem.

Skb litpol-malow trzeCi
Niezwykle wyrównane są tegoroczne rozgrywki badmintono-

wej ekstraklasy. Nie ma już drużyny niepokonanej. SKB Litpol-Malow 
Suwałki zajmuje trzecią lokatę za ABRM Warszawa i niespodziewa-
nie Unią Bieruń. W drugim turnieju rozegranym w Warszawie badmin-
toniści SKB Litpol-Malow pokonali 4:3 ubiegłorocznego mistrza Polski 
UKS Hubal Białystok i 5:2 czołową drużynę ekstraklasy KU AZS UM 
Łódź oraz niespodziewanie przegrali 3:4 z ABRM Warszawa. Punkty 
dla SKB Litpol-Malow w meczu z Hubalem zdobyli: Kamila Augustyn/
Ulyana Wolskaja, Danylo Bosniuk/K. Augustyn oraz w grach pojedyn-
czych Emil Holst i D. Bosniuk. W spotkaniu z zespołem z Łodzi punkto-
wali: K. Augustyn/Maria Ulitina, E. Holst/ Przemysław Szydłowski oraz  
w grach pojedynczych: M. Ulitina, P. Szydłowski i E. Holst. W przegra-

nym meczu z ABRM Warszawa 
punkty dla suwalskiej drużyny 
zdobyły: K. Augustyn/U. Wolskaja 
oraz K. Augustyn i U. Wolskaja  
w singlach. Zaskakującymi po-
rażkami zawodników SKB Litpol-
Malow zakończyły się wszystkie 
gry z udziałem mężczyzn.

Kolejne mecze badminto-
nowej ekstraklasy SKB Litpol-
Malow rozegra 30 stycznia 2022 r.  
w Suwałkach z drużynami zajmu-

jącymi ostatnie lokaty w tabeli: Spartakusem Niepołomice i Sportową 
Politechniką Gdańsk.

karateCy z medalami
Dwa medale zdobyli zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin 

na Mistrzostwach Polski Kyokushin Juniorów i Młodzieżowców  
w Radzyminie. Mistrzem Polski został Tomasz Kluczyński w kategorii 
kumite do 65 kg. Wygrał on cztery pojedynki. T. Kluczyński jest 53 zawod-
nikiem Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin, który wywalczył tytuł mi-
strza Polski. Brązowy medal zdobył Adrian Bugieda w kategorii do 60 kg. 
W eliminacjach odpadła debiutantka Jolanta Płońska. Kierownikiem eki-
py i sekundantem był sensei Robert Wierciak. Wyjazd na zawody został 
dofinansowany z dotacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

medale młodyCH lekkoatletów
Uczennice suwalskiej SP nr 11 wywalczyły dwa medale w Toruniu na 

Ogólnopolskich Halowych Zawodach z Programu „Lekkoatletyka dla 
Każdego”. W skoku wzwyż dziewcząt do lat 14 Julia Jasielon wygrała z re-
kordem życiowym 165 cm. Lena Bacewicz z wynikiem 155 cm zajęła trze-
cie miejsce. Dobrze zaprezentowali się też pozostali młodzi suwalscy lek-
koatleci startujący w Toruniu: Wiktoria Ułanowicz, Kornelia Nowikowska, 
Amelia i Agnieszka Ołowniuk oraz Maksymilian Barszczewski i Igor Gober. 

elektromil SalS
Drużyna Trenerzy MKS Ślepsk Malow Suwałki wygrała rozgrywki 

Elektromil Suwalskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki w sezonie 2020/2021 
rozgrywane pod patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Kolejne lokaty  
w I lidze zajęły drużyny: 14. Pułku Przeciwpancernego przed Kresami 
Sejny, SUKSS Suwałki i Elektromilem. II ligę wygrał zespół Aresu. 
Najlepszym zawodnikiem rozgrywek wybrano Adama Tołoczko z druży-
ny Trenerzy MKS Ślepsk Malow Suwałki.

A już 7 grudnia 2021 r. rozpocznie się kolejna edycja Suwalskiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki. Rozgrywki będą toczyły się, podobnie jak  
w ostatnich miesiącach, we wtorki i czwartki w małej hali kompleksu spor-
towego „Suwałki Arena”.

Emil Holst (z lewej) i Przemysław 
Szydłowski
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danUta
ziniewiCz

tel. 504 019 534, 666 061 586; danzin@op.pl
prowadzimy:

• podatkowe księgi przychodów i rozchodów
• księgi handlowe
• ewidencję ryczałtową
• ewidencję na potrzeby podatku VAT
• oferujemy obsługę kadrową firmy
• sporządzanie oraz rozliczanie deklaracji podatkowych
• porady prawne, opinie prawne
• projekty pism urzędowych
• rozliczanie projektów unijnych
• rozliczenia zmian „Nowego ładu”

oferujemy:
• dojazd do klienta
• niestandardowe godziny pracy

*** Ceny do negocjacji *** 

rachunkowe
Biuro

317/2021

prezydent miaSta SUwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2021 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 26.11.2021 r. do 
17.12.2021r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk 
przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 444/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku). 

 305/2021

prezydent miasta Suwałk 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieru-

chomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczo-
nej działką nr 33934/11 o powierzchni 0,1109 ha, położonej w Suwałkach 
przy ul Jana Brzechwy, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księ-
gą wieczystą nr SU1S/00050095/0. Nieruchomość przeznaczona jest do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudo-
wy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki za-
budowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. 

Cena wywoławcza: 164 000 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt czte-
ry tysiące złotych).

Wadium: 16 400 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie 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 10 stycznia 2022 roku o godz. 11.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 04 stycznia 2022 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków 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 
wadium 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.  306/2021

informaCja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
01.12.2021 r. do dnia 21.12.2021 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl wykaz nr 28/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. nierucho-
mości przeznaczonych do najmu.  321/2021

koledze 
Stanisławowi kurakowi 

i rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

mamy
składają

Członkowie Zarządu SISK „Nad Czarną Hańczą”
Henryk Kudela, Stefan Dojnikowski, 

Bogdan Pieklik, Bogdan Cichocki,
Henryk Grabowski, Sławomir Filipowicz

311/2021

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

koledze 
jerzemu nowikow 

najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

ojCa
składają myśliwi

z Koła Łowieckiego KAWKA w Suwałkach
325/2021
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ogłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Generała 
Kazimierza Pułaskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego i Fryderyka Chopina w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz.741 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Suwałkach Nr XXX/411/2021 z dnia 31 marca 2021 r., zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Generała Kazimierza 
Pułaskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i 
Fryderyka Chopina w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 15 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w 
pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostęp-
ny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia 
Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w 
Suwałkach w Sali 26, w godzinach od 9.00 do 11.00. 

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej 
zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy zgłosić na adres pru@
um.suwalki.pl do dnia 17 stycznia 2022 r. Link do spotkania zostanie przesła-
ny w mailu zwrotnym. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11 lutego 2022 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-
nia publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo pod-
pisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi 
mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przy-
jęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej 
skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach re-
prezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres 
e-mail: org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji przez Miasto je-
go zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do da-
nych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji 
złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/
Panu w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.su-
walki.pl. tel. 87 562-82-08

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwa-
rzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, 
gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szcze-
gólnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzę-
du w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem:  http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/
Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie 
Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139

ogłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego kwartału ograniczonego ulicami: Sejneńską, 100-lecia 
Niepodległości, Sianożęć i terenem kolejowym w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986) oraz art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach 
Nr XXVII/360/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału ogra-
niczonego ulicami: Sejneńską, 100-lecia Niepodległości, Sianożęć i terenem kolejowym w 
Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 grudnia 2021 r. 
do 21 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 
139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 
8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie 
również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach w Sali 
26, w godzinach od 9.00 do 11.00. 

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie py-
tań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 10 stycznia 2022 r. Link do 
spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wy-
łożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 
r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespon-
dencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub na adres 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej skrzynki 
podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 
r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowa-
ny przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail: org@um.suwalki.
pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich prze-
twarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest 
Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu w tym 
zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. tel. 87 562-82-08

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona 
zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w 
zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem:  http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_prze-
strzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej pok. 139

308/2021

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. 
1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2021 ro-
ku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tabli-
cy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 26.11.2021 r. do 17.12.2021 r.) 
wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących własność miasta 
Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 445/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku).  310/2021

309/2021
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maSz problem z alkoHolem?
CHCeSz przeStaĆ piĆ?

anonimowi alkoHoliCy Czekają

wykaz mitingów grUp aa intergrUpy
„pojezierze”

infolinia: 801 033 242
SUwałki:

n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;
n „opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania  

odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

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

agUStów:
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.  264/2021

prezydent miaSta SUwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
19 listopada 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 
21 dni (od 19.11.2021 r. do 10.12.2021 r.) wykaz lokali stanowiących wła-
sność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk 
Nr 425/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku).      299/2021

międzyzakładowa Spółdzielnia mieszkaniowa w Suwałkach 
posiada miejsca postojowe na sprzedaż z możliwością rozłożenia na-
leżności na raty. Lokalizacja: garaż podziemny w budynku przy  
ul. reja 63a (naprzeciw sklepu Biedronka) Szczegóły oferty w biurze 
MSM tel. 87 567 12 36.    301/2021

prezydent miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 815, 1899) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
22.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.  
A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres  
21 dni (od 22 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021r.) wykaz nierucho-
mości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przezna-
czonych do dzierżawy na cele rolnicze z dotychczasowym dzierżawcą 
na kolejny okres (Zarządzenia Nr 426/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z 
dnia 22 listopada 2021 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położo-
nych w Suwałkach przy ul. Edwarda Lecha Wojczyńskiego, ul. Zastawie,  
ul. Bakałarzewska, ul. Krzywólka, ul. Studzieniczne, ul. Generała 
Kazimierza Pułaskiego, ul. Sianożęć, ul. Szwajcaria.    300/2021

prezydent miasta Suwałk
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 
Suwałki, oznaczonej działką nr 35225 o powierzchni 0,1663 ha, położonej 
przy ul. Łąkowej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczo-
nej księgą wieczystą nr SU1S/00040738/7. Na działce zlokalizowana jest sieć 
telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego zno-
szenia sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypad-
ku jej awarii bądź konserwacji. nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łąkowej 
w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/338/2020 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 13.11.2020 roku.

Cena wywoławcza: 145 600 zł brutto (słownie: sto czterdzieści pięć tysię-
cy sześćset złotych).

wadium: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg w dniu 23 sierpnia 2021 roku zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.

Drugi przetarg w dniu 04 października 2021 roku zakończył się wynikiem 
negatywnym.

przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wp łacenie wadium w podanej w y żej w ysokości na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 04 stycznia 2022 roku.  
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja prze-
targowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z 
podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeń-
skim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane 
są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim 
zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu 
pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
nie 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.  303/2021

obwieSzCzenie prezydenta miasta Suwałk
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 
r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, iż 
Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właści-
wego zarządcy drogi, z dnia 07.01.2021 r. (uzupełnienie z dnia 19.10.2021r.), znak: 
I.7011.10.02.2018/2021.EŁ, decyzję nr 6/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w spra-
wie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101269 B ulica 
Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna 
Hańcza wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1,  
pok. 140.

Zgodnie z art. 11f ust. 7a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania 
na środowisko, decyzja dostępna jest również do wglądu przez okres 14 dni od 
dnia jej publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach. 312/2021
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
 ks. Jan Twardowski

Z niewyrażalnym smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

elŻbiety tUmidajewiCz
wieloletniej pracownicy Biura Wystaw Artystycznych

oraz Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki 
w Suwałkach, cieszącej się powszechnym

szacunkiem i sympatią, dobrej i życzliwej dla wszystkich

Wyrazy głębokiego współczucia,
wsparcia i otuchy w trudnych chwilach

rodzinie i bliskim
składają

przyjaciele z Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki
w Suwałkach

304/2021

panu 
jackowi łangowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

matki
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
307/2021

Wyrazy głębokiego współczucia

pani małgorzacie zarzeckiej
z powodu śmierci

matki
składają Dyrekcja i Pracownicy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach
314/2021

pani 
małgorzacie zarzeckiej

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia z powodu śmierci

mamy
składają

Sąsiedzi Bukowscy z Rodziną
316/2021

Wyrazy głębokiego współczucia

pani elżbiecie 
Ułanowicz-osińskiej

z powodu śmierci

zięCia
składa

Witold Kowalewski
Starosta Suwalski

wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego
oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach

319/2021

Wyrazy głębokiego współczucia

pani elżbiecie 
grzęda

z powodu śmierci

taty
składa

Witold Kowalewski
Starosta Suwalski

wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego
oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach

323/2021
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chOinKi Od dr cLOwn’a
Choinki z nietłukącymi się bombkami-kolorowymi noskami do 

suwalskich placówek oświatowych przekazała Fundacja Dr Clown 
Oddział Suwałki. Choinki trafiły do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy 
chowawczego nr 1, Przedszkola nr 2, Szkoły Bajka, Niepublicznej 

Te r ap e u t yc z- 
n e j  S z k o ł y 
P r z y s p o s a - 
b i a j ą c e j  d o  
Pracy „Prolog”, 
N i e p u b l i - 
cznego Przed- 
s z k o l a  Te r a - 
p e u t yc z n e g o 
„Konicz ynka”. 
F u n d a c j a  D r 
Clown ustawi-
ła też choinkę 
pr zed suwal -
skim Szpitalem 
Wojewódzkim.

Choinki prze- 
k a z ano dz ię -

ki firmie Mazurskie Drewno Sp. z o.o. i pomocy Tomasza Żukowskiego.

30 lat zeSpołu night come
W 2021 roku Suwalski Fan Club Bluesa finansowany ze środków 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach w ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego realizował projekt pn. „Blues & Rock w Suwałkach  
– 30 lat zespołu Night Come w Suwalskim Fan Clubie Bluesa”.

W r am a ch p roj e k-
tu o dby ł  s ię  koncer t 
Night Come Akustycznie, 
przedstawiono dwie pre-
zentacje multimedialne 
o historii zespołu Night 
Come cz. I i II oraz finało-
wy koncert zespołu Night 
Come, który odbył się  
19 listopada w Rozmari- 
no. Jako support wystą-
pił zespół Filmia. Koncert 
zorganizował Suwalski Ośrodek Kultury, a współorganizatorem był 
Przystanek Rozmarino. Zespół zaprosił do udziału w koncercie byłych 
muzyków i gości, którzy współpracowali w ciągu całego okresu istnie-
nia zespołu, m.in.: Marka Brzezińskiego, Bogdana Topolskiego, Pawła 
Smarkusza, Zygmunta Szulca, Macieja Marschalla, Adama Szczecinę, 
Andrzeja Jasińskiego, Jerzego Korzuna, Leszka Wiszniewskiego  
i Krzysztofa Filipkowskiego. 

Grupa zaprezentowała nowe kompozycje oraz starsze utwory zespo-
łu w nowych aranżacjach. Koncert był również promocją nowego wy-
dawnictwa płytowego zespołu pt. „30”, które ukazało się właśnie 19 li-
stopada 2021 roku. 

Płyta CD została wydana przez Suwal- 
ski Ośrodek Kultury, wyprodukowana 
przez Studio OM w Suwałkach, i w ca-
łości sfinansowana ze środków Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, w ramach pro-
jektu Suwalski Budżet Obywatelski.

Przed nami jeszcze prezentacja ma-
teriałów filmowych w formie video o ze-
spole oraz koncert zespołu jazzowego  
„The Consonance Trio” z Białegostoku. 16 grudnia w kawiarni artystycz-
nej SOK, ul. T. Noniewicza 71. Zapraszamy!
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koronawirUS a CHoroby SerCa
kAmpAniA „Bądź BeZpiecZny”

Osoby dotknięte chorobami przewlekłymi, w tym chorobami sercowo- 
naczyniowymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca czy 
choroba wieńcowa, narażone są na większe ryzyko ciężkiego przebiegu 
COViD-19. Ponadto, sam wirus SARS-CoV-2 może nieodwracalnie uszkadzać 
serce u wcześniej zdrowych osób. W przebiegu COViD-19, chociaż najczę-
ściej dominują objawy ze strony układu oddechowego, mogą wystąpić po-
wikłania sercowe. Te najcięższe, to zaburzenia rytmu serca, zawał, zatrzyma-
nie krążenia, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność serca czy zgon  
z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Stąd jednoznaczne zalecenia by pacjenci, szczególnie ci z przewlekłymi 
chorobami serca, poddawali się szczepieniom na koronawirusa, jak również 
poddawali się sezonowym szczepieniom przeciw grypie i pneumokokom. 
Szczepienie nie zapobiega w 100% infekcji, jednak może zmniejszyć nasile-
nie objawów choroby i uchronić przed jej ciężkimi powikłaniami.

Pomimo wprowadzonych obostrzeń, nie należy jednak zwlekać z uda-
niem się do lekarza lub wezwaniem pomocy medycznej w przypadku wystą-
pienia gwałtownych objawów takich jak silny ból w klatce piersiowej i utrata 
przytomności oraz w przypadku niepokojącego nasilenia się dotychczaso-
wych objawów chorób układu krążenia. Pilne interwencje i hospitalizacje są 
stale realizowane niezależnie od sytuacji z koronawirusem.

Na podstawie Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
oraz artykułu informacyjnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
„Kardiologia w dobie koronawirusa” opracowała lek. Anna Pyłko

-------------------------------------------------------------------------------
Artykuł współfinansowano ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach projektu pn. „Odpowiedź na implikacje COViD-19 

ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia”

318/2021

Fot. Z. Stelmaszek
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Fundacja

Dr Clown



grupa poetycka z Klubu 
Seniora przy ul. F. Chopina 
–  Z o f i a  J a k u b o w s k a , 
Czesława Kuźmicka, Lech 
K r y s i e w i c z ,  K r y s t y n a 
Trzasko i Teresa Borys, któ-
rzy za prezentowali swoje 
wiersze z tomiku „Pod ko-
pułą”. Koncert został zre-
alizowany jako zadanie 
publiczne pt. „Między na-
mi pokoleniami” dofinan-
sowane z budżetu samo-
rządu Miasta Suwałki.

167/2021 

269/2021

między pokoleniami
30 listopada w Suwalskim Ośrodku Kultury odbył się nietypowy kon-

cert. Na scenie ramię w ramię wystąpili młodzi początkujący artyści i ci  
w sile wieku. To kolejna propozycja Stowarzyszenia Suwalskie Starszaki 
na zakończenie licznych obchodów Dnia Seniora w październiku i listo-
padzie w naszym mieście. Zwykle spotykają się na nich sami seniorzy. 
Tym razem świętowało z nimi też młodsze pokolenie.

Suwalska publiczność podziwiała wykonanie muzyki rozrywko-
wej, piosenki popularnej, tańca i poezji przez suwalskich seniorów. Na 
scenie wystąpili m.in.: Studio Tańca Dance Zone, Studio Tańca Dotyk, 
Studio Piosenki Świetlik z SOK, Studio Piosenki Beciaki, zespół wokalny 
Suwalskie Starszaki z gościnnym występem dzieci ze Studia Tańca Radość. 
Gościnnie wystąpił też zespół wokalny „Canto” z Filipowa oraz suwalska 

Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Su-
wałkach

Zespół taneczny „Srebrne Pierwiosnki” z  suwalskiego Uniwersytetu III Wieku

Zespół wokalny 
„Suwalskie  
Starszaki”  
z akompania-
mentem zespołu 
Krzysztofa 
Krzesickiego  
Ako-Piano

>>


