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Zielone  Suwałki
Nowe kwiaty, krzewy i drzewa w Suwałkach. W najbliższych tygo-

dniach na terenie miasta zostanie zasadzonych kilkanaście tysięcy kwia-
tów i krzewów oraz 50 drzew. Najwięcej nowych nasadzeń, bo aż 6 500 
kwiatów i krzewów, pojawi się w parku Konstytucji 3 Maja. Na bulwarach 
przy Starej Łaźni zostanie posadzonych 2 540 sztuk roślin cebulowych (tu-
lipany, krokusy i narcyzy). Nowe kwiaty i krzewy pojawią się też m.in. na 
placu M. Konopnickiej oraz wzdłuż ul. L. Waryńskiego, ul. R. Minkiewicza, 
a także w parku Północnym i na skarpie przy ul. F. Chopina. Krzewami ob-
sadzony będzie także środkowy pas zieleni ul. gen. K. Pułaskiego – od ul. 
Świerkowej do ul. F. Chopina. Planowane są również nasadzenia drzew 
(jesiony, klony i brzozy) wzdłuż ulicy gen. W. Sikorskiego.
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uniwerSytet  iii  wieku
3 października w auli  Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. 

Franciszka E. Szczepanika uroczyście zainaugurowano 23 rok Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Suwałkach. Na widowni zasiadło kilkuset studentów 
UTW, pracowników PUZ, wolnych słuchaczy oraz gości. Nie zabrakło roz-
mów, uśmiechu, przemówień, podziękowań i chwil wzruszenia.

– Cieszę się, że przetrwaliśmy najtrudniejszy czas w naszej historii, 
czyli pandemię. Znów działamy prężnie. Na zajęcia edukacyjne, teatral-
ne oraz muzyczne, kabaretowe i sportowe uczęszcza 158 osób. Od czerw-
ca przybyło nam kolejnych 21 osób, które uczęszczają do 12 pracowni  
i kół zainteresowań w 10 sekcjach – powiedziała prezes suwalskiego UTW 
Maria Jolanta Lauryn.

Podczas inauguracji roku wykład pod tytułem „Nauka i edukacja na-
szą wspólną przyszłością – rola UTW w środowisku lokalnym” dla zgro-
madzonych wygłosiła dr Małgorzata Andryszczyk, dziekan Wydziału 
Zdrowia PUZ Suwałki. W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele suwal-
skiego samorządu: prezydent Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec i wiceprzewodniczący Jacek Niedźwiedzki.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku to wszechstronne uak-
tywnianie seniorów, czynne uczestnictwo w życiu społecznym i kultu-
ralnym miasta. Kontakt ze Stowarzyszeniem pod adresem: ul. T. No- 
niewicza 10, p.437, 16-400 Suwałki, telefon 664 453 220 oraz informa-
cje na stronie: www.utw.suwalki.pl

>> Seniorzy  w  SowA
1 października kilkudziesięciu suwalskich seniorów odwiedziło 

SOWA, czyli Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności prowadzoną 
przez suwalską Bibliotekę Publiczną 
im. M. Konopnickiej. Osoby powyżej 
60 lat korzystały tego dnia z SOWY 
bezpłatnie. A to z okazji Dnia Seniora. 
Jak się okazało SOWA to miejsce od-
krywania i doświadczania. Uczy, ba-
wi, zaskakuje. Niezależnie od wieku. 

Eksperymentując przy 15 stacjach ba-
dawczych oraz w przestrzeni Majsterni  

seniorzy mogli lepiej zrozumieć prawa rządzące przyrodą i nauką. Tu wszyst-
kiego mogli dotknąć, sprawdzić, przetestować 

10-lecie  „koSZałkowa”
Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo” obchodziło jubileusz 10-le-

cia działalności. Były życzenia, prezenty, a przede wszystkim popisy arty-
styczne przedszkolaków. A na widowni rodzice, pracownicy przedszko-
la i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec.

Punkt Przedszkolny – Klub Przedszkolaka „Koszałkowo” powstał 31 
sierpnia 2012 r. Pierwszy okres jego funkcjonowania to opieka nad 34 
dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat. W 2 lata później, 2 września 2014 r. przekształ-
cono Punkt Przedszkolny w Przedszkole Niepubliczne „Koszałkowo”, 
a w 2019 r. rozszerzono zakres jego działalności. Obecnie placówka przy 
ul. T. Kościuszki dysponuje 105 miejscami dla dzieci. W przedszkolu za-
trudnionych jest 17 osób, w tym 8 nauczycieli i 9 pracowników niepeda-
gogicznych. Od 7 lat dyrektorem Przedszkola jest Katarzyna Liszewska.

>>
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To główny wniosek ze spotkania Prezydenta 

Miasta Suwałk z dyrektorami i prezesami wszyst-
kich miejskich jednostek i instytucji. Na spotkaniu 
poinformowano, że został powołany „Zespół do 
przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych 
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 
Miasta Suwałk w celu ich optymalizacji i zmniej-
szenia”. Zespół, którego przewodniczącym został 
Skarbnik Miasta Wiesław Stelmach do 2 listopada 
opracuje raport możliwości zmniejszenia wydat-

oSZcZędZanie  na  SZeroka  Skalę
Największy wpływ na finanse miasta ma-

ją przede wszystkim: wzrost cen ciepła i ener-
gii elektrycznej, a także planowany wzrost płacy 
minimalnej i obsługa długu miasta spowodowa-
na wzrostem stóp procentowych.

Miejskie służby finansowe szacują, że w 2023 
roku w Suwałkach za prąd możemy zapłacić na-
wet 500% więcej niż w roku obecnym, a to o 24 
mln zł więcej. To oczywiście pokaże ogłoszony 
przez Miasto przetarg na dostawę prądu. Wzrost 
płacy minimalnej to kolejne ponad 7 mln zł. 
Zakładany jest również wzrost płac dla pozosta-
łych pracowników. To następne ponad 8 mln zł. 
Obsługa długu z uwagi na rosnące stopy procen-
towy to wzrost o 20 mln zł. Tymczasem poprzez 
zmiany podatkowe suwalski samorząd miejski od 
2019 roku stracił 95 mln zł. Nawet przy uwzględ-
nieniu rekompensat, które wypłaca państwo to 
dalej strata w wysokości ponad 60 mln zł. 

Szczegółowe zadania zespołu na stronie: 
www.um.suwalki.pl

>> dZień
PańStwa PodZiemnego

Kombatanci, samorządowcy, żołnierze, przedstawiciele służb mun-
durowych, młodzież szkolna i mieszkańcy miasta uczestniczyli w suwal-
skich obchodach Dnia Państwa Podziemnego, które 27 września odby-
ły się przy pomniku 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej na skwerze  
A. Kujałowicz, naprzeciwko bazaru przy ul. Sejneńskiej.

Od lewej zastępca 
prezydenta Łukasz 

Kurzyna, prezydent 
Suwałk Czesław Ren-
kiewicz, radny Marek 

Zborowski-Weych-
man i zastępca

 prezydenta Roman 
Rynkowski

– Największą bitwą stoczoną przez siły zbroje Polskiego Państwa 
Podziemnego było Powstanie Warszawskie. Bardzo krwawe, w ciągu dwóch 
miesięcy życie straciło kilkanaście tysięcy powstańców i prawie 200 tysięcy 
cywili, więcej niż mieszkańców obecnego Olsztyna. Trzeba mówić prawdę  
o historii tamtych lat, nawet gdy jest ona bardzo bolesna. Musimy odłożyć na 
bok emocje i spojrzeć obiektywnie na bohaterska walkę żołnierzy podziemia, 
oddających to co najcenniejsze – życie za wolną Ojczyznę. Ale i na decyzje ich 
dowódców, strategów wydających rozkazy – powiedział  prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz. Uroczystości  przy pomniku 41. Pułku Piechoty Armii 
Krajowej poprzedziła  msza św. w kościele pw. Św. Wojciecha.

ków miasta  w roku bieżącym oraz latach kolejnych.
– Jesteśmy na etapie przygotowania budże-

tu na przyszły rok. Sytuacja finansowa polskich 
samorządów nie wygląda najlepiej. Drastycznie 
pogłębia się różnica pomiędzy dochodami, a wy-
datkami. Musimy podjąć zdecydowane działania 
w skali całego miasta by zahamować ten proces 
– mówił podczas spotkania prezydent Czesław 
Renkiewicz wymieniając największe determinanty, 
które obecnie kształtują finanse naszego miasta.

Drodzy Uczniowie, 
Nauczyciele i Pracownicy oświaty!

Edukacja jest najważniejszą dziedziną życia 
społecznego i od niej wszystko się zaczyna. Tak-
że nasze marzenie o lepszym świecie ma swój 

początek w edukacji. To dzięki nauczycielom, którzy są znako-
mitymi profesjonalistami, istnieje możliwość, aby stawiać czoło 
wszelkim wyzwaniom dnia codziennego.

Dzień 14 października będzie dla nas zawsze wielkim świę-
tem polskiej edukacji. Dzień Edukacji Narodowej jest jednym  
z najważniejszych świąt! Nie tylko dla Was, ludzi edukacji, ale 
dla całego społeczeństwa. Życzę, abyście byli doceniani, a na-
uczyciele, specjaliści i pracownicy oświaty cieszyli się społecznym 
uznaniem.

Z okazji Waszego święta życzę Państwu przede wszyst-
kim zdrowia, ale także tego, by nauczanie było dla Was nie-
zmiennie pasją i niosło w sobie radość ze wspólnego odkrywania 
świata, nauki, kultury oraz spotykania innych ludzi. Życzę tak-
że bezpiecznych i dobrych warunków nauki i pracy w szkołach, 
przedszkolach i placówkach oświatowych.

Dziękuję Państwu za kształcenie dzieci i młodzieży oraz 
za wysiłek w doskonaleniu własnych umiejętności. To Wy robicie 
wszystko, by zapewnić ciągłość kształcenia. Jesteście profesjonali-
stami zasługującymi na najwyższy szacunek. 

Pracownikom oświaty składam serdeczne podziękowania 
za pracę, dzięki której funkcjonują przedszkola, szkoły i placów-
ki oświatowe. 

Dziękuję również dyrektorom szkół, którzy każdego dnia 
mierzą się  z nową rzeczywistością szkolną. Liczę na dalszą do-
brą współpracę,  zrozumienie i współdziałanie, by uzyskać jesz-
cze lepsze wyniki pracy. 

Prezydent Miasta Suwałk

dyżury radnycH
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego moż-

na spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 11 października zapraszają Bogdan Bezdziecki i Tadeusz 

Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 18 października na suwalczan 
czekają Sylwester Cimochowski i Zbigniew Roman De-Mezer z klubu radnych 
„Łączą na Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 25 października zapraszają Anna 
Maria Gawlińska i Łukasz Wojno z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez 
niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 
15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.
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o  Problemach  i PotrZebach  głuchych>>

SPotkanie  diabetyków
Kilkadziesiąt osób z: Augustowa, Bakałarzewa, Filipowa, Olecka, 

Raczek, Świętajna i Suwałk uczestniczyło w obchodach  Światowego 

>>

dbajmy  o  PowietrZe
Do końca tego roku powinno zniknąć kolejnych 59 suwalskich „kop-

ciuchów”. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał ostatnie  
w tym roku umowy na dotacje w ramach miejskiego programu dopłat 
do wymiany starych zużytych źródeł ciepła. Z budżetu miejskiego na 
ten cel przeznaczono 252 tys. zł. Głównie na podłączenia do sieci gazo-
wej i pomp ciepła.

W pierwszym tegorocznym naborze podpisano 31 umów:
n 1 podłączenie nieruchomości do sieci cieplnej – 3 000 zł
n 15 podłączeń nieruchomości do sieci gazowej – 69 000 zł
n 15 wymian starego kotła na nowy ekologiczny lub pompę ciepła  

– 69 000 zł
W drugim naborze umowy zawarto z 28 osobami:

n 14 podłączeń nieruchomości do sieci gazowej – 48 000 zł
n 14 wymian starego kotła na nowy ekologiczny lub pompę ciepła  

– 63 000 zł
– Ta informacja jest o tyle istotna, że nasze dotacje pozwalają na 

ograniczenie szkodliwej niskiej emisji, którą już teraz czuć na naszych 
osiedlach. Rozumiem, że sytuacja z opałem jest trudna jednak dbajmy 
o to jakim powietrzem oddychamy – apeluje prezydent Cz. Renkiewicz.

Program dopłat do wymiany źródeł ciepła działa w Suwałkach od  
7 lat. Dzięki jego realizacji w 393 domach wymieniono stare zużyte pie-
ce na urządzenia bardziej ekologiczne bądź zlikwidowano stare pie-
ce i podłączono nieruchomość do sieci gazowej lub ciepłowniczej. 

>>

Największą popularnością cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z dota-
cji na instalację pieca gazowego skorzystało do tej pory 240 mieszkań-
ców Suwałk, 92 osoby dzięki dotacjom podłączyło się do sieci PEC. W 61 
zabudowaniach wymieniono piece na bardziej proekologiczne. W sumie 
w ramach dotacji z budżetu miejskiego przekazano dotąd 1 370 868 zł.

Jakość powietrza w naszym mieście można sprawdzić i monitoro-
wać na stronie: https://airly.org/map/pl/#54.098722,22.928284,i2559

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych 
i Języka Migowego spotkali się członkowie su-
walskiego koła Polskiego Związku Głuchych. 
Prezes koła Wiesława Dzienis oraz sekretarz 
Grzegorz Roszkowski podziękowali władzom 
miejskim i zaprzyjaźnionym instytucjom za 
okazaną pomoc. Kontynuację współpracy za-
deklarowali uczestniczący w spotkaniu za-
stępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec.

Podczas zgromadzenia rozmawiano o wie-
lu sprawach dotyczących głównie dostępu 
do rehabilitacji oraz barier, których wciąż nie 
brakuje. Najczęściej są to trudności w korzy-
staniu z usług leczniczych, czy też proble-
my z obsługą administracyjną w instytucjach. 
Wskazano także na konieczność poprawy sta-
nu barierek ochronnych i schodów w siedzibie 

Dnia Cukrzycy zorganizowanych przez Zarząd Oddziału Rejonowego 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Suwałkach. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele suwalskiego samorządu miejskiego. 
Wykład o leczeniu cukrzycy typu 2 wygłosiła dr Elżbieta Ciepielewska 
z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Suwałkach.

Z okazji święta osobom, które wyróżniają się w pracy i dbają  
o dobro wspólnoty diabetyków wręczono odznaczenia: „Ambasadora 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” (otrzymała E. Ciepielewska) 
oraz „Złote serce Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” (otrzy-
mała Janina Andrulewicz). Ponadto, kilka tygodni temu, podczas 
„Czwartkowego Obiadu u Diabetyków” – za otwartość, serce i em-
patię wobec potrzebujących pomocy – nagrodą Anioł Dobroci uho-
norowano prezes zarządu suwalskiego Oddziału Rejonowego PSD 
Halinę Krajewską.

przy ul. Szkolnej, na co Związek nie ma środ-
ków finansowych. Kontakt z przedstawicie-
lami PZG w Suwałkach możliwy jest w siedzi-
bie Koła przy ul. Szkolnej 7 w Suwałkach oraz 
pod telefonem: 87 566-24-98 i 856-534-620  

i e-mailem: suwalkipzg@6neostrada.pl
W tym roku G. Roszkowski otrzymał srebrną 

odznakę PZG za 30-letnią pracę na rzecz osób  
z niepełnosprawnością słuchu.
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wydarzyło Się
w SuwałkacH

n Przez dwa dni le-
śnicy z suwalskiego 
nadleśnictwa rozda-
wali sadzonki drzew 
w czasie ogólnopol-
skiej akcji #sadziMY. 
Najczęściej po sa-
dzonki zgłaszali się najmłodsi suwalczanie.

n Po przeprowadzeniu procedury naboru 
Agnieszka Małka została wybrana na stano-
wisko naczelnika Wydziału Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Jest ona ab-
solwentką prawa na Uniwersytecie Gdańskim. 
Ukończyła też studia podyplomowe oraz 
liczne kursy i szkolenia. Ostatnio pracowała  
w Suwalskim Ośrodku Kultury.

n 4 października na Osiedlu Północ policjan-
ci zatrzymali do kontroli drogowej BMW. Jak 
się okazało 20-latek wsiadł za kierownicę sa-
mochodu, pomimo orzeczonego przez sąd za-
kazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.  

n W ciągu pierwszych dwóch dni wypłat do-
datków węglowych Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie wypłacił blisko 1,4 mln zł dla 462 ro-
dzin. Wypłaty są realizowane sukcesywnie. 
Do suwalskiego MOPR wpłynęło ponad 2 100 
wniosków. 

n 62-latka podczas libacji alkoholowej  w jed-
nym z suwalskich mieszkań dźgnęła nożyczka-
mi swojego znajomego w przedramię, uszka-
dzając mu tętnicę. 45-latek trafił do szpitala,  
a kobieta do policyjnego aresztu. 

n 2 października suwalscy salezjanie zorga-
nizowali festyn parafialno-oratoryjny pod ha-
słem „Żyję, bo jestem kochany”. W programie 
były konkurencje i zabawy dla dzieci i młodzie-
ży, strefa gastronomiczna, loteria, bieg o Puchar 
Księdza Proboszcza i wiele innych atrakcji.

n Policjanci zatrzymali trzy osoby poszuki-
wane. Na ul. M. Konopnickiej zatrzymali 26-lat-
ka poszukiwanego przez sąd do odbycia ka-
ry 175 dni pozbawienia wolności za oszustwo 
i nieopłacenie grzywny. Do aresztu na 6 dni za 
nieopłaconą grzywnę trafiła też poszukiwana 
62-latka bez stałego miejsca zameldowania. 
Na Osiedlu Północ funkcjonariusze zatrzymali 
28-latkę, która  trafiła na 10 dni do aresztu rów-
nież za nieopłacenie grzywny. 

n 4 października z okazji dnia św. Franciszka  
z Asyżu, a zarazem Światowego Dnia Zwierząt, su-
walscy ojcowie franciszkanie poświęcili zwierzęta 
przyprowadzone przez parafian pod kościół pw. 
Bożego Ciała. Kilkadziesiąt osób poświęciło swo-
ich pupili, wśród których najwięcej było psów.

tańcowano  i  śPiewano
Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny zorganizowało otwarte spotkanie o „Muzyce ludo-

wej, śpiewie i tańcu Suwalszczyzny”, które odbyło się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Najpierw po-
nad trzydzieścioro osób wysłuchało wykładu na temat specyfiki muzyki ludowej Suwalszczyzny, 
a potem przyszedł czas na tańce i śpiew.

Całość poprowadziła Małgorzata Makowska – z wykształcenia kulturoznawca, z zamiłowania 
– muzyk multiinstrumentalista (gra m.in. na harmonii pedałowej), śpiewaczka i tancerka oraz ani-
mator i badacz kultury ludowej Suwalszczyzny. Wspierał ją podczas wykładu Mirosław Nalaskowski 
– badacz i propagator lokalnej sztuki ludowej. Spotkanie mogło odbyć się dzięki dofinansowaniu 
projektu przez Miasto Suwałki.

>>

10  lAt  StowArzySzeniA
Członkowie Stowarzyszenia „Aktywni Tak 

Samo” skupiającego rodziców dorosłych dzieci, 
które ukończyły naukę i pozostają na utrzymaniu 
rodziców, podsumowali kolejny rok swojej działal-
ności. Rok 2021 z uwagi na pandemię ograniczył 
nieco działalność organizacji. Niemniej udało się 
sfinansować osiem 8-dniowych treningów miesz-
kaniowych, jeden turnus tzw. opieki wytchnie-

niowej oraz turnus wypoczynkowy nad Bałtykiem. Zorganizowano również turniej „2 godziny dla 
Rodziny” i wycieczkę do Krakowa. Witając uczestników spotkania Bogdan Sadowski, prezes zarządu 
Stowarzyszenia zwrócił uwagę na trudności, które wynikały z pandemii koronawirusa oraz kłopo-
tów wywołanych kryzysem energetycznym i wzrostem kosztów funkcjonowania Środowiskowego 
Domu Samopomocy – Dom Dziennego Pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i za-
burzeniami neurologicznymi działającego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9. Dużym ograni-
czeniem w działalności tego Domu jest brak darowizn z organizowanych charytatywnych Turniejów 
Mikołajkowych w piłce nożne, które nie odbywają się już od trzech lat.

Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” realizuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodzin. Najważniejszym z nich jest Środowiskowy Dom Samopomocy, w któ-
rym młodzi ludzie spędzają czas w gronie rówieśników, ucząc się zaradności życiowej i rozwijając 
swoje zainteresowania w pracowniach: gospodarstwa domowego, arteterapii i witrażu, rękodzieła  
z warsztatem ceramicznym, stolarni oraz sali rehabilitacyjnej i Sali Doświadczania Świata, w której 
prowadzone są zajęcia z logopedą oraz spotkania z pedagogiem i psychologiem.

jubileuSZ  dieceZji  ełckiej
8 października od-

była się jubileuszowa 
gala trzydziestole-
cia istnienia Diecezji 
Ełckiej. Do Ełckiego 
Centrum Kultury przy 
byli wierni z terenu 
całej diecezji, a wśród 
nich księża i siostry 
zakonne, parlamen-
tarzyści oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W gronie tym znaleźli się: 
poseł Jarosław Zieliński oraz zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna i przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec.

Biskup ełcki Jerzy Mazur wręczył jubileuszowy medal „Pro Meritis in Evangelizatione” ponad 
stu osobom wyjątkowo zasłużonym dla diecezji ełckiego Kościoła. Wśród uhonorowanych znaleź-
li się także mieszkańcy Suwałk. 

>>

>>

Fot. Nadleśnictwo Suwałki

Fot. FB Salezjanie w Suwałkach
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Wyjątkowo długo trwała wrześniowa se-
sja suwalskiej Rady Miejskiej. Nic dziwnego, 
w porządku obrad znalazły się aż 42 punkty, 
a kilka z nich wywołało ożywioną dyskusję. 
Dodatkowo ponad połowa radnych zgłosiła 
wnioski i oświadczenia.

StanowiSko za biblioteką
Po dyskusji radni przyjęli stanowisko  

w sprawie budowy nowej siedziby Biblioteki 
Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach  
– Mediateki. W stanowisku radni napisali m.in.: 
„Rada Miejska w Suwałkach widzi potrzebę 
i popiera inicjatywę budowy nowej siedziby 
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej  
w Suwałkach – Mediateki. Budynek, w którym 
obecnie mieści się główna siedziba Biblioteki 
Publicznej w Suwałkach, nie jest przystosowa-
ny do prowadzonej tam działalności. Pomijając 
fakt, że wymaga generalnego remontu, szcze-
gólnie dachu, jest zbyt mały powierzchnio-
wo. Powoduje to konieczność rozproszenia 
działalności biblioteki w jej trzech filiach oraz 
Midicentrum i Strefie Odkrywania, Wyobraźni 
i Aktywności „SOWA”. Przystosowanie obec-
nego obiektu oraz jego filii do nowoczesnych 
standardów wymaga wielomilionowych na-
kładów, a i tak nie gwarantuje osiągnięcia za-
kładanych efektów. Nowa siedziba Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 
– Mediateka będzie budynkiem nowoczesnym, 
spełniającym standardy architektoniczne i ter-
moenergetyczne XXI wieku.” Swoje stanowi-
sko radni zakończyli słowami: „Na podkreśle-
nie zasługuje też fakt możliwości sfinansowania 
budowy nowej siedziby Biblioteki Publicznej  
w Suwałkach ze środków zewnętrznych, tj. no-
wej perspektywy finansowej UE na lata 2021-
2027. Rada Miejska w Suwałkach wyraża za-
dowolenie z zainteresowania mieszkańców 
miasta Suwałk działalnością Biblioteki Publicznej  
w Suwałkach i wyraża przekonanie o zasad-
ności budowy nowego obiektu w Suwałkach  
– Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej  
w Suwałkach – Mediateki.”

kolejni zagraniczni 
partnerzy naSzego miaSta

Rajcowie zdecydowali o zawarciu porozu-
mień o współpracy z ukraińskim Tarnopolem 
i powiatem Cesis na Łotwie. Z Tarnopolem 
Suwałki współpracują od 2017 r., ale nie by-
ła ona sformalizowana w stopniu, k tó -
ry dzisiaj stał się wymagany, a więc popar-
ty uchwałą Rady Miejskiej, a nie tylko listem 
intencyjnym. W latach 2020-2022 suwalska 
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej we 
współpracy z Centralną Biblioteką Miejską  
w Tarnopolu realizowała projekt „Poznajmy się  
– Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”. 
Po wybuchu wojny w Ukrainie suwalczanie 
przekazali dla Tarnopola pomoc humanitarną, 
na którą złożyły się: artykuły spożywcze, ma-
terace, agregaty prądotwórcze. Ukraińcy, któ-

rzy trafiają do Suwałk obejmowani są pomocą 
społeczną świadczoną przez instytucje miej-
skie. Jeszcze dłużej, bo od 15 lat Suwałki współ-
pracują z łotewskim rejonem Cesis, później po-
wiatem Cesis, który obejmuje miasto Cesis oraz  
22 pobliskie gminy. Dotychczasowa współpra-
ca z łotewskim partnerem dotyczyła m.in.: kul-
tury, edukacji, sportu i ochrony środowiska. 

program wSpółpracy z ngo
Radni uchwalili Program współpracy z or- 

ganizacjami pozarządowymi na 2023 rok  
w Suwałkach.  Najwięcej pieniędzy zaplanowa-
no na sport i upowszechnienie kultury fizycznej 
oraz na przeciwdziałanie uzależnieniom, pato-
logiom społecznym, wspieranie rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej. W uchwalonym pro-
gramie zaplanowano pieniądze dla organizacji 
pozarządowych, tak jak w latach poprzednich, 
m.in. dla klubów seniora, Centrum Informacji 
Turystycznej oraz na realizację programu „Złota 
Rączka dla seniora”. Na współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi w 2023 r. w Suwałkach 
zaplanowano przynajmniej 3 106 000 zł.

miejScowe plany
Rajcowie przyjęli uchwały w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na części terenu Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także zdecy-
dowali o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowych planów terenu położonego w cią-
gu ulicy L. Waryńskiego na odcinku pomiędzy 
ulicami T. Kościuszki i T. Noniewicza oraz tere-
nu centrum handlowego „Suwałki Plaza” wraz  
z ulicami: gen. J. Dwernickiego i T. Noniewicza. 
Wyrazili też zgodę na wydzierżawienie nieru-
chomości części suwalskiego lotniska na 10 lat 
dla firmy Water Aviation pod budowę i eksplo-
atację stacji tankowania samolotów.

zmiana Herbu
Po dyskusji radni przyjęli uchwałę w spra-

wie herbu Suwałk oraz sztandaru, suwalskich 
insygniów, f lagi i f lagi stolikowej. Zmiana 
herbu była konieczna ze względu na nega-
tywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o dotychczasowym herbie 
wydaną w latach 2005, 2011, 2014. Zdaniem 
rządowej Komisji Heraldycznej dotąd uży-
wany herb nie był zgodny z zasadami heral-
dycznymi. W 2019 r, w związku z przygoto-
waniem obchodów 300-lecia nadania praw 
miejskich, samorząd ponownie wystąpił do 
Komisji Heraldycznej o zatwierdzenie no-
wego wzoru herbu. Został on pozytywnie 
zaopiniowany przez komisję, ale nie zyskał 
uznania społeczności lokalnej, części rad-
nych i historyków. Po długiej dyskusji spo-
łecznej przygotowano kolejną wersję herbu, 
którą po poprawkach pozytywnie zaopinio-
wała Komisja Heraldyczna, a 8 lipca 2022 r. 
zatwierdził Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Nowy herb będzie wprowa-
dzany do nowo projektowanych i wykony-
wanych przedmiotów, zastosowań i działań. 
Dotychczasowy herb Suwałk będzie obowią-
zywał do naturalnego zużycia, zniszczenia 

długa  SeSja  rady  miejSkiej

Od lewej Stanisław Kulikowski, Anna Ruszewska, Wojciech Pająk, Adam Ołowniuk i Sylwester Cimo-
chowski

Mariola Brygida Karpińska i Tadeusz Czerwiecki
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lub utraty funkcjonalności. Kolorowe wzory 
nowego herbu i flagi na stronie 19 tego wy-
dania „DTS”.

bez Sołectw
Radni zdecydowali o zniesieniu sołectw na 

terenie Suwałk z końcem 2022 r. Od 1990 roku  
w Suwałkach funkcjonują trzy sołectwa: 
Dubowo I, Szwajcaria i Krzywólka. W przepro-
wadzonych konsultacjach społecznych suwal-
czanie niemal jednogłośnie wypowiedzieli się 
za zniesieniem sołectw. Również sołtysi so-
łectw potwierdzili brak wyraźnego powodu 
utrzymywania wsi w mieście. Podobnego zda-
nia byli suwalscy rajcowie.

 
oświadczenia i zapytania 

radnycH
W czasie sesji trzynaścioro radnych za-

dało pytania i złożyło oświadczenia. Karol 
Korneluk zadał kilka pytań. Zapytał m.in.  
o stan zaawansowania inwestycji z Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego w roku 2022. Marek 
Anuszkiewicz z Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miejskiego poinformował, że większość pro-
jektów jest już zrealizowana bądź ich realizacja 
jest na ukończeniu. Jedynie w przypadku bu-
dowy boiska na Osiedlu Północ trwa procedu-
ra przygotowania inwestycji, bo wystąpiono 
do ministerstwa w sprawie odstępstwa od wa-
runków technicznych. Trwa także procedura 
przy projekcie budowlanym hali pneumatycz-
nej przy SP nr 6. Radny zainteresował się funk-
cjonowaniem ogrzewalni, którą od 1 września 
prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
Dyrektor MOPR Leszek Lewoc poinformował, 
że w ogrzewalni zatrudniono 8 opiekunów  
i 1 koordynatora. Poprawiono stan techniczny 
i sanitarny pomieszczeń ogrzewalni, która jak 
dotąd funkcjonuje bez większych problemów. 
K. Korneluk zapytał również o zmiany w zasa-
dach udzielania patronatu Prezydenta Miasta 
Suwałk. Prezydent Czesław Renkiewicz poin-
formował, że będą zmiany, które wyeliminują 
przypadki niewłaściwego korzystania z udzie-
lanego patronatu przez organizatorów im-
prez np. pobierania opłat za udział w takich 
wydarzeniach.

Marek Zborowski-Weychman zaintere-
sował się oszczędnościami jakie będą ko-
nieczne w suwalskich instytucjach miej-
skich. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, 
że samorządy będą zmuszone do podej-

mowania drastycznych działań ze wzglę-
du na konieczność oszczędzania na wydat-
kach. Dobrze, że jest zapowiedź ograniczenia 
zapędów firm energetycznych, które osią-
gają rekordowe zyski z pieniędzy pocho-
dzących od odbiorców. W Suwałkach zo-
stał powołany zespół, k tór y prz ygotuje 
propozycję działań oszczędnościow ych.  
M. Zborowski-Weychman zadeklarował rezy-
gnację z otrzymywania dokumentów sesyj-
nych w wersji papierowej. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec popro-
sił radnych o zgłoszenie konieczności otrzy-
mywania przez nich materiałów sesyjnych  
w wersji papierowej, co pozwoli na prze-
analizowanie możliwości ograniczenia wy-
datków na papier. M. Zborowski-Weychman 
i Bogdan Bezdziecki zapytali o termin za-
kończenia budowy sygnalizacji ulicznej na 
skrzyżowaniu: Utrata, Łąkowa i Pogodna. 
Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że 
zakończenie tej inwestycji opóźnia się ze 
względu na brak opraw oświetlenia uliczne-
go. Wykonawca zadeklarował zakończenie 
prac na tym skrzyżowaniu po 12 październi-
ka. M. Zborowski-Weychaman zapytał o przy-
szłość Miejskiego Konserwatora Zabytków  
w Suwałkach. Prezydent Miasta Suwałk poin-
formował, że Miejski Konserwator Zabytków 
będzie tylko do końca 2022 r, bo została roz-
wiązana umowa po decyzji, która zapadła 
„na górze”. Zadania Miejskiego Konserwatora 
Zabytków przejmie Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Białymstoku. 

Adam Ołowniuk zwrócił uwagę na je-
go zdaniem utrudniony dostęp do bo -
iska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole 
Podstawowej nr 9 w dni wolne od na-
uki. Zastępca prezydenta Suwałk Roman 
Rynkowski stwierdził, że boiska powinny 
być dostępne, a o ich wykorzystaniu decy-
dują dyrektorzy szkół. Radny zapytał, kie-
dy zostanie uruchomiona winda w Zespole 
Szkół nr 6. Zastępca prezydenta R. Rynkowski 
poinformował, że trwają procedury odbio-
ru nowej windy i po ich zakończeniu winda 
będzie udostępniona. Radny zapytał o za-
miar zamknięcia siłowni OSiR przy ul. Wojska 
Polskiego. Zastępca dyrektora suwalskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Krysa 
jednoznacznie stwierdził, że siłownia nie 
będzie zamknięta. Będzie ogłoszony prze-
targ na jej prowadzenie. Jeżeli nie znajdzie 
się chętny, to nadal siłownię będzie prowa-
dził OSiR. G. Krysa poinformował o działa-
niach oszczędnościowych podjętych przez 
OSiR. Oświetlenie mostu i wyspy na Zalewie 
Arkadia jest wyłączane o północy. Telebim na 
Suwałki Arenie będzie wyłączony od 1 paź-
dziernika i włączany tylko w czasie imprez 
sportowych. Niestety ze względu na wzrost 
cen prądu  i ciepła będą podwyższone opła-
ty za korzystanie z obiektów sportowych.  
A. Ołowniuk i Jarosław Schabieński zaape-
lowali o ponowne otwarcie pływalni przy  
ul. Wojska Polskiego. Prezydent Suwałk 
stwierdził, że sprawą zajmie się powołany 
zespół do spraw oszczędności.

Wojciech Pająk zapytał o termin wypłaty 
dodatków węglowych w Suwałkach. Dyrektor 
MOPR Leszek Lewoc stwierdził, że jest to za-
danie rządowe i wszystko zależy od tego jak 
spływają pieniądze z budżetu państwa. Ponad 
2 tys. suwalczan złożyło wnioski o wypłatę do-
datków węglowych. Do 28 września Wojewoda 
Podlaski przekazał ok. 2,5 mln zł i pierwsza 
grupa suwalczan otrzyma dodatki węglowe 
w wysokości 3 tys. zł. Suwalski MOPR złożył za-
potrzebowanie na 15 mln zł. na wypłatę dodat-
ków. W. Pająk zwrócił uwagę na konieczność 
poprawy stanu bezpieczeństwa na przejściach 
dla pieszych przy ul. E. Plater. Na ten sam pro-
blem przy innych suwalskich ulicach zwró-
cił uwagę K. Lauryn. Cz. Renkiewicz zapowie-
dział, że zajmie się tym suwalski Zarząd Dróg 
i Zieleni. Anna Ruszewska zainteresowała się 
opóźnieniem w pracach nad nową strategią 
promocji Suwałk. Prezydent miasta przypo-
mniał, że nad tym dokumentem pracują oso-
by nie związane z samorządem i wpływ na 
tempo ich pracy jest ograniczony, zwłaszcza 
że w wyniku badań okazało się że suwalcza-
nie  utożsamiają się z dotychczasowym lo-
gotypem i hasłami promocyjnymi Suwałk. To 
spowodowało konieczność ponownej analizy 
zgłoszonych rekomendacji do strategii. Lepiej 
popracować dłużej, ale żeby powstał lepszy 
dokument. B. Bezdziecki m.in. zwrócił uwa-
gę na, jego zdaniem, pogarszający się stan 
bezpieczeństwa na placu Marii Konopnickiej. 
Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Kosiński 
stwierdził, że nie dotarły do niego sygna-
ły o zwiększonym zagrożeniu na tym placu. 
Zastępca suwalskiego komendanta policji 
młodszy inspektor Daniel Szymanowicz tele-
fonicznie poinformował, że w tym roku było 
więcej patroli w tej części miasta i stwierdzo-
no mniej policyjnych interwencji. B. Bezdziecki 
zaproponował, by nie oszczędzać na oświe-
tleniu parków miejskich kosztem zmniejszo-
nego poczucia bezpieczeństwa. Prezydent 
Suwałk zauważył, że trzeba to robić rozsąd-
nie. Zajmie się tym zespół do spraw oszczęd-
ności. J. Schabieński zwrócił uwagę na po-
trzebę ustabilizowania zatrudnienia pomocy 
nauczyciela, czyli osób które są zatrudnia-
nie na czas trwania roku szkolnego. Zastępca 
prezydenta R. Rynkowski poinformował, że 64 
osoby są zatrudnione jako pomoc nauczycie-
la na czas, gdy pomagają dzieciom w szkolnej 
nauce. Wielu z nich to są osoby kierowane  
z Powiatowego Urzędu Pracy.

Od lewej Zbigniew De-Mezer i Andrzej Turowski

Karol Korneluk i Anna Maria Gawlińska

Ciąg dalszy na str. 8



11.10.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

Jacek Niedźwiedzki (na zdjęciu) zauważył 
problem negatywnego wpły-
wu na otoczenie przeładun-
ku żwiru na bocznicy PKP  
w centrum Suwałk. Prezydent 
Cz. Renkiewicz stwierdził, że 
zwracał już uwagę przewoź-
nikom na ten problem, ale cał-
kowicie zostanie on rozwiąza-
ny dopiero po wybudowaniu 
kolejowej stacji przeładunko-
wej Rail Baltica na obrzeżach 

miasta. Radny zapytał też o wpływ rządowego 
Polskiego Ładu na finanse Suwałk, bo z upublicz-
nionego zestawienia przygotowanego przez 
Związek Miast Polskich wynika, że w latach 2019-
2023 z suwalskiego budżetu ubędzie 95 mln zł. 
Prezydent Miasta Suwałk potwierdził, że w tym 
czasie z suwalskiego budżetu ubędzie 95 mln zł  
z dochodów z PIT, a jako rekompensatę z tego ty-
tułu dotąd suwalski samorząd miejski otrzymał 
28,5 mln zł. Suwałki nie otrzymały rządowej re-
kompensaty proporcjonalnie do liczby miesz-
kańców. W 2022 r. suwalski samorząd miejski 
powinien otrzymać ok. 25 mln zł, a otrzymał tyl-
ko 14,8 mln zł. K. Lauryn i Stanisław Kulikowski 
zwrócili uwagę na problem z wyjazdem  
z Osiedla Korczaka w ul. gen. J. Dwernickiego. 
Cz. Renkiewicz zapowiedział przekazanie spra-
wy do przeanalizowania i rozwiązania proble-
mu przez suwalski ZDiZ. K. Lauryn zapropono-
wał ograniczenie inwestycji w najbliższym roku. 
Prezydent Suwałk odpowiedział, że będziemy 
zmuszeni do rezygnacji z części inwestycji, na któ-
re jest niskie dofinansowanie lub brakuje takiego 
dofinansowania. Łukasz Wojno i Jacek Juszkiewicz 
zapytali o możliwość budowy chodników przy  
ul. Wł. Jagiełły. Cz. Renkiewicz zadeklarował osza-
cowanie i ocenę możliwości zrealizowania tej in-
westycji przez suwalski ZDiZ. Jacek Roszkowski 
ponownie zaproponował koordynację terminów 
imprez organizowanych w Suwałkach, tak by nie 
nakładały się na siebie. Prezydent Cz. Renkiewicz 
odpowiedział, że OSiR i instytucje kulturalne po-
winny uzgadniać terminy organizowanych imprez. 
Biuro współpracy z organizacjami pozarządowymi 
powinno zadbać o to, by w umowach z NGO zna-
lazł się zapis o konieczności uzgodnienia terminu 
organizowanej imprezy. Radny zasugerował by 
park przed dworcem kolejowym otrzymał imię 
przedwojennego właściciela suwalskiego browa-
ru Wacława Kunca. Cz. Renkiewicz zapowiedział 
konsultacje w tej sprawie. J. Roszkowski zapytał  
o podwyżkę przyszłorocznych podatków. Pre- 
zydent Miasta Suwałk poinformował, że są pro-
wadzone prace analityczne w tej sprawie.

8

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach 
można obejrzeć on-line na stronie interneto-
wej: www.um.suwalki.pl  Można też zapoznać 
się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP 
oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stro-
nie: www.um.suwalki.pl  a także uzyskać dostęp 
do dokumentów dotyczących pracy samorządu 
w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie  
z wymogiem prawa interpelacje i zapytania  
radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publi- 
kowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

wykaz projektów „mikro” oraz ich zweryfi-
kowanych kosztów wraz z opisami, 

które zostaną umieszczone 
na karcie do głosowania:

1. piknik rodzinny franciszkańska. Projekt 
zakłada zorganizowanie spotkania dla dzie-
ci i ich rodzin w formie pikniku, którego głów-
nym celem jest zaangażowanie mieszkańców, 
rodzin we wspólnie spędzony czas, prowadze-
nie warsztatów dla dzieci i młodzieży połą-
czone z zabawą dla całej społeczności Miasta 
Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 15 000 zł.

2. zaopiekujemy się suwalskimi kotami 
wolno żyjącymi – program profilaktyki i le-
czenia. Projekt zakłada opiekę weterynaryjną 
dla wolno bytujących kotów. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

3. poukładaj sobie raka. Projekt zakłada 
zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji 
poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia 
psychologicznego, porady doradcy zawodo-
wego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnic-
twa w warsztatach żywieniowych dotyczących 
sposobu odżywiania w chorobie nowotwo-
rowej. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 15 000 zł.

4. domki dla jeży w Suwałkach. Projekt 
z ak ł a da us t aw i e ni e d o mków dla  j e ż y  
w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 6 000 zł.

5. Sportowe miasto – Sportowe osiedla. 
Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla 
dzieci i ich rodzin w formie pikniku, którego 
głównym celem jest promocja zdrowego try-
bu życia oraz zasad zdrowego żywienia dla ca-
łej społeczności Miasta Suwałk. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

6. zieleń przy ul. a. wierusza-kowalskiego 
23b. Projekt zakłada wykonanie zieleńców zlo-
kalizowanych w okolicy bloku przy ul. A. Wie- 
rusza-Kowalskiego 23b. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 15 000 zł.

7. Suwalska akcja kastracja. Projekt zakła-
da finansowanie zabiegów sterylizacji i kastra-
cji psów i kotów właścicielskich z terenu miasta 
Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 15 000 zł.

SuwalSki  budżet  obywatelSki  2023

8. tablica pamiątkowa. Projekt zakłada 
ustawienie tablicy pamiątkowej w parku przy 
ul. Kolejowej w Suwałkach. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

9. dźwięki lata. Projekt zakłada finansowa-
nie wakacyjnego cyklu koncertów przy Starej 
Łaźni na Bulwarach. Zweryfikowany koszt re-
alizacji projektu – 15 000 zł.

10. turniej piłkarski ośmiolatków. Projekt 
zakłada finansowanie turnieju piłkarskiego dla 
ośmiolatków. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 14 500 zł.

11. piłkarskie mistrzostwa Suwałk przed-
szkolaków. Projekt zakłada finansowanie 
turnieju piłkarskiego dla przedszkolaków  
w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 14 700 zł.

wykaz projektów „małycH” oraz ich 
zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, 

które zostaną umieszczone 
na karcie do głosowania:

1. utwardzenie placu pod parkowanie sa-
mochodów i drogi dojazdowej do ogrodów. 
Projekt zakłada utwardzenie istniejącej nawierzch-
ni zlokalizowanych przy ul. Łąkowej w Suwałkach 
– dojazd do ogródków działkowych. Zwery- 
fikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

2. psi park na m. reja. Projekt zakłada 
utworzenia ogrodzonego placu zabaw dla 
psów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu  
– 150 000 zł.

3. utwardzenie terenu na działce nr 
24475/3 na os. kamena w Suwałkach. Pro- 
jekt zakłada utwardzenie terenu przy komplek-
sie garaży na os. KAMENA w Suwałkach. Zwery- 
fikowany koszt realizacji projektu – 106 261,77 zł.

trwa już głosowanie nad wyborem projektów do Suwalskiego budżetu obywatelskiego 
na 2023 rok. głosowanie potrwa do 4 listopada. karty do głosowania można otrzymać  
i składać: w holu urzędu miejskiego, ul. a. mickiewicza 1, gdzie są dostępne od ponie-
działku do piątku w godz. od 7.30 do 19; w holu aquaparku, ul. jana pawła ii 7, gdzie są do-
stępne codziennie w godz. od 6 do 22; w holu centrum Handlowego plaza Suwałki ul. gen.  
j. dwernickiego 15, gdzie są dostępne od poniedziałku do soboty w godz. od 9 do 21. zespół 
ds. Sbo 2023 zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 11 projektów „mikro”  
(o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł), 15 projektów „małych” (o wartości od 25 tys. zł do 
150 tys. zł), 10 projektów „dużych” (o wartości od 150 tys. zł do 900 tys. złotych). po weryfi-
kacji do głosowania zakwalifikowano poniższe projekty.
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12. boisko do gry w wielogabarytowe 
szachy plenerowe. Projekt zakłada wykona-
nie szachów plenerowych na osiedlu Północ 
w Suwałkach (rejon parku przy ul. A. Wierusza-
Kowalskiego). Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 30 550 zł.

13. plac zabaw nad zalewem arkadia. 
Projekt zakłada uzupełnienie istniejącego pla-
cu zabaw nad Zalewem Arkadia o nowe za-
bawki. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 150 000 zł.

14. Suwer-ek. Projekt zakłada zakup 17 ro-
werków dla dzieci oraz zakup 17 fotelików do 
przewozu dzieci. Zweryfikowany koszt realiza-
cji projektu – 90 100 zł.

15. wymiana ogrodzenia boiska treningo-
wego Stadionu miejskiego w Suwałkach przy 
ul. zarzecze 26 wraz z zakupem kontenera 
magazynowego do przechowywania sprzę-
tu sportowego. Projekt zakłada budowę ogro-
dzenia boisk bocznych od strony wschodniej  
i zakup kontenera magazynowego do przecho-
wywania sprzętu sportowego. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

wykaz projektów „dużycH” oraz ich 
zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, 

które zostaną umieszczone na karcie 
do głosowania:

1. tężnia solankowa. Projekt zakłada budo-
wę Tężni Solankowej na suwalskich Bulwarach 
nad Czarną Hańczą. Zweryfikowany koszt reali-
zacji projektu – 900 000 zł.

2. „w zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa 
rodzina” budowa i rewitalizacja terenu obok 
boiska „orlik” w Suwałkach przy ul. rtm. w. pi- 
leckiego – jako miejsce spotkań pokoleń i ro-
dzin mieszkańców Suwałk. Projekt przewiduje 
budowę zaplecza socjalnego wraz z zagospoda-
rowaniem terenu w małą architekturę, siłownię 
plenerową, ogrodzenie terenu. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 600 000 zł.

3. edukacyjny eko-park kieszonkowy. 
Projekt przewiduje budowę parku z domkami 
dla ptaków, domkami dla owadów i zagospo-

4. chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowe-
rów. Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż 
ul. S. Moniuszki w Suwałkach. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

5. psi park przy bike parku. Projekt zakłada 
budowę psiego parku wraz z ogrodzeniem przy 
ul. S. Moniuszki w Suwałkach. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

6. przejścia dla pieszych i przejazdy dla ro- 
werów w obrębie skrzyżowania ul: bydgos- 
kiej, olsztyńskiej i białostockiej. Projekt zakła- 
da oznakowanie przejść dla pieszych i rowerzys- 
tów w rejonie ul. Bydgoskiej w Suwałkach. Zwe- 
ryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

7. zielona północ. Projekt zakłada posadze-
nie 80 drzew, ławki i kosze na śmieci w rejonie 
północnym miasta Suwałki. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

8. renowacja altany w parku konstytucji  
3 maja. Projekt zakłada renowację altany  
w Parku Konstytucji 3 Maja. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 50 000 zł.

9. utwardzenie nawierzchni żwirowej na 
ul. dąbrówka w Suwałkach – etap 5. Projekt 
zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej 
na fragmencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa 
zostanie wymieniona i utwardzona, przez co 
poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo 
mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 150 000 zł.

10. zielona aleja osiedla Hańcza – zago-
spodarowanie terenów zielonych. Projekt za-
kłada budowę placu zabaw na Alei na Osiedlu 
Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istnieją-
cego terenu, wykonanie placu zabaw oraz zie-
leni. Zweryfikowany koszt realizacji projektu  
– 150 000 zł.

11. utwardzenie terenu w celu poprawy 
ciągów komunikacyjnych. Projekt zakłada 
utwardzenie terenu wzdłuż ogrodzenia ogród-
ków działkowych ROD MALWA. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

darowaniem w małą architekturę. Szacunkowa 
wartość projektu wynosi 550 000 zł.

4. poprawa bezpieczeństwa mieszkań-
ców osiedla poprzez wykonanie nowego 
oświetlenia terenu oraz monitoringu przy 
ul. emilii plater, pawła Suzina i tadeusza 
kościuszki w Suwałkach. Projekt przewiduje 
budowę oświetlenia i monitoringu na osiedlu 
wielorodzinnym. Szacunkowa wartość projek-
tu wynosi 650 000 zł

5. zieleń zamiast betonu. Projekt zakłada 
posadzenie 500 drzew, ławki i kosze na śmieci 
w mieście Suwałki. Zweryfikowany koszt reali-
zacji projektu – 830 000 zł.

6. Suwalski Streetland – rozbudowa stre-
fy street workoutu. Projekt zakłada rozbudo-
wę strefy street workoutu nad Zalewem Arka- 
dia. Zweryfikowany koszt realizacji projektu  
– 350 000 zł.

7. remont drogi wewnętrznej między uli-
cami w. witosa i a. putry. Projekt zakłada re-
mont drogi wewnętrznej, leżącej równolegle 
do ulicy gen. K. Pułaskiego w Suwałkach pole-
gającej na wykonaniu nowej nawierzchni na uli-
cy, chodniku i parkingach. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 900 000 zł.

8. parking przy F. chopina. Projekt zakła-
da budowę parkingu wraz z chodnikiem przy 
ul. F. Chopina w Suwałkach. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 700 000 zł.

9. zielone centrum integracji miesz- 
kańców – budowa osiedlowego parku z in-
frastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową 
w północnej części osiedla Franciszkańska. 
Projekt zakłada budowę osiedlowego parku  
z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową  
w północnej części osiedla Franciszkańska (przy 
ul. R. Dmowskiego). Zweryfikowany koszt reali-
zacji projektu – 900 000 zł.

10. telebim na arenie. Projekt zakłada za-
kup i montaż telebimu na Arena Suwałki wraz 
z wyposażeniem. Zweryfikowany koszt realiza-
cji projektu – 200 000 zł.

Zdrowa  jeSień
Trwają szczepienia suwalskich seniorów przeciw grypie. Wszystkie zainteresowane osoby 

urodzone przed 1 stycznia 1957 roku i posiadające Suwalską Kartę Mieszkańca mogą bezpłat-
nie zaszczepić się przeciw grypie w NZOZ „PRYMUS” przy ul. L. Waryńskiego 27; tel. 87 563 08 13,  
87 563 08 14. Szczepienia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13 
w gabinecie nr 25.

Szczepionka przeciw grypie wzmacnia układ odpornościowy, przygotowując organizm do 
walki z wirusem. Zmniejsza ryzyko powikłań pogrypowych szczególnie w grupach: z przewle-
kłymi chorobami układu oddechowego, z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia i cho-
rujących na cukrzycę. Więcej informacji na temat tej szczepionki można znaleźć na stronie:  
www.um.suwalki.pl Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Prymus” prowadzi szczepienia senio-
rów przeciwko grypie w ramach realizowanego programu polityki zdrowotnej pn.: „Zdrowa Jesień – profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie 
mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia” finansowanego z budżetu miejskiego Suwałk.

>>
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Uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku

5 października, rok 2022/23 akademicki w Państwowej Uczelni Zawodowej 
im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach rozpoczęło ok. 1,5 tys. studentów, z cze-
go 600 na pierwszym roku. To rekordowe zainteresowanie studiami w jedy-
nej państwowej uczelni na Suwalszczyźnie. Suwalska PUZ kształci przyszłych 
licencjatów, inżynierów i magistrów na trzech wydziałach (politechnicznym, 
humanistyczno-ekonomicznym oraz ochrony zdrowia) w 16 kierunkach.  
W tym roku ruszyły trzy nowe kierunki. Tytuł magistra będzie można zdobyć 
na inżynierii produkcji i transportu, pielęgniarstwie oraz finansach i rachun-
kowości. Szczególnie duże zainteresowanie jest pielęgniarstwem, bo pielę-
gniarek wciąż brakuje w regionie.

W czasie inaugu-
racji roku akademic-
kiego przedstawiciele 
najmłodszych roczni-
ków ze wsz ystkich 
kierunków złożyli uro-
czyste ślubowanie. 
Było także wystąpie-
nie wprowadzające 
rektora PUZ dr Marty 
Kapusty, okoliczno-
ściowe przemówie-
nia i wręczenie dyplo-
mów absolwentom. 
W inauguracji wzię-

ło udział wielu gości, m.in.: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, radni 
Sejmiku Województwa, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodni-
czący suwalskiej Rady Miejskiej w Suwałkach Zdzisław Przełomiec oraz sta-
rosta Witold Kowalewski. W części artystycznej wystąpił duet wiolonczelo-
wy Cello Brothers.
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eraSmuS  w  iii  lo
Młodzież i nauczyciele z Hiszpanii, Bułgarii, Serbii i Turcji gościli w suwalskim 

III Liceum Ogólnokształcącym im. Alfreda Lityńskiego. A wszystko dzięki pro-
jektowi Erasmus+, który umożliwia poznawanie się w czasie nauki, zabawy oraz 
ułatwia doskonalenie języków obcych. Spotkania w ramach Erasmusa odbywa-
ją w różnych krajach. Z suwalskiego  III LO na takich wyjazdach było już kilkuna-
stu uczniów. W ramach programu można uczyć się za granicą, wziąć udział w za-
granicznych wyjazdach lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

>>

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Biznesówki – ZaPARKuj 
swój biznes. Poinformował o tym prezes Parku Naukowo-
Technologicznego Dariusz Bogdan na spotkaniu z dziennikarzami, 
w którym uczestniczył prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Celem 
konkursu jest popularyzacja przedsiębiorczości wśród uczniów su-
walskich szkół ponadpodstawowych oraz studentów zamieszka-
łych w Suwałkach, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy  
w Suwałkach. W celu przystąpienia do konkursu uczestnik opracowu-
je i zgłasza pomysł biznesowy do 9 grudnia (szczegółowe informa-
cje oraz konsultacje dot. biznesplanów: akademia@park.suwalki.pl  
oraz pod numerem telefonu 87 564 22 34). Zwycięskie pomysły biz-
nesowe nagrodzone zostaną finansowym wsparciem: 1 miejsce  
– 7 tys. zł; 2 miejsce – 5 tys. zł; 3 miejsce – 3 tys. zł

Podczas „śniadania 
prasowego” zorga-
nizowanego 3 paź-
dziernika w Parku 
Naukowo-Techno-
logicznym jego pre-
zes Dariusz Bogdan 
omówił najbliższe 
przedsięwzięcia za-
planowane przez 
spółkę

– Chcemy rozwijać przedsiębiorczość w Suwałkach choć mamy 
świadomość, że do drzwi puka kryzys gospodarczy. Działania Miasta 
i Parku są ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, którą chce-
my zarażać przede wszystkim osoby młode. To do nich jest skiero-
wanych bardzo dużo działań w nowym programie rozwoju przedsię-
biorczości, który powinien zostać przyjęty już w tym miesiącu przez 
Radę Miejską – powiedział na początku spotkania Cz. Renkiewicz

miejSce pracy na trudne czaSy
Od 3 października można też skorzystać z nowej przestrzeni, któ-

rą przygotował Park. Coworking Zone to strefa przeznaczona dla 
małych przedsiębiorców nie mających biura, a chcących zorganizo-
wać spotkania biznesowe lub pracować w innych warunkach niż we 
własnym domu. Wspólna przestrzeń do pracy pozwala na  poznanie  
się,  wymianę wiedzy i doświadczenia, zainspirowanie się i wspólne 
tworzenie projektów.

noc innowacji (22 października)
Tego dnia Park zaprasza wszystkich chętnych chcących zoba-

czyć jak od zaplecza działają parki technologiczne, uniwersytety  
i innowacyjne firmy. Harmonogram Nocy Innowacji: 17-20 – Strefa 
Odkrywania Wyobraźni i Aktywności prowadzoną przez Bibliotekę 
Publiczną im. M. Konopnickiej – wstęp wolny; 17-19 – programowa-
nie z Photonem – zajęcia dla dzieci; 18-19 – „Blockchain o co kaman, 
czyli dzięki czemu i jak działają kryptowaluty?” Łukasz Korol – założy-
ciel Code&Pepper; 19-20 – „PROFESJONALIZM – czy jesteś profesjonali-
stą?” Hubert Roszkowski – właściciel firmy Frydenbo Boats Production.

FleX. Future lab eXperience
Już w listopadzie Park uruchomi innowacyjne przedsięwzięcie 

FLEX. Future Lab Experience. W programie tym wezmą udział matu-
rzyści oraz uczniowie klas przedmaturalnych, uzdolnieni technicznie, 
chcący podjąć naukę na studiach technicznych (w tym politechnicz-
nych), ale bez jasno sprecyzowanego kierunku studiów. Zajęcia będą 
odbywać się dwa razy w miesiącu (sobota) w wymiarze 2 x 1,5 godzi-
ny w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach 
lub w siedzibach firm – partnerów projektu. Pierwsze spotkanie roz-
pocznie się 5 listopada.

Park  w  dZiałaniu>>>>

Wykład inauguracyjny wygłosił dyrektor suwalskiego 
Szpitala Wojewódzkiego Adam Szałanda
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86 uczniów suwalskich szkół 
otrzymało stypendia i nagrody 
za osiągnięcia w nauce i sporcie 
w czasie „Gali zdolnego ucznia”, 
która odbyła się w Suwalskim 
Ośrodku Kultury. Stypendia, na-
grody i listy gratulacyjne otrzy-
mali uczniowie, nauczyciele i dy-
rektorzy szkół.

– Spotykamy się dziś aby uho-
norować uczniów, którzy mają 
olbrzymie osiągnięcia naukowe  
i sportowe, ale również złożyć gra-
tulacje rodzicom tych młodych 
osób, a także ich nauczycielom. 
Od tych wyróżnionych osób, je-
stem pewien, w przyszłości bę-
dzie wiele zależało w naszym mie-

ście, regionie, a nawet kraju, będą 
zajmowali wiele eksponowanych 
stanowisk. Z wielką przyjemno-
ścią gratuluję wszystkich uhono-
rowanym, dziękuję ich rodzicom  
i nauczycielom – powiedział prezy-
dent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Stypendia za osiągnięcia w na-
uce otrzymało 14 uczniów: SP 4  
(1 uczeń), SP 5 (4 uczniów), SP 6  
(2 uczniów), SP 10 (2 uczniów), Szkoła 
Podstawowa im. M. Konopnickiej 
(1 uczeń), Niepubliczna Szkoła 
P o d s t a w o w a  w  S u w a ł k a c h  
(1 uczeń), I LO (1 uczeń), ZS 6  
(1 uczeń), ZST (1 uczeń). Stypendia 
za osiągnięcia w sporcie otrzyma-
ło 22 uczniów: SP 2 (1 uczeń), SP 4  
(1 uczeń), SP 5 (2 uczniów), SP 6 
(1 uczeń), SP 9 (1 uczeń), SP 10  
(14 uczniów), SP 11 (1 uczeń), Szko- 
ła Podstawowa im. M. Konopnic- 
kiej (1 uczeń).

Nagrody za osiągnięcia w na-
uce otrzymało 22 uczniów: SP 5 
(2 uczniów), SP 6 (1 uczeń), SP 10 

(1 uczeń), Szkoła Podstawowa 
im. M. Konopnickiej (2 uczniów), 
I LO (5 uczniów), III LO (1 uczeń), 
II LO (3 uczniów), ZST (1 uczeń), 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolnic ze go im.  W incente go 
Witosa (6 uczniów). Nagrody za 
osiągnięcia w sporcie otrzymało 
28 uczniów: SP 4 (1 uczeń), SP 11  
(15 uczniów), SP 5 (12 uczniów).

Ponadto z inicjatyw y Pre- 
zydenta Miasta Suwałk przyzna-
no 14 nagród uczniom, którzy 
uzyskali najwyższy w Suwałkach 
wynik procentowy z egzaminu 
maturalnego lub egzaminu zawo-
dowego. Są to uczniowie:

1) ILO (2 uczniów, w t ym  
1 uczennica otrzymała nagrodę za 
najwyższe wyniki z matury mię-
dzynarodowej – na maturze otrzy-
mała 43 punkty z 45 możliwych 
do uzyskania), II LO (2 uczniów), III 
LO (1 uczeń), ZS 4 (1 uczeń), ZS 6  
(1  u c ze ń),  Z S T (2  u c z ni ów)  
– najwyższy wynik procento-

gala  Zdolnego  ucZnia

W trakcie gali wręczono również 
Włócznię Jaćwingów nagrodę Pre-
zydenta Miasta Suwałk dla Marii 
Magdaleny Andrejczyk. Włócznia 
została przyznana naszej wicemi-
strzyni olimpijskiej w rzucie oszcze-
pem na początku tego roku, jednak 
z uwagi na plany i zobowiązania 
sportowe nie mogła jej odebrać pod-
czas gali, która odbyła się w lutym  
w hali Suwałki Arena

>>

Suwalski samorząd miejski chce zrealizować wart blisko 600 000 zł 
projekt, który poprawi dostęp osób z niepełnosprawnością do budyn-
ków: Zespołu Szkół nr 6 oraz Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza. 
Na ten cel władze Suwałk pozyskały 250 000 zł z programu „Dostępność 
Plus”.

W Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego planuje się budowę we-
wnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego 
oraz wykonanie wewnętrznego podjazdu dla osób z niepełnospraw-
nością. Winda zostanie zlokalizowana w północnym skrzydle obiek-
tu szkoły.

– W Zespole Szkół nr 6 kontynuujemy działania rozpoczęte w ubie-
głym roku. Placówkę wyposażyliśmy już w jedną windę. Sukcesywnie każ-
dego roku przeprowadzamy prace, które dostosowują starsze budynki 
naszych placówek oświatowych do potrzeb dzieci poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. W latach ubiegłych takie prace wykonano mię-
dzy innymi w Szkołach Podstawowych nr 2 i 4 – przypomina prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz.

Z kolei w Urzędzie Miejskim zostaną zakupione urządzenia oraz ozna-
czenia ułatwiające obsługę interesantów. Będzie to polegało na monta-
żu na schodach oznaczeń kontrastowych, planów tyflograficznych, pól 

Pomogą  oSobom Z  niePełnoSPrawnością >>

uwagi oraz bezpiecznej ewakuacji z budynku poprzez zakup krzesła ewa-
kuacyjnego. Kupione będą także takie urządzenia jak lupa elektronicz-
na i urządzenie lektorskie.

wy z egzaminu maturalnego,
2) ZS 4 (2 uc zniów),  ZS6  

(1 uczeń), ZST (2 uczniów) – naj-
wyższy wynik procentowy z eg-
zaminu zawodowego.

Łączna kwota nagród i stypen-
diów – 105 500 zł.

Podsumowano też Miejską 
Rywalizację Sportową w ramach, 
której do suwalskich szkół popły-
nęło 204 300 zł. Po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pande-
mią udało się do wrócić do ry-
walizacji. W edycji 2021/2022  
w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach 
M ł o d z i e ż y  S z k o l n e j  o r a z 
Licealiadzie brały udział 24 szko-
ły. Uczniowie suwalskich szkół zo-
stali dziewięciokrotnie mistrzami 
województwa podlaskiego w lek-
koatletyce, unihokeju, szachach, 
pływaniu i piłce siatkowej oraz 
zdobyli jeden złoty i dwa brązo-
we medale w finale Czwartków 
Lekkoatletycznych, który odbył 
się w Łodzi.
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rok 2022 został ogłoszony rokiem marii konopnickiej w polsce. tak zdecydowali posłowie. również miejscy rad-
ni uchwalili, że ten rok jest rokiem marii konopnickiej w Suwałkach. 23 maja minęło 180 lat od urodzin w Suwałkach 
jednej z najwybitniejszych polskich pisarek i poetek. w plebiscycie „dwutygodnika Suwalskiego” znalazła się ona  
w gronie 10 najwybitniejszych suwalczan w 300-letniej historii miasta. śladów pamięci o niej w Suwałkach nie braku-
je. przez cały rok marii konopnickiej w „dtS” przypominamy suwalskie ślady po naszej słynnej rodaczce. dziś o ko-
respondencji marii konopnickiej kierowanej do suwalczan za pośrednictwem „tygodnika Suwalskiego”. można za-
tem powiedzieć, że najsłynniejsza suwalczanka publikowała na łamach poprzednika „dwutygodnika Suwalskiego”.

12

Rok        MaRii       konopnickiej

maria konopnicka piSała w:

Pierwsza publikacja autorstwa Marii Konopnickiej na łamach 
„Tygodnika Suwalskiego” pojawiła się w nr 35 z 30 listopada 1906 r.,  
w której nasza rodaczka wzywała społeczeństwo do zorganizowania ju-
bileuszu 40-lecia twórczości Elizy Orzeszkowej. Odezwa M. Konopnickiej 
spotkała się z żywym oddźwiękiem wśród suwalczan. Zorganizowano ko-
ło Komitetu Jubileuszowego i w 1907 r. liczna suwalska delegacja uczest-
niczyła w uroczystościach jubileuszowych w Grodnie.

Strona tytułowa „Tygodnika Suwalskiego”
z 14 października 1910 r.

– zdjęcie z wydawnictwa 
„Tej, która w Suwałkach czerpnęła 

pierwszą osnowę życia. 
Muzeum im. Marii Konopnickiej 

1973-2013” 

Zdecydowanie więcej publikacji do-
tyczących M. Konopnickiej pojawiło się  
w „Tygodniku Suwalskim” w 1910 r. W nu-
merze 41 „TS” opublikowano jej list do su-
walczan. Był on odpowiedzią poetki na 
Akt hołdowniczy suwalczan, o którym 
szerzej pisaliśmy w lutym tego roku w nr 3 „DTS”. List z tą odpowiedzią 
został przesłany na ręce suwalskiego adwokata i społecznika Stanisława 
Staniszewskiego. Jak napisał Zygmunt Filipowicz w książce „Konopnicka 
w Suwałkach” oryginał listu przekazano w 1910 r. do zbiorów Muzeum 
Ziemi Suwalskiej i dalszy jego los nie jest znany. Na szczęście list prze-
drukowano na łamach „TS”. Oto jego treść:

Szanowni i drodzy Rodacy!
Z najwyższym wzruszeniem otrzymałam piękną i cenną pamiątkę, któ-

rąście mnie obdarzyć raczyli. Będzie ona mówiła o sercach dalekich a głę-
boko czujących, o myśli płomiennej, której wichry przeciwne ugasić nie zdo-
łają nigdy. Będzie mi mówiła o Was serdeczni Rodacy, którzy na odleglej 
placówce trwacie węzłem pomiędzy Litwą a Koroną, górnie trzymając po-
chodnię narodowego ducha, wierni szlachetnym spójniom, jakie nas łączą 
w wiekowym rozbiciu.

Przyjmijcie panie i panowie, gorący uścisk dłoni od tej, która na waszej zie-
mi zaczerpnęła pierwszą osnowę życia, szczęśliwa, jeżeli pieśń jej dać Wam 
zdoła nieco siły na ciężkie dziś i choć nieco nadziei lepszego jutra, którego 
czekamy wszyscy. Całym sercem jestem z Wami.

Warszawa, 1 marca 1904 r.             Maria Konopnicka
Z „Tygodnika Suwalskiego” suwalczanie dowiedzieli się o śmierci  

M. Konopnickiej. W numerze 41 z 1910 r. ukazała się informacja o jej śmier-
ci 8 października o godzinie 5-ej i pół rano. Przypomniano jej biografię 
i twórczość. W tym samym numerze hołd rodaczce oddali: znany suwal-
ski społecznik i adwokat Stanisław Staniszewski oraz dyrektor szkoły han-
dlowej Zygmunt Gąsiorowski. 

W kolejnym numerze „TS” ukazały się dwa wiersze poświęcone zmar-
łej poetce, których autorami byli suwalscy poeci: „Pamięci niezapomnia-

nej Pieśniarki: (jego autorem był prawdopodobnie S. Staniszewski) i „Zali ty 
wiesz…” – podpisany przez Domosławę. Dwa tygodnie po śmierci poetki, 
22 października 1910 r. o godzinie 8 wieczorem w sali Resursy Obywatelskiej 
zorganizowano „Wieczór ku uczczeniu pamięci Marii Konopnickiej”. 

Tak „Wieczór…” zrelacjonowano w „Tygodniku Suwalskim” w nr 43 
z 1910 r.: „Ubiegłej soboty publiczność nasza zgromadziła się licznie w Sali 
Resursy Obywatelskiej na obchód uczczenia zmarłej wieszczki naszej Marij 
Konopnickiej. Prelegent, profesor Trzciński, skreślił obraz epoki duchowej ja-
ko niwę, na której wyrosły myśli, dążenia i uczucia poetki, i w słowach pełnych 
ciepłego uznania dał nam równiankę, uwitą z kolejnych rodzących się pra-
gnień i bólów w sercu pieśniarki, równiankę, przeplataną urywkami Jej utwo-
rów. Szczere uczucie, styl i dobra dykcja złożyły się na ładną i bardzo sympa-
tyczną całość. Krótkość czasu, określona z góry, nie pozwoliła prelegentowi na 
ocenę Konopnickiej, jako władczyni bogatej i różnorodnej formy, to też z upra-
gnienia czekamy tej drugiej części, wierząc, ze prelegent nam jej nie odmówi.

Teren, przygotowany przez profesora Trzcińskiego został umiejęt-
nie wyzyskany deklamacjami przez grono amatorów: pp. Gąsiorowską, 
Romanównę Kwiczalę. I znowu popłynęła pieśń.”

W czasie „Wieczoru ku uczczeniu pamięci Marii Konopnickiej” zebra-
no 112 rubli na fundusz Marii Konopnickiej, które złożono w Towarzystwie 
Wzajemnego Kredytu z przeznaczeniem na tablicę pamiątkową. W nu-
merze 43 „Tygodnika Suwalskiego” z 1910 r. otwarto nową rubrykę „Na 
tablicę Konopnickiej”. Więcej o tym w jednym z najbliższych wydań 
„DwuTygodnika Suwalskiego”. W 1910 r. zmarłej poetce-rodaczce poświę-
cano sporo miejsca na łamach „Tygodnika Suwalskiego”. W numerze 48  
z 2 grudnia 1910 r. nieznana autorka napisała: „Maria Konopnicka, poet-
ka, po której cały kraj jest w żałobie, była ogromnie uczynna. Przemawiając  
w doniosłych, a zwłaszcza tragicznych momentach do serc współbraci, umia-
ła też cieszyć się każdą ich drobną pomyślnością, współczuć ich wysiłkom  
i trudom, ich nadziejom i ich aspiracjom.”

Podążając tropem wytyczonym przez „Tygodnik Suwalski” – nasze-
go wspaniałego poprzednika, w Roku Marii Konopnickiej przypominamy  
o związkach naszej rodaczki-poetki z Suwałkami.

Zdjęcie z pogrzebu 
M. Konopnickiej; 

relacja z uroczystości 
pogrzebowej 

Marii Konopnickiej 
„Tygodnik Ilustrowany”

nr 43 z 1910 r.

Fot. Muzeum Historii Polski

„Wieczór ku uczczeniu 
pamięci Marii Konopnickiej”

odbył się w ówczesnym 
budynku Resursy Obywatelskiej, 

obecnie zajmowanym 
przez Suwalski 

Ośrodek Kultury 
przy ul. T. Noniewicza 71
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biblioteka publiczna im. marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ do oglądania wystawy „Malowane wiersze Konopnickiej” – „Galeria 
na Schodach”. Wystawa prezentowana jest w ramach obchodów Roku 
Marii Konopnickiej. Wiersze zilustrowali suwalscy artyści. Czynna do 
końca listopada;
¿  d o o g lą d a n i a  w y s t aw y  

z okazji obchodów Roku Marii 
Konopnickiej na placu M. Ko- 
nopnickiej. Trzecia odsłona wysta-
wy zawiera ilustracje wykonane 
przez artystki: Renatę Gąglewską-
Gniady, Ewę Olejnik-Rakowską 
oraz Marcina Gwiazdowskiego. 
Tym razem ilustracje powstały do 
wierszy: „Poszłabym ja na kraj świata”, „Na fujarce”, „Kujawiak”, „Oj szumi 
pole, szumi..”, „Pieśń o domu”, „Oj, ziemio, ty ziemio…”, „Flisak”; 
Wystawa jest zorganizowana w ramach projektu „Urodziny Marii 
Konopnickiej” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿ do udziału w konkursie plastycznym „Od 
Świtezi do Wigier”. Temat: Suwalszczyzna  
– widok z drona. Konkurs adresowany jest do 
uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Aby 
wziąć udział w konkursie należy samodzielnie 
wykonać pracę plastyczną i dostarczyć ją wraz 
z kartą zgłoszeniową do Biblioteki Publicznej 

im. M. Konopnickiej, ul. E. Plater 33A do 19 istopada 2022 r. Prace kon-
kursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (format 
prac – A3 w pionie lub poziomie). Szczegóły w regulaminie na stronie:  
www.bpsuwalki.pl
Konkurs zorganizowano z ramach projektu „Od Świtezi do Wigier” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – za-
nim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książ-

kę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obej-
rzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). 
Filmy objęte akcją: „Guliwer”, „Johnny”.

SuwalSki ośrodek kultury zaprasza na:

¿ Filharmonię Suwałk – koncert piosenek 
Zbigniewa Wodeckiego – 14.10, godz. 20, 
Sala im. Andrzeja Wajdy, bilety 40 zł. Na sce-
nie wystąpi Suwalska Orkiestra Kameralna 
pod dyrekcją Krzysztofa J. Kozakiewicza 
wraz z solistami: Natalią Winnik, Jakubem 
Milewskim i Marcinem Jajkiewiczem;

¿ wieczór we francuskim stylu – 15.10, godz. 18, Kawiarnia Artystyczna, 
ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny. Podczas spotkania odbędzie się pokaz 
francuskiej mody od XVIII wieku po lata 90-te XX wieku. Usłyszymy też  
piosenki francuskie;

¿ widowisko muzyczne Strażak Sam „Przygoda na 
biwaku” – 16.10, godz. 10 i 12.30, Sala im. A. Wajdy,  
ul. Jana Pawła II 5, bilety 45 zł;

¿ występ Narodowego Baletu Ukrainy Virski – 22.10, godz. 18, Sala  
im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 120 zł i 140 zł;
¿  spektakl „Madagaskar” w wykonaniu Teatru PAPAHEMA&Teatru 

Żydowskiego ze specjalnym udziałem Gołdy Tencer i Krystyny Czubówny. 
Spektakl-horror metafizyczny inspirowany losami Polaków żydow-

skiego pochodzenia – 26.10 godz. 19 w Sali im. A. Wajdy przy ul. Jana  
Pawła II 5, bilety:30 zł;
¿ wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę stałą „Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malar-

stwo” – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę prac Jacka Świgulskiego „Wszystko dookoła” – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia, wystawa czynna do 25.11;
¿ wystawę stałą „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane” – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia.

caS pryzmat i HelSińSka Fundacja praw człowieka 
zapraszają na:

Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS w dniach 21-23.10, w bu-
dynkach SOK przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 oraz ul. T. Noniewicza 71, 
wstęp wolny.

muzeum okręgowe w SuwałkacH, 
ul. T. Kościuszki 71 zaprasza:

¿ do zwiedzania wystaw od wtorku do niedzieli w godz. 
9-17. W tym nowootwartej wystawy polsko-włosko-pe-
ruwiańskiej z badań archeologicznych w Machu Picchu  
pt. „Beyond the Visible”, którą można oglądać do 2.11.

muzeum im. m. konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
¿ nową wystawę stałą „Pieśń o domu” poświęconą życiu i twórczości 

Marii Konopnickiej. Wystawa czynna od wtorku do niedzieli;
¿ wystawę „Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...” oraz Zaułek 

Krasnoludków, miejsce do aktywnego spędzania czasu najmłodszych, 
choć wystawa dla dorosłych może być sentymentalną podróżą do cza-
sów dzieciństwa. Wystawy czynne od wtorku do piątku.

black pub komin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
n koncert zespołu „De Łindows” w ramach trasy promującej najnowszą 

płytę pt. „Pożar w burdelu” – 29.10, godz. 20.

reStauracja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
¿ Jazz Wieczór „Klasycy swingują” – 19.10, godz. 19.30, bilety 30 zł. 

Wystąpią: Filip Wojciechowski (piano), Piotr Biskupski (perkusja), Paweł 
Puszczało (kontrabas).

4. SuwalSki pułk przeciwpancerny, 
ul. Wojska Polskiego 40 zaprasza:

¿ do odwiedzenia Sali Tradycji 14. Pułku Przeciwpancernego, w której 
zaprezentowano historię i tradycje jednostek wojskowych dwudziestole-
cia międzywojennego. Obejrzeć też można historyczną broń będącą na 
wyposażeniu żołnierza polskiego oraz plenerową wystawę sprzętu i po-
jazdów wojskowych. Zwiedzanie w dniach: 15.10, 11.11, 10.12 w godz. 11-17.

centrum Handlowe plaza Suwałki, ul. j. dwernickiego 15, lok. 301 
zaprasza na filmy:

– do 13 października – „Mia i ja. Film” (animowa-
ny/przygodowy), „Tedi i szmaragdowa tablica” 
(komedia animowana/przygodowy), „Serce dę-
bu” (dokument/przyrodniczy), „Johnny” (dra-
mat), „Bilet do raju” (komedia), „Miłość na pierw-
szą stronę” (komedia romantyczna), „Niewidzialna 
wojna” (sensacyjny), „Apokawixa” (horror/ko-
media), „Patrz jak kręcą” (komedia kryminalna)  
– film wyświetlany w cyklu Kino Konesera;
– od 14 października – „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle” (kome-

dia), „Orzeł. Ostatni patrol” (dramat/historyczny), „Amsterdam” (dram./hist.);
– 15-16 października – „Medjugorie” (dokument);
– 19 października – „Pamiętnik przelotnego romansu” (komedia roman-

tyczna) – film wyświetlany w cyklu Babskie Wieczory;
– od 21 października – „Kopciuszek i kamień życia” (animowany/przygodo-

wy), „Bejbis” (komedia), „Black Adam” (akcji, sci-fi).

13

ZaprosZenia suwalskie

w kinie
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wydarzenia  Sportowe
ślepSk malow dzieSiąty 

Ze zmiennym powodzeniem grają siatkarze Ślepska Malow Suwałki w 
nowych rozgrywkach PlusLigi. Najpierw w Nysie przegrali 1:3 (27:29, 25:22, 

21:25, 19:25) ze Stalą. W drugim meczu rozegra-
nym w Suwałki Arenie wygrali 3:1 (26:24, 18:25, 
29:27, 27:25) z Treflem Gdańsk. Mecz był nie-
zwykle wyrównany, ale siatkarze suwalskiej 
drużyny wykazali się większą skutecznością 
w końcówkach setów.  Najlepszym siatkarzem 
meczu wybrano Mirana Kujundzicia (na zdję-
ciu z nr 10). W trzeciej kolejce suwalski zespół 
przegrał 1:3 (29:27, 20:25, 13:25, 22:25) z Asseco 
Resovią w Rzeszowie. To pierwsza porażka su-
walskiej drużyny w meczach PlusLigi rozgry-
wanych w Rzeszowie. O zwycięstwie Asseco 
Resovii zdecydowała przede wszystkim więk-

sza liczba punktów zdobytych po blokach i zagrywkach. 
Ślepsk Malow ze zdobytymi 3 pkt zajmuje dziesiątą lokatę w tabeli 

PlusLigi. Teraz przed siatkarzami suwalskiej drużyny dwa bardzo ważne 
mecze. W najbliższą sobotę (15 października) o godz. 17:30 w Suwałkach 
zagrają z Projektem Warszawa. A w następnej kolejce na wyjeździe zmie-
rzą się z Barkomem Każany Lwów.

mecz reprezentacji u-21 polSki w SuwałkacH
Tak ważnego międzynarodowego meczu piłkarskiego jeszcze nie 

rozgrywano w Suwałkach. 27 września na stadionie przy ul. Zarzecze 26 
zmierzyły się reprezentacje Polski i Łotwy do lat 21. To po drużynie naro-
dowej, druga co do ważności reprezentacja kraju w piłce nożnej. Zespoły 
do lat 21 rywalizują w Igrzyskach Olimpijskich. Poprzednio w 2013 r.  
w Suwałkach mogliśmy oglądać mecz reprezentacji Polski do lat 20, któ-
ra pokonała 2:0 Litwę. Tym razem reprezentacja Polski do lat 21 niespo-
dziewanie tylko zremisowała 1:1 z Łotwą, chociaż była wyraźnie lepszą 
drużyną, ale nie przełożyło się to na wynik meczu. W 58 minucie prowa-
dzenie objęli przyjezdni po trafieniu Kristiansa Kauselisa, a przed porażką 
w 71 minucie biało-czerwonych uratował Bartłomiej Kłudka, który wyko-
rzystał błąd łotewskiego bramkarza. To spotkanie było częścią obchodów 
75-lecia Wigier Suwałki.  

wigry Siódme i ze Stypendiami
Zwycięstwo i porażka – to bilans piłkarzy suwalskich Wigier  

w ostatnich meczach IV ligi. Najpierw wysoko przegrali 0:4 z Ruchem  
w Wysokiem Mazowieckiem. Następnie też wysoko pokonali 5:1 (2:0)  
KS Grabówka w meczu IV ligi rozegranym na stadionie przy ul. Zarzecze 
26. Gole dla Wigier strzelili: Wojciech Mickiewicz x2, Sebastian Zackie- 
wicz x2 i Marcin Fiedorowicz. Wigry z dorobkiem 21 pkt zajmują siódmą 
lokatę w tabeli IV ligi. W następnej kolejce zagrają w Bielsku Podlaskim  
z Turem. Wcześniej, bo 12 października (środa) w Suwałkach zmierzą się 
z Warmią Grajewo w Pucharze Polski. 

Fot. Wigry Suwałki

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał umowy stypendial-
ne z 18 zawodnikami i 3 trenerami IV ligowego klubu Wigry Suwałki. Do 
sportowców trafi w sumie ponad 235 000 zł. – Zgodnie z przyjęta przez 
Radę Miejską Uchwałą podpisuję umowy stypendialne dla zawodników 
i sztabu szkoleniowego Wigier. Mam nadzieję, że środki finansowe ze 

strony Miasta będą istotnym wsparciem w rozwoju drużyny, co zaowo-
cuje sukcesami na boisku oraz jak najszybszym awansem do wyższych 
klas rozgrywkowych, do których przyzwyczailiśmy się wszyscy jako kibi-
ce Wigier Suwałki – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Stypendia zostały przyznane na pięć miesięcy: od 1 sierpnia do  
31 grudnia 2022 r.

badmintoniści w bułgarii
W ćwierćfinale swój występ w Bulgarian International Championship 

2022 rozgrywanym w Sofii zakończyli badmintoniści SKB Litpol-Malow 
Suwałki Adam Szolc oraz Michał Sobolewski. W grze podwójnej męż-
czyzn najpierw pokonali 21:11, 21:10 Bułgarów A. Petrowa i K. Todorowa. 
Następnie w ćwierćfinale  przegrali  z parą C.H. Lee/ C. P. Liao z Tajwanu 
21:14, 21:17.

SukSS drugi
Młodzi siatkarze SUKSS Suwałki zajęli drugie miejsce w II Turnieju 

Młodzika o Puchar Prezesa Ślepska Malow rozegranym w Suwałki Arenie.
Wyniki meczów drużyny SUKSS Suwałki: 
– zwycięstwa po 2:0 z BAS Białystok, Tytani Białystok i 2:1 z AZS UMW 

Olsztyn;
– porażka 0:2 z MOS Wola Warszawa.
Turniej wygrał zespół MOS Wola Warszawa.

dobry wyStęp karateków
Zawodnicy Suwalskiego Klubu Kyokushin dobrze zaprezentowali się 

w Grand Prix Mazowsza rozegranym w Radzyminie. Tomasz Kluczyński  
w kata drużynowym zajął pierwsze miejsce, wraz z  Zuzanną Ludziejewską 
i Filipem Lenkiewiczem z Radzymina, z którymi w tej konkurencji wystar-
tuje w Mistrzostwach Europy, które odbędą się 4-5 listopada  w Bułgarii. 
Dodatkowo wywalczył trzecie miejsce w kumite młodzieżowców do 
70 kg. Jego młodszy brat Kacper wystartował w kumite kadetów do  
65 kg i także zajął trzecie miejsce. Kacper w tej samej kategorii wystartuje  
w Sofii na ME. Wyjazd na zawody został dofinansowany ze środków 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

najlepSzy Sezon mtb Suwałki
Zakończył się cykl Maratony Kresowe 2022. Był to najlepszy sezon  

w historii Klubu Rowerowego MTB Suwałki. W klasyfikacjach drużyno-
wych jako jedyna ekipa wywalczyli miejsca na podium dwu dystansów 
(zwycięstwo Półmaraton oraz drugie miejsce Fit). Indywidualnie w kla-
syfikacjach open pierwsze miejsce wśród mężczyzn zajął Mikołaj Szeliga 
oraz drugie (Zofia Rowińska) i trzecie (Ewelina Gościńska) miejsce wśród 
kobiet. Do tego sześć medali w klasyfikacjach generalnych poszczegól-
nych kategorii wiekowych. 

W sezonie 2022 MTB Suwałki obroniło tytuł najlepszej drużyny na 
dystansie Półmaraton. Punkty dla suwalskiego klubu zdobywali: Mikołaj 
Szeliga, Zofia Rowińska, Ewelina Gościńska, Marcin Gościński, Dariusz 
Tasior i Antoni Wińcza. Młodzicy na dystansie Fit sezon ukończyli na dru-
gim miejscu. Punkty dla drużyny zdobywali: Filip Chmielewski, Brajan 
Bogdan, Wiktor Jacewicz, Krystian Prawdzik.

SuwalSki bieg niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji or-

ganizuje wzorem lat poprzednich Suwalski Bieg Niepodległości. Odbędą 
się: Bieg Patriotów – na 5 km; Bieg Małych Patriotów – bieg happenin-
gowy na 1,2 km przeznaczony w szczególności do dzieci i ich rodziców; 
Marsz dla Niepodległej – happeningowy marsz Nordic Walking na 5 km.

Start obu biegów odbędzie się spod pomnika przy pl. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowe-
go biegacze wyruszą na trasę biegu, która będzie prowadziła ulicami:  
T. Kościuszki i 24 sierpnia oraz alejkami wzdłuż Zalewu Arkadia i suwal-
skich bulwarów. Finisz został zaplanowany przed halą sportowo-widowi-
skową Suwałki Arena (ul. Zarzecze 26).

Suwalski OSiR zaprasza wszystkich pasjonatów aktywności fizycz-
nej do udziału w tym niezwykłym biegu. Do biegu można zgłosić się za 
pomocą systemu elektronicznego na platformie elektronicznezapisy.pl
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Od listopada 2020 r. do października 2022 r. suwalski Szpital 
Wojewódzki zmodernizował oddział chorób wewnętrznych, kardiologii 

>>

i endokrynologii, doposażył go w sprzęt medyczny (system do nieinwa-
zyjnej inhalacji płuc, nebulizator, zestawy pomp infuzyjnych zamontowa-
ne w stacjach dokujących, łóżka do intensywnej terapii itd.). A to wszyst-
ko dzięki projektowi „Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym 
uwzględnieniem układu krążenia” realizowanego przez suwalski szpi-
tal we współpracy ze Szpitalem Okręgowym w litewskiej Olicie (Alytus).

W ramach projektu suwalski szpital zorganizował również specja-
listyczne szkolenia specjalistyczne personelu medycznego w zakresie 
chorób układu krążenia. Personel  suwalskiego szpitala uczestniczył też 
w szkoleniach zorganizowanych przez partnera z Litwy. Ponadto, part-
nerzy projektu podjęli działania informacyjno-edukacyjne skierowane 
do mieszkańców regionu pogranicza polsko-litewskiego. Na te działa-
nia szpital pozyskał 553 251,85 euro. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A 
Litwa – Polska na lata 2014-2020.

Realizację 
projektu pod-
sumowano 
na konferen-
cji w hotelu 
„LOFT” 
w Suwałkach

>>

w związku z informacjami dotyczącymi działań zbrojnych w rejo-
nie zaporoskiej elektrowni atomowej służby krajowe we współpra-
cy z samorządami rozpoczęły prewencyjny, wyprzedzający proces 
dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. w Suwałkach tabletki zosta-
ły już rozlokowane w 11 punktach dystrybucyjnych, z których będą 
wydawane w przypadku zajścia takiej konieczności. 

Urząd Miejski w Suwałkach posiada „Plan wydawania i dystrybucji pre-
paratów ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radia-
cyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców miasta o zapoznanie 
się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miej-
scem zamieszkania/zameldowania, tabelą dawkowania, przechowywa-
nia preparatu oraz ulotką preparatu dla pacjenta. 

Informacja ma charakter działania prewencyjnego i informacyjnego, 
aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo 
świadomość gdzie się zgłosić i w jaki sposób postępować z preparatem. 

Wykaz ulic przypisanych do poszczególnych punktów wydawania ta-
bletek z jodkiem potasu:

Szkoła podstawowa nr 2: Akacjowa, Mjr S. Buczyńskiego, Bulwarowa, 
Dębowa, Gen. J. Dwernickiego, Grabowa, Jesionowa, Klonowa (numery 
nieparzyste od 1 do 27 i parzyste od 2 do 8), Kolejowa, Hugo Kołłątaja,  
J. Korczaka, Kanizji Mackiewicz, M. Konopnickiej, T. Kościuszki (nume-
ry nieparzyste od 55 do końca i parzyste od 76 do końca), Kowieńska,  
I. Krasickiego, Krótka, Ks. J. J. Zawadzkiego, Leszczynowa, Lipowa, T. Lu- 
tostańskiego, Miodowa, Modrzewiowa, G. Narutowicza, T. Noniewicza 
(numery parzyste od 36 wzwyż i nieparzyste od 73 wzwyż), Ogrodowa, 
Parowozowa, Piękna, Gen. Z. Podhorskiego, Gen. K. Pułaskiego (numery 
nieparzyste i parzyste od 1 do 29), M. Reja (numery parzyste i nieparzyste 
od 1 do 51), W. Reymonta (numery parzyste do 82 i nieparzyste do 117), 
Gen. W. Sikorskiego, Sosnowa, S. Staszica (numery parzyste i nieparzyste 
od 58 do końca), P. Suzina, Szpitalna (numery parzyste do 48 i nieparzy-
ste do 55), S. Szczęsnowicza, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wrzosowa, 
Wylotowa, Zacisze, Zielna, Zwrotnicza, S. Żeromskiego, Żytnia.

Szkoła podstawowa nr 4: Augustowska, Batalionów Chłopskich, 
Białostocka, S. Bielickiego, Budowlana, Bydgoska, Cicha, Czwartaków, 
Energetyczna, Górna, Górnicza, Majora Hubala, Jasna, Klasztorna, 
J. Kochanowskiego, T. Kościuszki (numery nieparzyste od 1 do 53 i pa-
rzyste od 2 do 74), Leśna, Lubelska, Łąkowa, K. Majerskiego, Mała, 
Mechaników, Cz. Miłosza, Muzyczna, Miła, Murarska, T. Noniewicza (nu-
mery nieparzyste od 1 do 71 i parzyste od 2 do 34), Papiernia, Parkowa, 
Pogodna, Polna, Rolnicza, Robotnicza, Rzeszowska, Rzemieślnicza, 
Sianożęć, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Szwoleżerów, 
Tarnowska, Warszawska, Wesoła, Wiejska, Wojska Polskiego, Wigierska, 
Żniwna, S. Staniszewskiego, A. Piłsudskiej.

Szkoła podstawowa nr 5: Armii Krajowej, K. Brzostowskiego, Brzozowa, 
Bukowa, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, F. Chopina, Czarnoziem, K. O. Falka, 
Jałowcowa, Jaśminowa, Jodłowa, Papieża Jana Pawła II, Rot. W. Pileckiego, 

Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa (numery nieparzyste od 29 i parzyste do 
końca ulicy), S. Moniuszki, Olszowa, Orzechowa, Gen. K. Pułaskiego (nu-
mery parzyste od 30 do końca ulicy), Prymasa S. Wyszyńskiego, Północna, 
Różana, Świerkowa, K. Szymanowskiego, Wiśniowa.

Szkoła podstawowa nr 6: Ciesielska, Dąbrówka, Z. Herberta, 1 Maja, 
Młynarska, Osiedle II, Przemysłowa, Przytorowa, Piaskowa, Sejneńska, 
Składowa, Szkolna, Utrata, Utrata Krótka, L. Waryńskiego (numery parzy-
ste od 8 do końca ulicy i nieparzyste od 15 do końca ulicy).

Szkoła podstawowa nr 7: Gen. W. Andersa, Bałorogi (Leśniczówka), 
A. Wierusza-Kowalskiego (oprócz nr 21, 22, 23, 23A, 24, 26), R. Minkiewicza, 
L. M. Paca, Gen. K. Pułaskiego (numery nieparzyste od 93 do końca ulicy), 
Ks. J. Popiełuszki, Studzieniczne, Szwajcaria.

Szkoła podstawowa nr 9: Zygmunta Augusta, Bakałarzewska, 
Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, Chłodna, W. Gałaja, Grunwaldzka, 
Ks. K. Hamerszmita, Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Kamedulska,  
S. Konarskiego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Łanowa, 
A. Mickiewicza, Mieszka I, Augusta II Mocnego, Filipowska, E. Plater, 
Marszałka J. Piłsudskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Jana III Sobieskiego,  
S. Staszica (numery parzyste i nieparzyste od 1 do 57), Bolesława 
Śmiałego, Traktorzystów, Władysława Warneńczyka, L. Waryńskiego 
(numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 2 do 6), Wazów, 
Kazimierza Wielkiego, Zarzecze.

Szkoła podstawowa nr 10: J. Antoniewicza, A. Lityńskiego, A. Patli, 
Gen. K. Pułaskiego (numery nieparzyste od 31 do 91), A. Putry, W. Witosa.

Szkoła podstawowa nr 11: I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, 
Franciszkańska, Krzywólka, Legionów, 11 Listopada, I. Paderewskiego,  
A. Wierusza-Kowalskiego (numery 21, 22, 23, 23A, 24, 26), Białorogi.

przedszkole nr 1: Artyleryjska, Bohaterów, M. Piekarskiego, 
Bielskobialska, Ciechanowska, Chełmska, Chorwacka, Częstochowska, 
Dubowo I, Ełcka, Elbląska, Francuska, Gdańska, Gołdapska, Gorzowska, 
Giżycka, Hiszpańska, Jeleniogórska, Kielecka, Kosynierów, Koszalińska, 
Krośnieńska, Kaliska, Katowicka, Kawaleryjska, Krakowska, Konińska, 
Lazurowa, Lotnicza, Legnicka, Leszczyńska, Łódzka, Łomżyńska, Morska, 
Nowosądecka, Ostrołęcka, Opolska, Olsztyńska, Olecka, Partyzantów, 
M. Piekarskiego, Powstańców Wielkopolskich, Przemyska, 41 Pułku 
Piechoty, Piotrkowska, Pilska, Poznańska, Płocka, Powstańców Śląskich, 
Raczkowska, Radomska, Saperska, Siedlecka, Słupska, Skierniewicka, 
Sopocka, Szczecińska, Sieradzka, Toruńska, Tarnobrzeska, Tytusa 
Karpowicza, Ułanów Grochowskich, Ustronie, Wałbrzyska, Węgierska, 
Wrocławska, Włoska, Włocławska, E. L. Wojczyńskiego, Węgorzewska, 
Zahańcze, Zamojska, Zastawie, Zielonogórska.

przedszkole nr 10: E. Młynarskiego, Nowomiejska, M. K. Ogińskiego, 
K. Pendereckiego.

Samodzielny publiczny Szpital wojewódzki: M. Reja (od nr 52 
do końca), W. Reymonta (numery parzyste od 84 i nieparzyste od 119), 
Szpitalna (numery nieparzyste od 57 i parzyste od 50 do końca).

kamPania  informacyjna:  Profilaktyka jodowa

SZPital  Się  moderniZuje
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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. 
 218/2022
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prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 

Suwałki, oznaczonej działką nr 33914/27 o powierzchni 0,0161 ha, położonej 
przy ul. Bolesława Prusa w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości ozna-
czonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość nie może być zago-
spodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetar-
gu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 33913/9 i 33914/26 
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w 
Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geode-
zyjnie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wodocią-
gową, kanalizacyjną i energetyczną. 

Cena wywoławcza: 34 000 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
Wadium: 3 400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta 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.

przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 9.00 w sie-
dzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest:
– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13 paź-

dziernika 2022 roku.
– 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 14 października 2022 roku. W tym dniu kwota wa-
dium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 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 zo-
bowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pi-
semne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
nie 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.  229/2022

kupię  samochód  kamaz 5320 
z  energo akumulatorem 20/20,

tel.: +37 068 693 410
215/2022

międzyzakładowa Spółdzielnia mieszkaniowa w Suwałkach oferuje
najem lub sprzedaż miejsc postojowych w garażu podziemnym zlokali-
zowanym w budynku przy ul. Reja 63A. 

Szczegółowe informacje w biurze MSM. tel. 87 5671236 w. 35 i 36

 242/2022

międzyzakładowa Spółdzielnia mieszkaniowa w Suwałkach,  
ul. Daszyńskiego 25A ogłasza przetarg nieograniczony 

na sprzątanie osiedla Kamena w Suwałkach.
Specyfikację można pobrać z naszej strony internetowej: 

www.msm.suwalki.pl w zakładce aktualności/przetargi.
Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 7 lub tele-

fonicznie 87 567 12 36 w. 42,43.      245/2022

prezydent miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) podaje do publicznej wiadomości, że  
w dniu 04.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy  
ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 04 października 2022 r. do 25 października 2022 r.) wykaz nierucho-
mości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych 
do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 369/2022 Prezydenta Miasta 
Suwałk z dnia 04 października 2022 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowej 
położonej w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej.       245/2022

cHroń córki przed przemocą SekSualną

ucz Swego Syna Szacunku dla kobiet

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Miasta Suwałki
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prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 

Suwałki, oznaczonej działką nr 33914/40 o powierzchni 0,0076 ha, położonej przy 
ul. Czesława Miłosza w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczo-
nej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość nie może być zagospo-
darowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 33913/12 i 33914/39 
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego  
w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi publicz-
nej, oznaczonej na planie 27 KD. Droga jest urządzona, uzbrojona w sieć wodo-
ciągową, kanalizacyjną i energetyczną. 

Cena wywoławcza: 17 700 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy siedem-
set złotych).

Wadium: 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 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.

przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 10.00 
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest:
– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13 paź-

dziernika 2022 roku.
– 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 14 października 2022 roku. W tym dniu kwota wa-
dium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 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 zo-
bowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pi-
semne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
nie 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.  231/2022

prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 

Suwałki, oznaczonej działką nr 33914/29 o powierzchni 0,0122 ha, położonej 
przy ul. Bolesława Prusa w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości ozna-
czonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość nie może być zago-
spodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 33913/11 i 33914/30 
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w 
Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geode-
zyjnie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wodocią-
gową, kanalizacyjną i energetyczną. 

Cena wywoławcza: 25 800 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiem-
set złotych).

Wadium: 2 600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset 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.

przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 9.30 w sie-
dzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest:
– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13 paź-

dziernika 2022 roku.
– 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 14 października 2022 roku. W tym dniu kwota wa-
dium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 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.  230/2022

prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 

Suwałki, oznaczonej działką nr 33914/27 o powierzchni 0,0161 ha, położonej przy 
ul. Bolesława Prusa w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczo-
nej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość nie może być zagospo-
darowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 33913/9 i 33914/26 
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w 
Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyj-
nie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wodociągo-
wą, kanalizacyjną i energetyczną. 

Cena wywoławcza: 34 000 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
Wadium: 3 400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta 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.

przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 9.00 w sie-
dzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest:
– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 13 paź-

dziernika 2022 roku.

– 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 14 października 2022 roku. W tym dniu kwota wa-
dium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem 
przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-
alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, 
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 zo-
bowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pi-
semne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

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

 229/2022
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Szpital wojewódzki im. dr. ludwika rydygiera w Suwałkach 
informuje, iż dzięki wsparciu ze środków budżetu Miasta Suwałk re-

alizuje bezpłatne kursy Szkoły Rodzenia. Kursy skierowane są do miesz-
kańców Suwałk, a warunkiem przystąpienia jest posiadanie Suwalskiej 
Karty Mieszkańca. Do uczestnictwa zapraszamy kobiety będące w trze-
cim trymestrze ciąży wraz z partnerami.

Zadaniem edukacji przedporodowej jest przede wszystkim:
• przygotowanie kobiety w ciąży do porodu naturalnego oraz wypeł-

niania nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka,
•  przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu  

ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących  
opieki nad noworodkiem i laktacji,

•  przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania  
pierwszej pomocy noworodkom i dzieciom.
Dzięki wieloletniej współpracy z władzami Miasta Suwałk  

w zakresie realizacji edukacji przedporodowej dla mieszkańców 
Suwałk Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach 
wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medycz-
ną umożliwiającą uczestniczkom praktyczne ćwiczenia. Kobiety  
ciężarne i ich rodziny uzyskują możliwość profesjonalnych po-
rad i wskazówek, których efektem jest lepsze przygotowanie do  
rodzicielstwa, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zmniejszenie 
stresu i lęku związanego z porodem i nową sytuacją życiową.

Realizowane zajęcia kształtują prozdrowotne postawy i uczą 
unikania antyzdrowotnych zachowań i nawyków przyszłych  
rodziców w okresie przed i w trakcie ciąży oraz połogu. 

Szczegółowe  informacje  na  temat  zajęć 
w  Szkole rodzenia  pod  nr telefonu  509 500 477
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panu 
cezaremu cieślukowskiemu

Radnemu Sejmiku Województwa Podlaskiego

i  rodzinie
składam wyrazy najgłębszego współczucia 

i słowa wsparcia z powodu śmierci

ojca
Łączę się w bólu z rodziną i bliskimi 

w tych trudnych chwilach.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
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drogiej koleżance

alicji kilian
oraz rodzinie

wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

ukocHanej córki kaSi
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy 
Spółek Litpol i Malow w Suwałkach
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Wydawca: biblioteka publiczna im. marii konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii 
Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwal-
ski.pl znajdziesz nas również na Facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 
Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.

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

Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie 
ponosi odpowiedzialności.

Pożegnanie  Z  marią

Od prawej Mateusz Kozielski, Marlena Borowska, Ewa Chomicz-Wysocka  
i Ewa Stąpór

W 112 rocznicę śmierci Marii Konopnickiej 8 października w suwal-
skiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej usłyszeć można było wier-

sze słynnej suwalczanki w wykonaniu Marleny Borowskiej, Mateusza 
Kozielskiego i Marka Cichuckiego (na zdjęciu poniżej). Koncert zorganizo-
wali: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia i Suwalskie Towarzystwo 
Muzyczne im. E. Młynarskiego.

M. Borowska (sopran) i M. Kozielski wykonali pieśni pochodzące ze 
stworzonego przez kompozytora Zygmunta Noskowskiego i poetkę 

M. Konopnicką „Śpiewnika dla dzieci”. 
Te pieśni są inspirowane polskimi tańca-
mi i są podzielone na cztery pory roku.  
W suwalskiej bibliotece rozbrzmiały pie-
śni z części „Jesień”. Usłyszeć można było 
m.in. pieśni:  „Grzyby”, „Odlot”, „Deszczyk” 
czy „Na pastwisku”. Całość dopełniły wier-
sze, fragmenty prozy i listy poetki, które 
zaprezentował aktor M. Cichucki. 

Koncert „Pożegnanie z Marią” zrealizowa-
no w ramach I edycji Międzynarodowego 
Festiwalu CANTAREUM 2022.

>>
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Na wrześniowej sesji radni miejscy przy-

jechali uchwałę w sprawie herbu Suwałk oraz 
sztandaru, suwalskich insygniów, flagi i fla-
gi stolikowej. Szerzej piszemy na ten temat  
w tym wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” 
na stronie nr 6.

W tym miejscu prezentujemy wersję kolo-
rową nowego herbu i flagi Suwałk.

nowy  herb  i  flaga  Suwałk

Zespół „Nadzieja” ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Suwałkach zbiera na na-
granie płyty. Chcą pokazać, że choroba nie mo-
że stanąć im na drodze do spełnienia marzeń.

Mamy już określone style muzyczne, w któ-
rych wokaliści czują się najlepiej. Członkowie 
zespołu piszą własne teksty. Zapowiada się 
super materiał!

Pomóżmy im spełnić marzenie nagrania 
własnej płyty!!!

Każda wpłata przybliża nas do sukcesu. 
Pokażmy, że nawet w małym mieście MOŻNA 
spełnić skryte marzenia.

Studio Nagraniowe MlD spełnia marzenia!!! 
 teraz możesz i ty!!!

LINK do zbiórki:

https://zrzutka.pl/z/alternatywa

„Akcja przy współpracy Stowarzyszenia Integracji Społecznej 
„ALTERNATYWA”  w Suwałkach”
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głośno  cZytali

Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, przeczytał dzieciom „Bajkę  
o królu Jerzym i muchach w nosie” swojego autorstwa

29 września obchodzono Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji su-
walskie Przedszkole nr 5 odwiedziła wicemistrzyni olimpijska w rzu-
cie oszczepem Maria Andrejczyk, która przeczytała dzieciom baj-
kę pt. „Uśmiech dla żabki”, którą napisali Przemysław Wechtorowicz 
i Emilia Dziubak. Swoją bajkę przeczytał też zastępca prezydenta 
Suwałk Roman Rynkowski. A wszystko po to, by zachęcić najmłod-
szych do czytania. 

Przyszły medalista olimpijski...
już z medalem

Przedszkolaki ze szczególnym 
zainteresowaniem obejrzały 

replikę medalu 
olimpijskiego Marii Andrejczyk

>>



centrum obsługi nieruchomości

międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 537 580 706. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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>> noc  innowacji  w  Sowa 
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zaprasza na Noc Innowacji w Strefie 

Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1 (pierw-
sze piętro w budynku Parku Naukowo-Technologicznego) w sobotę 22 październi-
ka od 17 do 20. Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać reje-
stracji poprzez formularz: www.bpsuwalki.pl/sowa

SOWA to małe centrum nauki. Została zaprojektowana i stworzona przez zespół 
Centrum Nauki Kopernik. Jest prowadzona przez suwalską Bibliotekę. To miejsce od-
krywania i doświadczania. Eksperymentując przy 15 stacjach badawczych można 
lepiej zrozumieć prawa rządzące przyrodą i nauką. Tu wszystkiego można dotknąć, 
sprawdzić, przetestować. Organizator imprezy, Park Naukowo-Technologiczny  
w Suwałkach zaprasza także na inne wydarzenia podczas Nocy Innowacji: progra-
mowanie z Photonem oraz Rezerwat.IT. 

www.studiomld.pl
203/2022

Studio nagraniowe mld
To strefa dźwięku, w której każdy może obu-

dzić talent.
Z nami odkryjesz swój muzyczny potencjał.

Studio muzyczne zajmuje się realizacją i obróbką wokalu oraz 
dźwięku. Zajmuję się profesjonalną realizacją i obróbką wokalu oraz 
mixem i masteringiem. Jestem bardzo otwarty na klientów i mam sze-
roki wachlarz oferty w studiu.

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

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

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

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

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

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

bądź gwiazdą i sięgaj gwiazd! zapraszam i pozdrawiam, jakub
zadzwoń: +48 535 942 472

napisz: nagraniamld@gmail.com


