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siedem  lat  klubu

Pełni energii, zaangażowani w życie kulturalne miasta,  
a także zawsze gotowi do działania i dbający o integrację lokal-
nej społeczności. Tacy są suwalscy seniorzy skupieni w najstar-
szym klubie, który od 7 lat prężnie działa pod nazwą „Suwalski 
Klub Seniora” funkcjonującym przy ul. F. Chopina 6a. Klub dzia-
ła we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Społeczno-
Artystycznej „Nie Po Drodze” oraz innymi grupami senioralnymi 
w mieście, realizując ustanowione w regulaminie cele i zadania.

W czasie jubileuszowego spotkania seniorzy zaprezen-
towali dla zaproszonych gości swoje osiągnięcia. Nie zabra-
kło wspólnego śpiewania, tańca i pokazu jogi. Był także ju-
bileuszowy tort.

Seniorzy, głównie z północnej części miasta, spotykają się 
w poniedziałki, wtorki, środy i soboty w godzinach 11-15. Dla 
wielu z nich Klub stał się drugim domem. Największym zainte-
resowaniem cieszą się zajęcia sportowe. Organizowane są też 
tematyczne prelekcje, spotkania z pasjonatami, osobami repre-
zentującymi różne profesje. Seniorzy mają możliwość spotyka-
nia się w serdecznej atmosferze, ze swoimi rówieśnikami i mło-
dą kadrą animatorów Klubu, co sprzyja przełamywaniu izolacji 
społecznej i integracji również poza nim. Zdobywają także wie-
dzę i nowe doświadczenia podczas wielu wyjść i wyjazdów oraz 
chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta.

RekoRdowa  zimna  kąpiel
Suwalski Klub Morsa otrzymał wyróżnienie w konkursie na 

„Najlepiej Przebrany Klub Morsa w Urodzinowej Paradzie” w czasie  
XX Międzynarodowego Zlotu Morsów, który odbył się 12 lutego  
w Mielnie. Była tradycyjna parada ulicami miasta, pokazowe uroczysto-
ści zawierania krótkotrwałych zaślubin w „Pałacu Ślubów” ważnych tyl-
ko na czas zlotu i wyłącznie w Mielnie, a przede wszystkim nie zabrakło 
zimnej kąpieli w wodach Bałtyku.

12 lutego 
w zimowej ką-

pieli w Bałtyku 
uczestniczyło 

8 893 osoby, 
a wśród nich 

suwalskie morsy.  
To rekordowe 

osiągnięcie 

W tegorocznym zlocie morsów w Mielnie uczestniczyło trzy razy wię-
cej osób niż wynosi liczba obywateli tego miasteczka. A mieszka w nim 
blisko 3 tys. osób.

Na zakończenie pobytu w Mielnie suwalskie morsy zaprosiły uczestników ju-
bileuszowego zlotu na Suwalski Biegun Zimna, gdzie w czasie „Stacji Pogodne 
Suwałki” w dniach 13-14 stycznia 2024 r. planowany jest kolejny Suwalski Zlot 
Morsów
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Na jubileuszowym spotkaniu licznie pojawili się klubowicze i zapro-
szeni przez nich goście

Seniorki 
wykaza-

ły się wy-
jątkową 

spraw-
nością fi-

zyczną 
w czasie 

pokazów 
jogi

Seniorzy czytali 
wiersze, które zostały 
wydane w tomiku 
poezji pod tytułem 
„Pod kopułą” oraz 
przedstawili 
swoje limeryki 
i satyrę

>>
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Z żalem i smutkiem żegnamy 
 

andrzeja kolenkiewicza 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach w latach 1998-2002 

oraz wieloletniego Prezesa Banku Spółdzielczego w Suwałkach

rodzinie i najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

52/2023

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Suwałkach
wraz z Radnymi

W Suwałkach od kilku już lat sta-
ramy się stwarzać zróżnicowaną ofer-
tę spędzenia czasu naszych seniorów. 
Jednym z elementów tej działalności 
są funkcjonujące Kluby Seniora. Mam 
dla Państwa dobrą informację. Właśnie 
rozstrzygnąłem konkursy na kontynu-
ację funkcjonowania klubów.

Jednym z nich jest Klub Seniora 
przy ul. Ciesielskiej 15. Prowadzony 
jest przez Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. To miejsce przyjazne Seniorom, w którym mogą na-
uczyć się nowych umiejętności oraz rozwijać swoje dotychczasowe 
pasje. Z oferty Klubu w 2022 roku korzystało stale 77 osób. Realizacja 
zadania została dofinansowana z budżetu Miasta kwotą 37 845,21 zł.

Jest też Klub Seniora „Oratorium 60+” w Parafii Matki Bożej 
Miłosierdzia przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3. Ma na celu zwięk-
szenie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej osób star-
szych, podniesienie jakości życia i wzmacnianie ich pozycji w społe-
czeństwie. Z oferty Klubu w 2022 r. korzystało na stałe 35 osób, a na 
ten cel wydaliśmy 20 000,00 zł. 

W 2022 roku działał też Klub Seniora „Dobry Czas” prowadzony 
przez Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Popiełuszki. Klub prowadzi dzia-
łania kulturalno-oświatowe, proponuje atrakcyjne formy spędzania 
czasu wolnego czy upowszechnia zdrowy tryb życia. Z oferty Klubu 
w  ubiegłym roku na stałe korzystało 58 stałych beneficjentów. Na 
ten cel przeznaczyliśmy 20 000,00 zł.

Mamy też Suwalski Klub Seniora na Osiedlu Północ przy  
ul. F. Chopina 6a. Jest prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywności 
Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”. Działania w Klubie prowa-
dzone są przez doświadczonych instruktorów i specjalistów z róż-
nych dziedzin. Klub oferuje szereg działań edukacyjnych, kultural-
no-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych oraz warsztaty rozwoju 
osobistego. Miasto w 2022 roku wsparło działalność Suwalskiego 
Klubu Seniora na Osiedlu Północ kwotą 110 000 zł. Z oferty Klubu  
w 2022 roku korzystało na stałe 91 osób. 

Przypomnę, że w tym roku w ramach programu Senior+  
w Suwałkach otworzyliśmy kolejny klub, który powstał przy ul. Za- 
stawie. 46 osób złożyło już chęć udziału w pracach klubu. Działa on  
w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Suwałkach. Koszt przystosowania i wyposażenia pomieszczeń 
Klubu Senior+ zamknął się kwotą blisko 300 000 zł, z czego środki  
w wysokości 200 000 zł pochodziły z budżetu państwa. 

Mam nadzieję, że ta zróżnicowana i szeroko dostępna oferta spo-
tka się z uznaniem suwalskich seniorów. Zachęcam Państwa do udzia-
łu w zajęciach, które proponują wszystkie powyższe placówki.

Zmarł Andrzej Kolenkiewicz
21 lutego w wieku 74 lat zmarł Andrzej 

Kolenkiewicz, były przewodniczący Rady 
Miejskiej w Suwałkach i wieloletni pre-
zes Banku Spółdzielczego w Suwałkach.  
A. Kolenkiewicz był przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Suwałkach w latach 1998-2002. 
Przez wiele lat związany był z bankowością 
spółdzielczą. Był miłośnikiem żeglarstwa  
i Suwalszczyzny.

Na łamach „DuwTygodnika Suwalskiego” wspominał swoją pracę 
w suwalskim samorządzie: oczywiście najbardziej do wyobraźni prze-
mawiają materialne dokonania, ale ważne jest, że umieliśmy dostrzec 
więcej; mnie osobiście cieszy fakt, że za naszej kadencji rozpoczęliśmy 
pracę nad Monografią miasta; że złożyliśmy hołd Andrzejowi Wajdzie 
nadając mu tytuł Honorowego Obywatela Suwałk.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym

3

zdaniem prezydenta

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 28 lutego zapraszają Adam Ołowniuk i Wojciech Pająk  

z klubu radnych „Suwałki Przyszłości”. Natomiast 7 marca na suwalczan 
czekają Anna Ruszewska z klubu radnych „Suwałki Przyszłości” i Andrzej 
Turowski z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radny-
mi 14 marca zapraszają Jarosław Schabieński z Prawa i Sprawiedliwości 
i Marek Zborowski-Weychman z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

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

>> nabóR do pRzedszkoli
Trwa nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-

łach podstawowych prowadzonych przez suwalski samorząd miej-
ski. Do 1 marca rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli mogą 
składać deklaracje o zamiarze kontynuowania wychowania przed-
szkolnego. Od 2 do 15 marca godz. 15 rodzice będą mogli składać 
wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  
w szkole podstawowej. 29 marca o godz. 8 zostaną podane do wia-
domości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwa-
lifikowanych. Od 29 marca do 4 kwietnia rodzice kandydatów mają 
czas na pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przed-
szkola. 4 kwietnia 
o godz. 15 zostaną 
podane do publicz-
nej wiadomości listy 
kandydatów przyję-
tych i nieprzyjętych. 
Postępowanie uzu-
pełniające rozpocz-
nie się 15 czerwca.
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>> pRzysięga  wojskowa
11 lutego w obecności rodzin i przyjaciół oraz dowództwa 14 Suwalskiego 

Pułku Przeciwpancernego im. Józefa Piłsudskiego, a także żołnierzy i przed-
stwicieli innych służb mundurowych, 55 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. W uroczy-
stości uczestniczyli m.in.: poseł Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz,  przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz suwal-
ski starosta Witold Kowalewski oraz przedstawiciele administracji rządowej.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 

Wśród składających przysięgę byli żołnierze nie tylko z Suwałk i regionu, 
ale także z Katowic, Lublina i Warszawy. Nie brakowało wśród nich kobiet. Po 
złożeniu broni oraz odebraniu dokumentów żołnierze udali się na pierwszą 
przepustkę. Ich przygoda z wojskiem zaczęła się przed miesiącem. Za sobą 
mają m.in. szkolenie z bronią, regulaminy wojskowe oraz musztrę. Kolejnym 
etapem żołnierskiej służby będzie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne  
w wybranych jednostkach wojskowych. W tym roku w suwalskiej jednostce 
odbędzie się aż 6 turnusów szkolenia podstawowego dobrowolnej zasadni-
czej służby wojskowej.

W czasie 
prszysięgi 
na placu apelo-
wym wyróżnie-
nia odebrali 
żołnierze 
za dobre 
wyniki 
w szkoleniu

zmiany 
w  stRaży  pożaRnej

Od 18 lutego nowym komendantem Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Suwałkach jest brygadier Kazimierz Golubiewski. Był on zastęp-
cą dotychczasowego komendanta st. brygadiera Arkadiusz Buchowskiego, 
który przeszedł na emeryturę po blisko 28 latach pełnienia służby pożar-
niczej. Za służbę podziękowali mu m.in. poseł Jarosław Zieliński, sena-
tor Marek Komorowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, starosta Witold Kowalewski 

oraz współpracownicy 
komendanta. Obecni by-
li także przedstawiciele 
instytucji z terenu miasta 
i regionu. Nie zabrakło 
komendantów powiato-
wych i miejskich z woje-
wództwa podlaskiego, 
strażaków ochotników 
o r a z  p r z e d s t a w i c i e l i 
służb mundurowych.

>>

>>

>> pomogą  
pokRzywdzonym

Do 26 lutego trwa Tydzień 
P o m o c y  O s o b o m  P o - 
kr z y wdzonym Pr zestęp - 
stwem, w czasie którego są 
udzielane bezpłatne pora-
dy prawne w sądach, proku-
raturach, komendach policji,  
a także w siedzibach prawni-
czych samorządów zawodo-
wych i organizacji pozarzą-
dowych.

W Sądzie Ok ręgow ym  
w Suwałkach, ul. L. Waryń- 
skiego 45 bezpłatnych po-
rad prawnych osobom po-
kr z y wdzonym pr zestęp -
stwem udzielać będą asystenci sędziów:

– 23 lutego w godz. 8-10 – sala konferencyjna nr 15 (parter),
– 24 lutego w godz. 8-10 – sala konferencyjna nr 15 (parter).
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza 

osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich ro-
dzin a także świadków i osoby im najbliższe do skorzy-
stania z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicz-
nej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej. Pomoc 
prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniej-
szym umówieniu wizyty. Pomoc tłumacza migowego, 
tłumacza języka obcego/tłumacza migowego oraz me-
diatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu 
zapotrzebowania.

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM 
PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH – Centrum Aktywności 
Społecznej PRYZMAT, 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 91;  
kom. 883 240 678, e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl.  
Doradca ds. osób pokrzywdzonych: poniedziałek: 13-20; 
wtorek-środa: 9-16; czwartek-piątek: 8-15; sobota: 7-12. 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,  
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W akcji Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem uczestniczą też suwalscy policjanci, któ-
rzy zachęcają do korzystania z porad i informacji podczas 
dyżurów mundurowych.

nowy naczelnik
Andrzej Bałazy został wybrany w pro-

cedurze naboru na stanowisko naczelni-
ka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach. Uzyskał on tytuł 
magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Olsztynie na kierunku administracja. 
Ukończył też Studium Zarządzania na 
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ma po-
nad 20-letnie doświadczanie w pracy zawodowej. Był m.in. 
komendantem powiatowym w Augustowie, a od listopa-
da 2009 r. do stycznia 2016 r. komendatem miejskim policji 
w Suwałkach. Następnie przeszedł na policyjną emeryturę. 
Służbę w policji zakończył w stopniu inspektora. Potem pra-
cował m.in. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.

Fot. Archiwum
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wydarzyło się
w suwałkach

n  Suwalski Szpital Wojewódzki otrzy-
ma 300 tysięcy zł z budżetu wojewódz-
twa podlaskiego na przebudowę Poradni 
Urologicznej. Jej pomieszczenia zostaną 
połączone, zmodernizowane, dostosowane 
do wymogów sanitarnych oraz przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, a także wyposażone w niezbędną apara-
turę sanitarną.

n Policjanci z Suwałk zatrzymali podejrza-
nego o kradzież dwóch portfeli. Do zdarze-
nia doszło na jednym z parkingów skle-
powych, na który przyjechał ciężarowym 
mercedesem kurier. Sprawca wykorzystał 
chwilę nieuwagi kierowcy oraz fakt, że 
drzwi do samochodu były niezamknięte. 
Podejrzany został zatrzymany już następ-
nego dnia dzięki monitoringowi. 22-latek 
wpadł w ręce kryminalnych na tym samym 
parkingu, kiedy zaglądał do zaparkowanych 
samochodów. 

n Ponad 40 drukarek i dysków sieciowych 
trafiło do samorządowych jednostek orga-
nizacyjnych w Suwałkach. W ubiegłym roku 
do jednostek przekazano nowe komputery. 
Jest to możliwe dzięki ponad 1,6 mln zł do-
tacji pozyskanej z Unii Europejskiej. 

n Szczęśliwie zakończyły się nocne po-
szukiwania 11 i 13-latka. Nastolatkowie wysz-
li około 20 ze świetlicy i nie dotarli do swoich 
domów. Zaniepokojone matki zaalarmowały 
policjantów, którzy wspólnie z rodziną prze- 
szukiwali ulice Suwałk, dworce, szpitale,  
a nawet pustostany. Robiło się coraz zimniej, 
temperatura powietrza spadła blisko zera.  
W poszukiwania zaangażowani byli wszy-
scy policjanci będący na służbie. Tuż po pół- 
nocy policyjny patrol zauważył zaginionych 
chłopaków idących chodnikiem. Cali i zdro-
wi wrócili do opiekunów. Teraz ich zachow-
aniem zajmie się sąd rodzinny.

n Suwalscy policjanci zatrzymali trzech nas-
toletnich suwalczan podejrzanych o kradzież 
hulajnogi elektrycznej. 17, 16 i 15-latek zabra-
li ją z centrum handlowego. Policjanci szyb-
ko ustalili podejrzanych o kradzież. Pomogło 
im w tym nagranie z monitoringu. 17-latek  
usłyszał zarzuty kradzieży, a jego młod-
si koledzy odpowiedzą przed sądem rodz-
innym.

>>
Do 28 lutego można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla w 2023 r. Osoby zain-

teresowane zakupem mogą ponownie składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa sta-
łego dla gospodarstwa domowego w dwóch dostępnych sortymentach węgla (luzem) tj.:

n ekogroszek – frakcja 8-25 mm
n orzech – frakcja 25-50 mm
Wnioski można składać na 2 sposoby:
– osobiście składając wypełniony wniosek w siedzibie Urzędu przy ul. A. Mickiewicza 1.
– na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp (wymaga-

ny Profil Zaufany lub certyfikat podpisu kwalifikowanego).
Wnioski wysłane pocztą elektroniczną e-mail nie będą rozpatrywane.
Wn i o s k i  m o ż n a  p o b r a ć  

w Urzędzie Miejskim lub po-
brać ze strony internetowej 
pod linkiem: https://um.suwal-
ki.pl/mieszkaniec/aktualnosci, 
4002/,2585728. Dodatkowych in-
formacji udziela Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego, 
ul. A. Mickiewicza 1, pok. 124,  
tel. 562-81-122. Nie złożenie 
wniosku we wskazanym termi-
nie będzie jednoznaczne z je-
go niezakontraktowaniem, brakiem możliwości sprowadzenia węgla do Suwałk i sprzedaży  
w terminie określonym ustawowo tj. do 30 kwietnia tego roku.

Koszt zakupu węgla w obu sortymentach wynosi 2 000 zł brutto za tonę. Cena ta nie za-
wiera kosztów transportu ze składu tj. Transbud Sp. z o.o. przy ul. Północna 27 w Suwałkach  
do gospodarstwa domowego oraz ewentualnego workowania na żądanie kupującego. Urząd 
Miejski nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanego węgla. Odpowiedzialnym jest 
podmiot wprowadzający do obrotu paliwa stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domo-
wych wskazany przez Ministra Aktywów Państwowych (dla Miasta Suwałki jest to Spółka PGE 
Paliwa). Dostępność asortymentu węgla, terminy transportów, terminy dostępności w sprze-
daży węgla mieszkańcom jest uzależniony od dostępności węgla na składzie spółki PGE Paliwa 
w Białymstoku i wyznaczeniu przez spółkę PGE terminów odbiorów. Przypominamy, że go-
spodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym. Osoby, któ-
re już złożyły wnioski o zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć wniosek na zakup pozostałej ilo-
ści, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na sezon grzewczy 2022/23. Natomiast osoby, 
które nie nabyły węgla w 2022 r. są uprawnione, po 1 stycznia 2023 r. do zakupu niewykorzy-
stanej ilości, czyli maksymalnie do 3 ton.

kto moŻe kupić węgiel od gminy miasto suwałki?
Prawo do kupna węgla będą mieli członkowie gospodarstwa domowego określonego  

w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospo-
darstw domowych, które:

n otrzymało dodatek węglowy lub
n czeka obecnie na wypłatę dodatku węglowego lub
n spełnia warunki do otrzymania dodatku węglowego w Suwałkach, ale członkowie go-

spodarstwa domowego nie złożyli wniosku.
Wnioski wysłane pocztą elektroniczną e-mail nie będą rozpatrywane.

jak kupić węgiel od miasta suwałk? instrukcja krok po kroku:
1. Na początku należy wydrukować i wypełnić wniosek.
2. W zależności od wybranego sposobu składania wniosków formularz wraz z załącznika-

mi należy złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
3. Urząd przyjmując wnioski będzie zwracał uwagę na dwa podstawowe kryteria: czy 

wnioskujący jest mieszkańcem miejscowości Suwałki oraz, czy jest uprawniony do otrzyma-
nia dodatku węglowego.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskujący otrzyma potwierdzenie uprawnia-
jące go do zakupu węgla od miasta.

5. Wraz z otrzymanym potwierdzeniem będzie trzeba udać się na skład węgla, gdzie zo-
stanie zakupiony węgiel. Jeżeli zostanie podpisana umowa będzie to firma Transbud Suwałki, 
ul. Północna 27.

6. Odbiór węgla ze składu odbywać się będzie transportem we własnym zakresie lub za-
mawiając taka usługę w ww. firmie wg ich cennika.

pRefeRencyjny  zakup  węgla
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Radni określili zasady i tryb przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Suwałk oraz z inicjatywy Powiatowej 
Organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego nadali rondu u zbie-
gu ulic Raczkowskiej, Bydgoskiej i Powstańców Wielkopolskich imię 
Stanisława Mikołajczyka. Po raz pierwszy na sesji suwalskiej Rady 
Miejskiej pojawił się nowy Klub Radnych „Suwałki Przyszłości”. Jest 
on najliczniejszy, bo tworzy go ośmioro radnych, których część 
wcześniej była w Klubie Radnych „Łączą nas Suwałki”, a część nale-
żała do ugrupowania Koalicja Obywatelska. Teraz w suwalskiej RM 
są trzy kluby radnych i jedno ugrupowanie. Klub Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości tworzy siedmioro radnych. Do Klubu Radnych 
„Łączą nas Suwałki” należy sześcioro radnych, a ugrupowanie 
„Mieszkańcy Suwałk” tworzy dwoje radnych. 

Radni ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk” i Klubu Radnych „Suwałki 
Przyszłości”

o lasach 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki Wojciech Rodak przedsta-

wił nowe zasady gospodarowania lasami podmiejskimi tzw. lasami  
o zwiększonej funkcji społecznej. W granicach miasta znajdują 
się dwa kompleksy leśne: „Las Szwajcaria” (na północy) oraz „Las 
Suwalski” (na południu), które są pozostałością dawnej Puszczy 
Perstuńskiej. Suwalskie lasy podmiejskie to również: Las Kaletnik  
i Las Zaboryszki. Zasady gospodarowania takimi lasami mają mieć, 
jako priorytet, ich trwałość, bezpieczeństwo odwiedzających i utrzy-
manie walorów krajobrazowych. Pojawia się nowa kategoria „lasy  
o zwiększonej funkcji społecznej”. To pojęcie szersze niż tzw. lasy 
„miejskie” czy „podmiejskie”, obejmujące również intensywnie od-
wiedzane lasy na wsi, czy w okolicach wypoczynkowych. Suwalski 
obręb Nadleśnictwa Suwałki obejmuje ok. 6,6 tys. ha lasów. 

nowy skarbnik
Po 22 latach pracy na stanowisku Skar- 

bnika Miasta Suwałk na emeryturę prze-
chodzi Wiesław Stelmach (na zdjęciu).  
W poprzednim wydaniu „DTS” opubliko- 
waliśmy rozmowę z W. Stelmachem. Zgod- 
nie z wymogami ustawy o samorządzie 
gminnym radni odwołali W. Stelmacha 
ze stanowiska Skarbnika. Na pożegnanie 
otrzymał on w prezencie m.in. sztabkę zło-
ta, upominki i kwiaty. Na Skarbnika Miasta 
Suwałk z dniem 28 lutego rajcowie powołali  

Annę Cyran (na zdjęciu), dotychczasowego 
naczelnika Wydziału Podatków i Opłat suwal-
skiego UM. Ukończyła ona studia ekonomicz-
ne na Uniwersytecie w Białymstoku oraz liczne 
kursy i szkolenia specjalistyczne. W suwalskim 
Urzędzie Miejskim pracuje od 20 lat.

zasady konsultacji społecznych
Radni ustalili nowe zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecz-

nych z mieszkańcami Suwałk. Teraz konsultacje społeczne mogą być 
uruchamiane z inicjatywy: 70 mieszkańców Suwałk (dotąd było 510 
mieszkańców), pięciu organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej, 
komisji Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta Suwałk i społecznych 
rad działających przy PMS oraz Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, 
Rady Seniorów i Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Zwiększyła się też liczba form prowadzenia konsultacji (katalog 
otwarty). Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób 
w nich uczestniczących. Ich wynik nie jest wiążący dla organu Miasta 
Suwałki podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsulta-
cjami. W przypadku odrzucenia uwag i opinii zgłoszonych w trakcie 
konsultacji społecznych niezbędne jest uzasadnienie. 

wnioski i oświadczenia radnych
W czasie sesji wnioski i oświadczenia zgłosili: Anna Gawlińska, 

Zbigniew De-Mezer, Wojciech Pająk, Kamil Lauryn, Kamil Klimek, 
Marek Zborowski-Weychman, Anna Ruszewska, Jacek Roszkowski  
i Zdzisław Przełomiec. Odpowiedzi na te wnioski udzielono już po 
oddaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” do druku.

o  lasach  i  zmianach  w  samoRządzie

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć  
on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też za-
poznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz na-
graniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www. um.suwalki.pl 
a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samo-
rządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem 
prawa interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpo-
wiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Dyskusja o suwalskich i poDsuwalskich lasach oraz pierwsza po ponaD DwuDziestu latach zmiana 
na stanowisku miejskiego skarbnika – to główne punkty LiV sesji suwaLskiej rady miejskiej. uczest-
niczyLi w niej m.in. poseł stefan krajewski i wiceprzewodniczący podLaskiego sejmiku cezary cie-
śLukowski. sesja rozpoczęła się minutą ciszy dLa uczczenia pamięci zmarłego andrzeja koLenkiewi-
cza, byłego przewodniczącego rady miejskiej w suwałkach. 

propozycje nowego klubu radnych
Konferencję prasową Klub Radnych „Suwałki 

Przyszłości” zorganizował tuż przed sesją lutową. 
Radni poinformowali, że mają pierwsze propozy-
cje spraw do załatwienia w Suwałkach. Chcą by 
mieszkańcy byli informowani przez Zarząd Dróg 
i Zieleni na stronie internetowej o przyczynach 
wycinki drzew w mieście, oznaczając te miejsca 
specjalnymi tabliczkami oraz informując o posa-
dzonych w zamian drzewach. Chcą by samorząd 
wpłynął na dewelopera budującego domy u zbie-
gu ulic Sportowej i A. Piłsudskiej, by stworzył on 
dla mieszkańców osiedla zielony azyl do wypoczynku. Radni podnoszą 
też potrzebę udrożnienia dojazdu do osiedla Kamena i przebudowy 
ulicy Kolejowej i budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Wylotowej.   

Przewodniczący 
nowego klubu Ja-
cek Niedźwiedzki
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będzie  żłobek
123 miejsca dla najmłodszych suwalczan będą zapewnione w czwar-

tym już żłobku miejskim, który ma powstać w zaadaptowanym budyn-
ku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Nowomiejskiej, która 
zmieni swoją lokalizację. Prezydent Miasta Suwałk chce na ten cel się-
gnąć po środki z programu „Maluch +”, ogłoszonego w styczniu przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Założenie programu jest ta-
kie, że każdy samorząd ma zagwarantowane środki, które zostały przy-
dzielone według algorytmu. Według wyliczeń Suwałki mogą pozyskać 
ponad 6,5 mln zł, co umożliwi utworzenie 123 miejsc opieki. Nowy żło-
bek powstałby na bazie siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
przy ul. Nowomiejskiej 10. To budynek, który ma 921,63 m² powierzchni.

– Równolegle już pracujemy nad koncepcją przeniesienia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. Rozmawiamy z dyrekcją oraz pra-
cownikami tej jednostki i jest tutaj pełne zrozumienie dla tego roz-
wiązania. Są już pewne pomysły i propozycje, ale jeszcze za wcześnie, 
by o nich mówić. Najważniejszy wniosek jest taki, że dążymy do te-
go, by na Osiedlu Północ utworzyć kolejny duży żłobek – zapowiada 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada, że wyni-
ki naboru wniosków do programu „Maluch+” ogłosi 28 kwietnia br.

7

>>

>>
Suwalczanie chcą miejsca wypoczynku 

na Osiedlu Północ. To wniosek płynący ze 
spotkania w ramach konsultacji społecznych 
związanych z planami budowy nowego par-
ku u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej. 
Do suwalskiego aquaparku na to spotka-
nie przyszło kilkadziesiąt osób, w tym su-
walscy radni miejscy, by podzielić się swo-
imi uwagami. 

Architekci zieleni z Zarządu Dróg i Zieleni 
wspólnie z miejskimi urzędnikami opraco- 
wali cztery warianty-koncepcje tego, jak 
mógłby wyglądać nowy park na północy 
Suwałk. Uwagi do tych koncepcji można było 
zgłaszać od 6 do 19 lutego oraz na otwartym 
spotkaniu w aquaparku. Suwalczanie obec-
ni na tym zebraniu zwracali uwagę na to, że 
powinno być to typowe miejsce do rekreacji 
i odpoczynku, z jak największą ilością ziele-
ni i ścieżek umożliwiających spacerowanie 
również osobom z niepełnosprawnościami. 
Zwrócono uwagę na psie pakiety, źródełka 
do wody pitnej oraz poddano pod rozwagę, 
czy nie zbudować tam niewielkiego placu za-
baw dla dzieci. Obecni na spotkaniu suwal-

nowe  miejsce  wypoczynku
czanie byli zdania, że myjnia samochodowa 
powinna zniknąć z tego terenu, a na jej miej-
scu mogłaby się pojawić niewielka gastrono-
mia. Teraz wszystkie uwagi są rozpatrywane.  
Następnie odbędzie się internetowe głoso-
wanie. Rozpocznie się ono 27 lutego i po-
trwa do 12 marca. Sonda wskaże ostateczny 
wybór suwalczan, a zwycięska koncepcja zo-
stanie zrealizowana. 

Fot. Projekt Wariantu I

walentynkowa 
olimpiada

Kilkudziesięciu uczniów suwalskich szkół i placówek oświato-
wych rywalizowało w Suwałki Arenie w Walentynkowej Olimpiadzie 
Integracyjnej. Uczniowie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej Bajka, Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz SP nr 2, SP 
nr 4, SP nr 5 i SP nr 6 zmagali się m.in. na torze przeszkód, skoku na ska-
kance, prowadzeniu piłki lekarskiej i strzelaniu karnych. Jak w każdej 
O l i m p i a d z i e 
n a j w a ż n i e j -
szy był udział,  
a nie wywal-
czone miejsca. 
Wszyscy uczes- 
tnicy otrzyma- 
li pamiątkowe  
medale. Olim- 
piadę zorgani-
zowała NTSP 
Bajka oraz UKS 
Grom.

>>
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wrzuć  złotówkę
Nasi Czytelnicy okazjonalnie korzystający z targowiska przy ulicy 

Sejneńskiej są zdziwieni tym, by móc wjechać na jego parking mu-
szą zapłacić złotówkę bez względu na czas korzystania z parkingu. 
Nie trzeba chodzić do kasy, bo opłata jest pobierana przy wjeździe. 
Ponieważ nie każdy ma przygotowane pieniądze, kolejki do wjazdu 
znacznie się wydłużyły. Dotąd parkowanie do 30 minut na tym par-
kingu było bezpłatne. O powody wprowadzenia tej zmiany zapy-
taliśmy Dariusza Przybysza prezesa suwalskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej, które zarządza targowiskami w Suwałkach.

– Poprzedni system sprawiał dużo problemów, 
zarówno dla nas zarządzających targowiskiem, jak  
i klientów. Regularnie się psuł i tylko denerwował klien-
tów. Osoby, które przekroczyły 30-minutowy bezpłat-
ny czas  pobytu, miały często problemy z uiszczeniem 
opłaty w kasie automatycznej. Szlabany się blokowa-
ły, dlatego system był wyłączany. Przychody z funkcjo-
nowania tego systemu wystarczały jedynie na pokry-

cie kosztów jego naprawy. Postanowiliśmy to zmienić. Od stycznia tego 
roku pracuje nowe urządzenie. Zrobiliśmy to specjalnie przed rozpoczę-
ciem sezonu zakupowego. By wjechać na parking trzeba do automa-
tu wrzucić złotówkę. Wpłaty można dokonać też elektronicznie, telefo-

czytelnicy  pytają

Na łamach poprzedniego „DwuTygodnika Suwalskiego” poda-
liśmy informację o tym, że kolejki w SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji  
w Suwałkach wynoszą ok. 400 dni, w ośrodku rehabilitacji lecz-
niczej dziennej dla dzieci i ponad 700 dni w ośrodku rehabilitacji 
leczniczej dziennej dla dorosłych. Nasi zaniepokojeni Czytelnicy 
zapytali, z czego wynikają tak długie kolejki. Z tym pytaniem zwró-
ciliśmy się do dyrektor suwalskiego SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji 
Ireny Łukaszuk.

– SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach w od-
powiedzi na pytania dotyczące kolejek oczekujących 
do Oddziału Dziennego Rehabilitacji dla dorosłych 
oraz Oddziału Dziennego Rehabilitacji dzieci wyja-
śnia, iż na długi okres oczekiwania do wskazanych od-
działów wpływa kilka przyczyn:

1) Z roku na rok wzrasta liczba osób kierowych na 
świadczenia tego rodzaju:

a) na przyjęcie do Oddziału Dziennego Rehabilitacji (dorosłych) cze-
ka 452 pacjentów w tym 152 przypadków pilnych,

b) do Oddziału Dziennego Rehabilitacji dzieci czeka 8 pacjentów  
w tym 2 przypadki pilne.

2) Specyfika pracy w/w oddziałów wynikająca m.in.: uwzględnia-
nia pierwszeństwa do przyjęcia osób dorosłych i dzieci z uprawnienia-

nem czy kartą. Klient ma dwie godziny na dokonanie zakupów, stwarza 
to dla niego komfortową sytuację, gdyż z zakupami nie musi się spieszyć 
i może odwiedzić więcej stoisk. Z takiego obrotu sprawy zadowoleni są 
też handlowcy. Uzyskaliśmy też drożność parkingu. Przed Wielkanocą 
uruchomimy drugi bliźniaczy wjazd od ulicy 1 Maja, który ułatwi wjazd 
na parking pojazdów jadących od strony ul. Sejneńskiej i od strony  
ul. L. Waryńskiego.

Opłata pobierana przy wjeździe pozwala na parkowanie przez  
2 godziny i będzie przeznaczona na pokrycie części kosztów działal-
ności targowiska przy ul. Sejneńskiej.

dlaczego  długie  kolejki  do  rehabilitacji?
mi, osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, dzieci objętych ustawą 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, uwzględniania osób kon-
tynuujących leczenie na podstawie przepisów dotyczących wniosków 
o indywidualne rozliczenie świadczeń dla osób powyżej 18 roku życia  
i wielu innych czynników, które w oparciu o obowiązujące przepisy mu-
si uwzględniać świadczeniodawca podczas organizacji pracy i wpisu na 
listy oczekujących,

3) Rehabilitacja na w/w oddziałach odbywa się w oparciu o obowią-
zujące wytyczne NFZ, tj. długość trwania cykli rehabilitacyjnych dorośli 
4 tygodnie – minimum 5 zabiegów dziennie, rehabilitacja dzieci z za-
burzeniami wieku rozwojowego do 120 dni w ciągu roku – proces dłu-
gotrwały: indywidualna praca z dzieckiem fizjoterapeutów, psycholo-
gów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej.

Ośrodek świadczy usługi zdrowotne na w/w oddziałach w ra-
mach zawartych umów z NFZ, realizuje je w pełnym zakresie,  
w 100%. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym systematycz-
nie zwiększamy od kilku lat ilość miejsc pobytu dziennego na w/w od-
działach:

1) Oddział Dzienny Rehabilitacji (dorosłych) z 22 miejsc pobytu w 2017 
roku do 30 miejsc w 2022 roku,

2) Oddział Dzienny Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwo-
jowego z 12 miejsc pobytu w 2017 roku do 18 w 2022 roku.

A zatem trudno oczekiwać na to, ze w najbliższym czasie szyb-
ko zmniejszą się kolejki oczekujących do suwalskiego Ośrodka 
Rehabilitacji. Rozwiązaniem problemu jest zdecydowane zwięk-
szenie liczby miejsc do dziennej rehabilitacji dorosłych i dzieci  
w Suwałkach, co przy stałym wzroście odsetka starszych suwalczan 
wydaje się jednym z najpilniejszych potrzeb w mieście. 

Budynek suwalskiego Ośrodka Rehabilitacji został 
wybudowany z pieniężnych składek suwalczan wpłacanych 
na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Więcej piszemy o tym na str.10
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odpowiadamy 
pks nova

Wracamy do naszej publikacji z 26 stycz-
nia 2023 r., w której informowaliśmy o zapo-
wiadanych zmianach na suwalskim dworcu 
autobusowym i w jego najbliższym oto-
czeniu. Na ten tekst zareagował prezes za-
rządu PKS Nova Marcin Doliasz, zarzucając 
nam wprowadzanie w błąd Czytelników. 
Nie zgadzamy się z tym zarzutem. 

W tekście o tytule „Będą zmiany na 
dworcu” napisaliśmy: „Będzie też prze-
budowa terenu wokół dworca autobuso-
wego. Chodzi o to, aby autobusy prywat-
nych przewoźników mogły zajechać pod 
sam budynek dworca od strony ul. Utrata.  
W tym celu Zarząd Dróg i Zieleni przebudu-
je zatoczkę, ale tak, że nie wpłynie to na lo-
kalizację postoju taksówek. Teraz PKS Nova 
nie wszystkim prywatnym przewoźnikom 
zezwala na korzystanie z istniejących sta-
nowisk autobusowych, co zmusza ich do 
korzystania z zatok znajdujących się przy 
ruchliwych ulicach.” W swoim sprostowa-
niu opublikowanym w nr 3 „DTS” prezes 
PKS Nova stwierdził m.in.: „…  taką zgodę 
otrzymali dotychczas wszyscy przewoźni-
cy, którzy zwrócili się do PKS Nova z prośbą 
o możliwość korzystania z peronów Spółki.” 
I zapewne jest to prawda, ale w naszym 
opublikowanym tekście nie napisaliśmy, 
że PKS Nova odmówił prywatnym prze-
woźnikom korzystania z peronów nale-
żących do tej Spółki. Napisaliśmy jedy-
nie, że nie wszyscy prywatni przewoźnicy 
mają zgodę na korzystanie z peronów na-
leżących do PKS Nova. Teraz niektórzy 
prywatni przewoźnicy korzystają z zatok 
znajdujących się przy ruchliwych ulicach. 
Można o tym się przekonać codziennie 
na suwalskich ulicach. A tak nie powinno 
być. Podróżni powinni mieć bezpieczny 
dostęp do różnej komunikacji autobuso-
wej na dworcu zarządzanym przez pu-
blicznego przewoźnika, zwłaszcza że PKS 
Nova nie oferuje mieszkańcom Suwałk  
i Suwalszczyzny bezpośredniego połącze-
nia np. z Warszawą i Litwą, które są w ofer-
cie prywatnych przewoźników. 

Mamy nadzieję, że jak najszybciej na-
stąpią zmiany na suwalskim dworcu auto-
busowym i w jego otoczeniu, które pozwo-
lą na zapewnienie podróżnym godziwych 
warunków oczekiwania na autobusy i bez-
piecznego korzystania z jak najbogatszej 
oferty usług publicznego przewoźnika ja-
kim jest PKS Nova oraz prywatnych prze-
woźników.

po naszej 
publikacji

suwalska  olimpiada  senioRów
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z Suwalską Radą Seniorów zapraszają wszyst-

kich aktywnych seniorów do udziału w tegorocznej edycji Suwalskiej Olimpiady Seniorów. 
Najbliższa impreza to rodzinne zawody pływackie Suwałki Swim Cup, które zostaną rozegra-
ne 26 lutego w aquaparku. Początek zawodów o godz. 10.

suwałki swim cup
Zadaniem zawodników, którzy zadeklarują swój 

udział będzie przepłynięcie wyznaczonego dystansu w 
jak najkrótszym czasie. Będzie to doskonała okazja do 
spędzenia dnia na sportowo – w gronie rodziny i przy-
jaciół. Udział w klasyfikacji Seniorów mogą wziąć oso-
by, które ukończyły 60 rok życia.

Sportowa rywalizacja będzie przebiegać w nastę-
pujących klasyfikacjach:

• skrzaty (10-12 lat, 25 metrów)
• juniorzy młodsi (13-15 lat, 50 metrów)
• juniorzy starsi (16-17 lat, 50 metrów)
• OPEN kobiet i mężczyzn (18-59 lat, 50 metrów)
• seniorzy (60+, 25 metrów)
• rodzinna sztafeta (3-osobowy zespół, 3×25 metrów)
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są telefo-

nicznie do 23 lutego do godz. 15:30 pod numerem 
telefonu 87 566 32 81 lub elektronicznie, wysyłając 
zgłoszenie na adres: patryk.jaglowski@osir.suwalki.pl 
W przypadku wolnych miejsc, zapisy stacjonarne bę-
dą prowadzone w Biurze Zawodów (Aquapark Suwałki) 
w dniu wydarzenia w godzinach 9-9:50. Warunkiem 
udziału w Suwałki Swim Cup jest zapoznanie się i ak-
ceptacja regulaminu. Każdy uczestnik Suwałki Swim 
Cup otrzyma pamiątkowy dyplom. Natomiast za miej-
sca I, II i III w każdej klasyfikacji (indywidualnie kobiety, mężczyźni oraz skrzaty, juniorzy i senio-
rzy) przyznane zostaną dodatkowe nagrody. Więcej szczegółów na stronie www.osir.suwalki.pl

kalendarz suwalskiej olimpiady seniorów 
26 lutego – Suwałki Swim Cup – zawody pływackie
13 maja – wycieczka rowerowa
4 czerwca – zawody lekkoatletyczne 
16 października – zawody bowlingowe
14 listopada – podsumowanie Suwalskiej Olimpiady Seniorów

>>

o kultuRze  w  skRócie
zajęcia w bibliotece

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach 
zaprasza klasy I-V na zajęcia na podstawie bajki kamishi-
bai „Żyrafa na rowerze” autorstwa Rafała Witka z ilustracja-
mi Joanny Rusinek. Bajka opowiada historię rodziny, która na 
skutek wybuchu wojny musiała uciekać ze swojego domu. 
Jest pretekstem do porozmawiania z dziećmi o trudnym te-
macie uchodźstwa.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie biblioteki przy  
ul. E. Plater 33A od 1 do 17 marca. Rezerwacji miejsc można 
dokonać w Wypożyczalni dla dzieci bądź dzwoniąc pod nr tel. 87 565 62 46. Udział w zaję-
ciach jest bezpłatny.

wystawa w muzeum
2 marca o godz. 18 w suwalskim Muzeum Okręgow ym przy  

ul. T. Kościuszki 81 rozpocznie się wernisaż wystawy „Kadisz dla niepotrzeb-
nych śmierci” autorstwa Wiesława Szumińskiego. Wystawie towarzyszyć bę-
dzie prezentacja tomików poetek i poetów ukraińskich „W obliczu wojny” 
(Wydawnictwo „Pogranicze”).

>>
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nfoz  w suwałkach
W Suwałkach działał najpierw powiatowy, potem wojewódzki, a 

po likwidacji województwa suwalskiego, oddziałowy komitet NFOZ. 
Suwalczanie wyjątkowo chętnie przekazywali pieniądze na NFOZ.

– W końcu 1973 r. średnia wpłata od jednego mieszkańca powia-
tu suwalskiego wynosiła 43 zł. W 1987 r. na jednego mieszkańca wo-
jewództwa suwalskiego zebrano 261 zł, co było jedną z najwyższych 
kwot w Polsce. Średnia krajowa wynosiła 186 zł na jednego Polaka  
– informuje E. Chmielewska.

To były ogromne kwoty. W obecnych realiach oznaczałoby, że su-
walczanie w indywidualnej zbiórce pieniędzy na służbę zdrowia prze-
kazaliby ponad 18 mln zł. Za pierwsze pieniądze przekazane na NFOZ 
wykonano dokumentację suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego. To 
rozpoczęło budowę tej placówki przy ul. Szpitalnej, na co wciąż bra-
kowało pieniędzy w budżecie państwa.

Przed laty 
w obecnym budynku 
Ośrodka 
Rehabilitacji przy 
ul. L. Waryńskiego 
był żłobek 
wybudowany 
za pieniądze z NFOZ 

– Za kolejne dotacje przekazane do Suwałk przez NFOZ wybudo-
wano żłobki przy ul. L. Waryńskiego 22 i 44b. NFOZ przekazał też do-
tację na rozbudowę przychodni przemysłowej przy ul. Sejneńskiej  
– wspomina E. Chmielewska.

Ten budynek 
przy ul. Sejneń-
skiej, w którym 
znajdowała się 
przychodnia 
przemysłowa, 
a potem Stu-
dium Medyczne 
również powstał 
dzięki pienią-
dzom z NFOZ

Po 1989 r. zmieniły się zasady pozyskiwania pieniędzy przez NFOZ. 
Pieniądze pozyskiwano m.in. z rozprowadzania tzw. „cegiełek”, zbió-
rek publicznych i z odpisu 1% od podatku. Suwalski oddział NFOZ 
utrzymał się do 2016 r.  Po jego działalności pozostał w Suwałkach 
trwały ślad – budynki służby zdrowia.

10

W lutym minęło 50 lat od założenia Narodowego Funduszu 
Ochrony Zdrowia. To niezwykła inicjatywa sprzed czasów organiza-
cji pozarządowych i zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Chociaż suwalski NFOZ nie działa już kilka lat, to nie trudno w mieście 
znaleźć pozostałości po jego działalności. W Suwałkach dzięki NFOZ 
rozpoczęła się budowa Szpitala Wojewódzkiego, wybudowano kil-
ka żłobków oraz przychodnię przemysłową. Suwalczanie i mieszkań-
cy województwa suwalskiego należeli do najhojniejszych ofiarodaw-
ców pieniędzy dla NFOZ. 

n Od wielu lat suwalczanie hojnie przekazują pieniądze w indy-
widualnych zbiórkach na służbę zdrowia prowadzonych dawniej 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia i obecnie przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy

n Dzięki pieniądzom przekazanym przez NFOZ rozpoczęła się bu-
dowa suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego

n Po NFOZ w Suwałkach pozostał budynek dawnego żłobka i przy-
chodni przemysłowej

Elżbieta Chmielewska
(po prawej)  
w imieniu NFOZ 
po raz ostatni 
w 2016 roku 
przekazała 
wyposażenie 
suwalskim 
placówkom 
medycznym

zbiórka dla słuŻby zdrowia
W czasach przed zbiórką pieniędzy przez WOŚP zainicjowaną przez 

Jerzego Owsiaka, Polacy też zbierali pieniądze na służbę zdrowia.  
W czasach PRL na konto NFOZ szły odpisy z poborów pracowników 
wielu zakładów, całych załóg. NFOZ był kontynuacją ogólnopolskiej 
akcji „1000 szkół na 1000-lecie”, która z powodzeniem zakończyła się  
przed półwieczem. Aby wykorzystać szczodrość Polaków w 1973 roku 
stworzono NFOZ, który miał wspierać służbę zdrowia, na którą zawsze 
brakowało pieniędzy. Przez kilkadziesiąt lat NFOZ zbierał pieniądze  
od Polaków, za które budował żłobki, przychodnie i szpitale.

– Dzięki tym wszystkim złotówkom darowanym przez ludzi do-
brej woli na terenie Suwałk, województwa suwalskiego i kraju po-
wstało wiele obiektów służby zdrowia, które do dziś służą ludziom 
– opowiada Elżbieta Chmielewska, która przez 33 lata kierowała su-
walskim biurem NFOZ. 

Pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w znacznej mierze przy-
czyniły się do rozpoczęcia budowy Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

50-lecie powstania poprzednika wośp

tRwałe  ślady  nfoz  w  suwałkach

Suwalskimi komitetami Narodowego Funduszu Ochrony 
Zdrowia społecznie kierowali: Jan Szumiło (wicewojewoda suwal-
ski) – w latach 1975-1982; Henryk Kulczycki (lekarz, ordynator chi-
rurgii w suwalskim szpitalu, działacz PCK) – w latach 1982-2015. 
Kierownikami (etatowymi) suwalskiego biura NFOZ byli: Romuald 
Łukaszewicz – od 1973 r.; Elżbieta Chmielewska – od 1984 r. do koń-
ca istnienia suwalskiego oddziału NFOZ.

Materiał powstał w oparciu o relacje zapisane przez Pracownię 
Digitalizacji i Historii Mówionej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach
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„kartka 
dla  kopeRnika”

Ośmioro młodych suwalczan otrzymało 
bezpłatne dwuosobowe bilety wstępu do war-
szawskiego Centrum Nauki Kopernik w konkur-
sie plastycznym zorganizowanym przez suwal-
ską Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności 
działającą przy Bibliotece Publicznej im.  
M. Konopnickiej. Dzieci wspólnie ze swoimi ro-
dzicami przygotowały „Kartkę urodzinową dla 
Mikołaja Kopernika”. Na konkurs wpłynęły 22 
prace. Autorzy wielu z nich wykazali się niezwy-
kłą pomysłowością. Na konkurs nadesłano m.in. 
piniatę w kształcie rakiety kosmicznej i urodzinowa kartkę w kształ-
cie kamienicy, w której urodził się M. Kopernik. Nie zabrakło też 
niezwykłych życzeń na 550-lecie urodzin najwybitniejszego pol-
skiego astronoma. Tymon i Paweł Bydelscy życzyli M. Kopernikowi: 

„Jesteś najstarszym na świecie 
Toruńskim piernikiem 
Choć piąte już stulecie
Pozierasz na to wszystko – z nieba 
Trwaj.”

Konkurs we współpracy z Centrum Nauki Kopernik zorganizo-
wano, by uczcić jubileusz 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika 
przypadający 19 lutego 2023 roku.   

Suwalskia Orkiestra Kameralna pod batutą Grzegorza Gójskiego ze śpiewacz-
ką Roksaną Maciejczuk i tancerką Julią Krat wykonują „Habanerę” G. Bizeta

Drugi koncert w nowym składzie Suwalskiej Orkiestry Kameralnej 
ponownie spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony pu-
bliczności. Nie zabrakło gorących oklasków w czasie utworów, a tak-
że bisów na zakończenie koncertu. Tym razem z okazji Walentynek 
Suwalska Orkiestra Kameralna pod batutą Grzegorza Gójskiego wy-
stąpiła w wypełnionej po brzegi sali im. A. Wajdy SOK z koncertem 
„Serduszko puka w rytmie cha-cha”. Wraz z orkiestrą na scenie za-
prezentowali się: suwalczanka Roksana Maciejczuk (mezzosopran) 
oraz Jakub Milewski (baryton). W ich wykonaniu wybrzmiały prze-
piękne arie i piosenki o miłości w tradycyjnych oraz nowych aran-
żacjach. „Habanerę” zatańczyła Julia Krat, a do tanga porwała para  
Teresa Słabińska-Kutyło i Przemysław Turowski z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Suwalszczyzna”. Całość uzupełniły recytacje wierszy w wykonaniu 
Włodzimierza Ciborowskiego.
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brawo!  bis! >>

>>

Niech żałuje ten, kto nie przyszedł  
w Walentynki do SOK-u, na koncert zespo-
łu Sentimental Journey Band nieprzypadko-
wo zatytułowany „Każdemu wolno kochać”. 
Miłośnicy dobrej muzyki nie zawiedli i wy-
pełnili salę Suwalskiego Ośrodka Kultury  
prawie do ostatniego miejsca.

Doświadczeni muzycy pod kierow-
nictwem muz yka jazzowego Mariana 

sentymentalna  podRóż  w  walentynki

Szaryńskiego brawurowo wykonywali stan-
dardy jazzowe, bluesowe songi, wspo-
magani przez wokalistki: Danutę Tutak-
Suchowier, Ewę Kubas, Marię Werner, Zenię 
Wysocką, Krystynę Sulik, Bogumiłę Kanoza. 
Najbardziej publiczności w ich wykonaniu 
spodobały się polskie ponadczasowe pio-
senki: „Zakochani są wśród nas”, „Na pierw-
szy znak” czy „Rebeka”.

Zespół Sentimental Journey Band (prawie w komplecie) z wokalistkami 

Zespół wystąpił w składzie: Marian 
Szaryński, Janusz Bielecki, Zdzisław Ki- 
sarewski, Eugeniusz Roszko, Adam Kulbac- 
ki, Marek Kubas. Z powodu choroby w kon-
cercie nie wystąpił Aleksander Witkowski.
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„suknia  z  wilgotnej  mgły”
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O swoim zauroczeniu Suwalszczyzną 
i o tym, co ją skłoniło do napisania książ-
ki „Suknia z wilgotnej mgły” opowiadała 
Katarzyna Kuśmierczyk na swoim debiutan- 
ckim spotkaniu autorskim w suwalskiej 
Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej.

– Pochodzę z Wrocławia, a rodzice z Lu- 
belszczyzny. To region podobny do Su- 
walszczyzny. Lubelszczyzna i Suwalszczyzna 
są jak dwie połówki jabłka.Mam Suwal- 
szczyznę w przestrzeni serca – opowiadała 
K. Kuśmierczyk.

„Suknia z wilgotnej mgły” to historia peł-
na mrocznych sekretów, wpisująca się w kli-
mat starych kryminałów, gdzie najważniej-

>>

BiBliotekarz 
Poleca

szy jest suspens i groza. Fabuła książki jest 
fikcyjna, ale osadzona w rzeczywistych re-
aliach. Dzieje się w malutkiej podsuwal-
skiej wsi, w której znajduje się siedlisko skry-

wające mroczną tajemnicę. To już kolejna 
powieść wydana w ostatnich latach, któ-
rej akcja rozgrywa się na Suwalszczyźnie  
i w Suwałkach.

K i l k a d z i e s i ą t 
osób wzięło udział 
w spotkaniu pro-
mującym książkę 
„Proboszcz z Su- 
wa łk .  Dro ga do  
świętości ks. Kazi- 
m i e r z a  H a m e r- 
szmita” autorstwa  
Grzegorza Polaka.  
W spotkaniu w sali parafialnej przy konkatedrze św. Aleksandra, w ramach 
obchodów 27 rocznicy śmierci duchownego uczestniczyli m.in.: przedsta-
wiciele suwalskiego duchowieństwa, siostry zakonne, wspólnoty wiernych 
oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 noszącej imię ks. K. Hamerszmita.  
Byli także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Orga- 
nizatorem spotkania było Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Ks. K. Hamerszmit pochodził z Ziemi Łomżyńskiej, ale przez 37 lat był zwią-
zany z Suwałkami, pozostaje w pamięci mieszkańców miasta jako niezwy-
kły kapłan, pełen dobroci, wielkiej pobożności, oddany ludziom potrzebu-
jącym. Od 10 sierpnia 1966 r. do przejścia na emeryturę (1 lipca 1986 r.) był 
proboszczem suwalskiej parafii św. Aleksandra. Za odszkodowanie z tytu-
łu utraty zdrowia w niemieckim obozie koncentracyjnym, przeprowadził re-
mont kościoła i ufundował organy w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. 
Zmarł 5 lutego 1996 r. w suwalskim szpitalu. Jego imieniem nazwano jedną  
z suwalskich ulic oraz jadłodajnię przy parafii św. Aleksandra, a w 2013 r. został 
patronem suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 4. Czytelnicy „DwuTygodnika 
Suwalskiego” wybrali ks. K. Hamerszmita „Suwalczaninem 300-lecia”. W lutym 
2010 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. W celu przedstwienia posta-
ci księdza biskup ełcki ks. Jerzy Mazur zlecił Grzegorzowi Polakowi wydanie 
książki „Proboszcz z Suwałk. Droga do świętości ks. Kazimierza Hamerszmita”.

książka  
o  ks. k. hameRszmicie

>>

Od prawej autor 
książki 

Grzegorz Polak, 
Leszek Lewoc 

ze Stowarzyszenia 
im. ks. J. Popiełusz-
ki i proboszcz para-

fii św. Aleksandra 
ks. Antoni 

Skowroński

„portret doriana graya” 
oskar  wilde

Wiktoriański Londyn. Ty- 
tułowy bohater to młody, nie-
winny młodzieniec niezwy-
kłej urody. Fascynuje kobie-
ty i mężczyzn. Szczególnie 
dwóch: malarza i pięknodu-
cha – Bazylego Hallwarda oraz 
cynicznego lorda Henryka 
Wottona. Do tego stopnia, że 
Bazyli wielokrotnie portretu-
je Doriana. Jeden z obrazów 
przypada do gustu adonisowi, 
więc życzy sobie: „Gdybym ja 
pozostał wiecznie młody, a ob-
raz zestarzał się! Oddałbym za 
to wszystko (...) Duszę bym za to ofiarował!”

Z czasem podziw ludzi i wchłanianie przewrotnych po-
glądów Henryka rozbestwiają Doriana, staje się wyracho-
wanym, niebezpiecznym hedonistą.

Powieść jest niełatwa w odbiorze, lecz należy do litera-
tury uniwersalnej. Współcześnie wyjątkowo aktualna, gdzie 
piękno i młodość są na wagę złota. Dziś, w wielu kręgach 
wybaczają niewiedzę, ba... głupotę, ale nie zapomną braku 
lśniących włosów czy nienagannej figury.

To budzące grozę, niepokojące dzieło wyraża też zdanie 
na temat sztuki, kultury, społeczeństwa. Sięgając po nie 
pierwszy raz warto chociaż trochę poznać biografię Oskara 
Wilde’a. Kto już kiedyś oddawał się lekturze „Doriana...”, 
powinien zrobić to znów. Ma się wrażenie jakby czytało się 
inny utwór. Jakby książka dojrzewała wraz z czytelnikiem.

Ciekawe, czy wizerunek uwieczniony na płótnie, kiedy 
byliśmy młodzi, nieskalani życiowym doświadczeniem, dziś 
wyglądałby tak samo. W jaki sposób zmieniłoby się nasze 
sportretowane oblicze przez lata?

Kamila Sośnicka
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biblioteka publiczna im. marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿  na projekcję filmu o suwalskiej lekarce Henryce Siemaszko-
Wilczewskiej „Ratowałam każdą cząstkę człowieka” – 23.02, godz. 17, 
sala im. Jadwigi Towarnickiej;
¿ na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego dla dzieci – 25.02, 

godz. 13,  pracownia „Smykałka”. Omawiany będzie film „Mój przy-
jaciel Hachiko”;
¿ na spotkanie autorskie z pisarką pochodzącą z Suwalszczyzny 

Birute Jonuskaite – 10.03, godz. 17, sala im. Jadwigi Towarnickiej;

¿ do galerii „Na schodach” 
na wystawę pt. „Wigierski Park 
Narodowy”. Wystawa czynna 
do końca lutego;

¿ na wystawę eco printu – wydruków 
botanicznych Bożenny Żukowskiej w Galerii Zaułek na I piętrze bu-
dynku przy ul. E. Plater 33A;

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj”  
– zanim obejrzysz film, wypożycz i prze-

czytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D 
i 3D (w cenie 18 zł). Filmy objęte akcją: „Asteriks i Obeliks: Imperium 
smoka”, „Kot w butach”, „Filip”, „Pokolenie Ikea”, „Szczęście Mikołajka”.

suwalski ośrodek kultury zaprasza na:
¿ kreatywne rękodzieło „Makramowe zaplatanki” – 25.02. godz. 11, 

Patio SOK, ul. Jana Pawła II 5, wstęp 70 zł;
¿  koncert Wojciecha Baranowskiego – 25.02, godz. 18, Sala  

im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 100, 110, 120 zł;
¿ spektakl dla dzieci Strażak Sam na Żywo „Przygoda na biwaku” – 

4.03, godz. 10 i 12.30, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 50 zł;

¿ XXIII Kaziuk Suwalski 
– 5.03, w godz. 10-15, 
ul. A. Patli i ul. W. Witosa;

¿ Alfabet wyobraźni ze Sztuką – 8.03, w godz. 16-17, Patio SOK,  
ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny;

¿  sentymentalną podróż w świat piose-
nek Krzysztofa Krawczyka. Wraz z Suwalską 
Orkiestrą Kameralną, pod batutą Cezarego 
Gójskiego w ystąpią soliści:  Krz ysz tof 
Masłowski, Emil Kulbacki i Michał Sowul – 
10.03. godz. 19 w sali im. A. Wajdy, ul. Jana 
Pawła II 5; bilety 40 zł; 
¿ wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – ma-

larstwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
¿ wystawę stałą Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia przy ul. A. Wajdy.

muzeum im. m. konopnickiej, 
ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:

¿  otwarcie wystawy pt. Ilustacje do poezji Leszka Aleksandra 
Moczulskiego – Jan Sawka – Andrzej Strumiłło – Wiesław Szumiński 
– 3.03, godz. 17;

¿ wystawę stałą „Pieśń o domu” poświęconą życiu i twórczości 
Marii Konopnickiej;
¿ wystawę „Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko...” oraz 

Zaułek Krasnoludków. Wystawa czynna od wtorku do piątku.

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

¿ do zwiedzania wystawy czasowej „Dar. Izabela Roman – kolekcja 
polskiej sztuki współczesnej”;
¿ na wystawy stałe w godz. 9-17 (w niedziele wstęp wolny);

archiwum państwowe w suwałkach, 
ul. T. Kościuszki 69, zaprasza na: 

¿ wystawę „Powstanie styczniowe w województwie augustow-
skim. Uczestnicy i ich losy” w sali konferencyjnej Archiwum. Wystawa 
czynna do końca lutego, wstęp wolny.

archiwum państwowe w suwałkach 
oraz nadleśnictwo głęboki bród, 

zapraszają na: 
¿ spotkanie z Grzegorzem Sado, autorem książ-

ki „Leśnictwo i leśnicy Puszczy Augustowskiej  
na przestrzeni wieków – 24.02, godz. 17. 
Spotkanie w budynku Archiwum Państwowym  
ul. T. Kościuszki 69, wstęp wolny.

black pub komin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿  koncert Tropem Watahy Tour! Zagrają: Cavum  

i The Walls Will Collapse! – 11.03, godz. 20, wstęp 20 zł.

restauracja rozmarino, 
ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:

¿ Wide Open Jam Session – 3.03, godz. 19.30, wstęp wolny, wcze-
śniejsza rezerwacja miejsca 5 zł/osoba. 

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

im. Andrzeja Wajdy, Suwalski Ośrodek 
Kultury, ul. Jana Pawła II 5. Bilety 90-
130 zł. Kabaret Smile przygotował 
specjalny prezent na swoje 20-lecie – 
„NOWY” premierowy spektakl kaba-
retowy. „NOWY” gość nie z tej ziemi! 

NOWE skecze, których długo nie zobaczysz w telewizji! NOWE pery-
petie Bożeny i Merlina! NOWY wymiar spektaklu!

centrum handlowe plaza suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, 
lok. 301 zaprasza na filmy:
– od 24 lutego – „Super futrzak ratuje 

świat” (animacja), „Plan na miłość” (ko-
media romantyczna), „Tata” (obyczajowy), 
„Wieloryb” (dramat);

– od 25 lutego – „Opiekun” (dramat), 
„Pimi z krainy tygrysów” (familijny/przy-
godowy);

– od 3 marca – „Szczęście Mikołajka” 
(animowany/familijny), „Pokolenie Ikea” 
(romans), „Filip” (dramat/wojenny), „Creed 
III” (dramat/sportowy);

– 8 marca – „Dwa bilety do Grecji” (ko-
media) film wyświetlany w cyklu BABSKIE 
WIECZORY;

– od 10 marca – „Zadra” (muzyczny), „Krzyk VI” (horror).
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wydarzenia sportowe
ślepsk malow walczy 

Siatkarze Ślepska Malow wygrali 3:0 (27:25, 25:19, 25:16) z Czarnymi 
w Radomiu. Tylko w pierwszym secie gospodarzom udało się nawią-
zać wyrównaną rywalizację z suwalskim zespołem. Potem w każ-
dym elemencie gry (poza przyjęciem zagrywki) dominowali siatka-
rze Ślepska Malow. 

Najlepszym siatkarzem meczu Ślepska Malow
z Czarnymi Radom wybrano 
„Maradonę PlusLigi”, czyli rozgrywającego 
Matiasa Sancheza. 
Tak nazywają go komentatorzy Polsatu Sport 

Ślepsk Malow w 24 meczach zdobył 38 pkt i zajmuje dziewiątą 
lokatę w tabeli PlusLigi. Suwalscy kibice siatkówki na kolejny mecz 
Ślepska Malow w Suwałki Arenie będą musieli dłużej poczekać. 
Spotkanie z 25 kolejki z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle zostało przełożone 
na 21 marca. A zatem najbliższy mecz w Suwałki Arenie zaplanowano 
na 10 marca o godz. 20:30. Ślepsk Malow zmierzy się z AZS Indykpol 
Olsztyn. To spotkanie może mieć decydujące znaczenie dla układu ta-
beli PlusLigi po rundzie zasadniczej. Wcześniej, bo już 4 marca Ślepsk 
Malow zagra w Jastrzębiu z Jastrzębskim Węglem.

skb litpol-malow wiceliderem
Badmintoniści SKB Litpol-Malow 

Suwałki po rozegraniu 8 meczów 
zgromadzili 22 pkt i zajmują dru-
gą lokatę w tabeli ekstraklasy. Taki 
sam dorobek punktowy ma trze-
ci w tabeli Hubal Białystok, a lider 
ABRM Warszawa wyprzedza te dwie 
drużyny o jeden punkt. O ostatecz-
nej kolejności po rundzie zasad-
niczej rozstrzygnie turniej, który 
zostanie rozegrany 22-23 kwietnia  
w Warszawie. Zmierzą się w nim czte-
ry czołowe zespoły badmintonowej 
ekstraklasy: SKB Litpol-Malow, Hubal, ABRM i KU AZS UM Łódź.

W czwartej rundzie SKB Litpol-Malow w Gdyni odniósł dwa 
zwycięstwa. Suwalska drużyna wygrała 6:1 z Politechniką Gdańsk. 
Punkty dla SKB Litpol-Malow zdobyli: Michał Sobolewski/Adam 
Szolc, Anastazja Chomicz/Karolina Szubert, Lucas Claerbout, Mateusz 
Świerczyński, Uljana Wolskaja i Kamila Augustyn. Następnie SKB 
Litpol-Malow pokonał 7:0 Badminton School Gdyni. Punkty zdo-
byli: M. Sobolewski/A. Szolc, K. Szubert/U. Wolskaja, L. Claerbout,  
M. Świerczyński, A. Chomicz, U. Wolskaja, Robert Cybulski/A. Chomicz.

wigry wygrywają w sparingach
Piłkarze suwalskich Wigier przygotowują się do rundy rewanżo-

wej piłkarskiej IV ligi. W kolejnym meczu kontrolnym rozegranym  
w Augustowie Wigry wygrały 5:0 z miejscową Spartą, wiceliderem kla-
sy okręgowej. Gole dla Wigier zdobyli: ukraiński stoper Eduard Serbuł, 
Krzysztof Cudowski x2, Paweł Fajkowski i Paweł Omilianowicz. To trze-
cie zwycięstwo piłkarzy Wigier w meczach sparingowych. Wcześniej 
wygrali 11:0 z Mazurem Ełk i 9:1 z Pomorzanką Sejny oraz przegrali 0:1  
z Suduvą II w Mariampolu. Pierwszy mecz rundy wiosennej IV ligi Wigry 
rozegrają w drugi weekend marca w Białymstoku z MOSP.

awans sukss
Siatkarze SUKSS Suwałki awansowali do półfinału Mistrzostw 

Polski juniorów. W turnieju rozgrywanym w suwalskiej Szkole 
Podstawowej nr 10 wygrali trzy mecze i zapewnili sobie awans do 
kolejnej fazy krajowego czempionatu. W decydującym meczu SUKSS 

wygrał 3:1 z UKS Błyskawica Szczecin. We wcześniejszych spotka-
niach wygrali 3:0 z KPS Krasnystaw i 3:1 z JKS Spartakus. W meczu 
o pierwszą lokatę w tym turnieju SUKSS przegrał 0:3 z AS ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle. Podopieczni trenerów Artura Łabacza i Marka 
Klimaszewskiego awansowali do grona szesnastu najlepszych dru-
żyn siatkarskich juniorów w Polsce.

Fot. SUKSS 

 
pałuska kickboxing night 5 

24 lutego o godz.19  w hali Suwałki Arena przy ul. Zarzecze 26 roz-
pocznie się Pałuska Kickboxing Night 5. W czasie gali kibiców cze-
ka 10 widowiskowych walk w formule K1. Wszystkie walki odbędą 
się w systemie PRO na dystansie 3 rund po 3 minuty. Uczestnikami 
połowy pojedynków będą zawodnicy Kickboxing Panzer Suwałki, 
Centrum Sportów Walki Berserker’s Team Suwałki oraz Alpha Fight 
Club Suwałki. Z wyjątkiem kulturysty Daniela Myszkowskiego, cztero-
krotnego mistrza Polski Men’s Physique, to mistrzowie lub medaliści 
Mistrzostw lub Pucharu Polski. Suwalskiej publiczności zaprezentują 
się m.in.: Damian „Bujak” Bujkowski, Adrian Daniło, Bartosz Dołbień, 
Alex Michałowski, Adrian Długokęcki, Kacper Zdancewicz i Patryk 
Szyszko. Bilety do nabycia za pośrednictwem portalu biletyarena.pl 

lekkoatleci hańczy na mp
Młodzi lekkoatleci LUKS Hańcza Suwałki wystartowali na Halo- 

wych Mistrzostwach Polski U18 i U20 w Rzeszowie. Nadia Dydzińska 
zakończyła konkurs trójskoku do lat 18 na bardzo dobrym siódmym 
miejscu. W najdalszej próbie uzyskała 10 m 99 cm. Drugi z reprezen-
tantów LUKS Hańcza Suwałki Jakub Pigiel wystąpił w biegu na 2 000 m  
do lat 18. Uzyskał czas 6.06:49 s i zajął trzynaste miejsce. Ich trener-
kami są Agnieszka Stachurska oraz Izabela Sawicka. Wyjazd zawod-
ników LUKS Hańcza na Halowe Mistrzostwa Polski dofinansowano  
z budżetu miejskiego Suwałk.

udany początek modelarzy
Oliwia Szturgulewska i Oliwia Danilewicz z Sekcji Modelarstwa 

Lotniczego suwalskiego OSiR wygrały rywalizację w swoich kate-
goriach wiekowych w pierwszej rundzie tegorocznej edycji Pucharu 
Polski Modeli Halowych w klasie F1N i F1N/M (modele szybowców 
wyrzucanych z ręki) rozegranej w Hrubieszowie. O. Szturgulewska 
wygrała rywalizację młodzików. Jej kolega klubowy debiutant Leon 
Maćkowiak zajął ósme miejsce. O. Danilewicz była najlepsza wśród ju-
niorów. W kategorii seniorów trzecie miejsce  zajął Sławomir Truchan 
z suwalskiego OSiR. 

„dziesiątka” najlepsza
Sześć suwalsk ich szkó ł  p odstawow ych r y wal izowało  

w Mistrzostwach Suwałk Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatków-
ce chłopców rozegranych w hali sportowo-widowiskowej „Suwałki 
Arena”. Nie było niespodzianki i rywalizację wygrali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 10, w której działa Siatkarski Ośrodek Szkoleniowy. 
Wyprzedzili oni drużyny SP nr 11 i SP nr 7. Najbardziej wartościowy-
mi graczami turnieju zostali: Adrian Iwanowski (SP10) oraz Sebastian 
Staszkiewicz (SP11). W ceremonii dekoracji uczestniczyło dwóch za-
wodników Ślepska Malow: Arkadiusz Żakieta oraz Paweł Filipowicz.

Karolina Szubert 
i Uljana Wolskaja  

Fot. SKB Litpol-Malow Suwalki
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przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w suwałkach spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 26.01.2023 r., 01.02.2023 r.) informuje, że jakość i skład wo-
dy dostarczanej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wy-
magania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. (Dz. U. 2017 poz.2294).

W załączeniu;
•  Ocena jakości wody

Sporządził: Mirosław Kozłowski
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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;
auguStów:
n „Nie Ma Mocnych”, ul. ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „Maj”, ul. ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;
SejNy:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;
FIlIpów:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;
puńSk:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;
lIpSk:
n „Odnowa”, ul. kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 21/2023 46/2023

prezydent miasta suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej 

działką nr 35749 o powierzchni 0,1043 ha, położonej przy ul. Szwoleżerów w Suwałkach, wchodzą-
cej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00069527/4. Na działce zlokalizo-
wana jest sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, gazowa i energetyczna. Ponadto na działce 
jest zaprojektowana uzgodniona sieć światłowodowa. Nabywca zobowiązany będzie do nieod-
płatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku 
ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona 
ich przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość przeznaczona 
jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej, bliźniaczej i wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Powstańców Wielkopolskich  
i Hańcza części północnej w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej  
w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. 

cena wywoławcza: 273 000 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
wadium: 27 300 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

Pierwszy przetarg w dniu 19 stycznia 2023 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie urzędu 

miejskiego w suwałkach przy ul. a. mickiewicza 1 w sali nr 146.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach  
nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 13 marca 2023 
roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed 
otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wy-
pisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu 
przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie peł-
nomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z ma-
jątku osobistego 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 podle-
ga zwrotowi.

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon 
(87) 562-81-41.    45/2023

Zielarnia Lawenda 
w suwałkach

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

(naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 7).

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

zapraszamy!!!
281/2022

Ogłoszenia „DtS” tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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pilotażowy program „aktywny samorząd”
finansowany ze środków pfron

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach ul. Filipowska 20.

Wnioski dostępne są po zalogowaniu na stronie https://sow.pfron.org.pl
Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2023 roku: 
moduł i – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i za-

wodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiada-

nego samochodu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 ro-
ku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym albo 
miarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym al-
bo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka mi-
gowego,

– Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społe-
czeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ra-
mach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

– Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komuniko-
waniu się za pomocą mowy

– Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadane-
go sprzętu elektronicznego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elek-

trycznym dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją unie-
możliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkie-
go o napędzie ręcznym,

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie 
jakości, dla osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, co najmniej na III poziomie jakości, dla osób ze stopniem niepeł-
nosprawności,

– Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodu-
jącą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę 
lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka przebywającego w żłobku 
lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką dla osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem 
ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

moduł ii – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla 
osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po-
bierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także 
do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać: 
a) w formie elektronicznej w dedykowanym i bezpłatnie udostępnio-

nym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), logowanie do systemu: https://
sow.pfron.org.pl

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy posiadać profil zaufany ePUAP. 
b) w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, pok. nr 2.
termin przyjmowania wniosków:
a) Moduł: od dnia 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r. 
b) Moduł II: 
– od dnia 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. (dotyczy roku akademickie-

go 2022/2023),
– od dnia 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r. (dotyczy roku akademickie-

go 2023/2024).
Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny sa-

morząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach 
lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl     43/2023

Wydawca: biblioteka publiczna im. marii konopnickiej w suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, 
www.dwutygodniksuwalski.pl znajdziesz nas również na Facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 

Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

prezydent miasta suwałk działając na pod-
stawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomo-
ści, że w dniu 10 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 10.02.2023 r. do 03.03.2023 r.) wykaz nierucho-
mości stanowiących własność Miasta Suwałk prze-
znaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 55/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku).

   48/2023

informacja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1899, 815; z 2022 r. poz. 1846, 2185), działając na podstawie § 3 ust. 1 umo-
wy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta 
Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., podaje do publicznej wiadomości, że na 
okres 21 dni tj. od dnia 17.02.2023 r. do dnia 9.03.2023 r. został opublikowany na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwal-
ki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl Wykaz  
nr 3/2023 z dnia 16.02.2023 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.  50/2023
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prezydent miasta suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa 

oznaczonej działką nr 22161 o powierzchni 0,0310 ha, położonej przy ul. Mikołaja Reja 
w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr 
SU1S/00005250/5. Grunt obciążony jest umową dzierżawy na czas oznaczony do dnia 31 
października 2024 roku. Działkę sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z za-
wartej umowy. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Szczegółowe warun-
ki zabudowy zawarte są w miejsowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego między ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/510/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 28.12.2017 r. 

cena wywoławcza: 116 700,00 zł brutto (słownie: sto szesnaście tysięcy siedem-
set złotych).

wadium: 11 670,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie urzędu 
miejskiego w suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

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

Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do 
dnia 13 marca 2023 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.  
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników 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 aktualnego 
wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów toż-
samości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w 
dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na pod-
stawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedło-
żenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem nota-
rialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające na-
być nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargo-
wej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związ-
ku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie pod-
lega 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; tele-
fon (87) 562-81-41.    42/2023
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PRZEKAŻ 1,5% PODATKU 
dla

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach
Rozlicz PIT z sercem i przekaż 1,5% na seniorów

– słuchaczy UTW w Suwałkach.
Pozyskane finanse przeznaczone będą na działalność w zakresie procesu edukacji  
ustawicznej, profilaktyki gerontologicznej, programów profilaktycznych dotyczących  
zdrowia, bezpieczeństwa i walki z samotnością poprzez organizacje wykładów, 
seminariówn oraz działań artystycznych rozwijających pasje i hobby seniorów. 
Nasze działania w mieście na rzecz aktywności między pokoleniowej są zauważane  
przez mieszkańców.

Działamy w myśl hasła: ZA LEPSZĄ STAROŚĆ NASZĄ I WASZĄ...

KRS: 0000066543
Wpłaty od darczyńców:

Bank Spółdzielczy w Suwałkach ul. Utrata 4
Nr konta: 26 9359 0002 0027 1790 2000 0004

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Suwałkach to Organizacja Pożytku Publicznego.

Zaprojektuj 
Swoją starość, 

by być jak najdłużej 
sprawnym 

i samodzielnym.

49/2023

Ogłoszenia „DtS” tel. 87 566-28-25
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Nagroda Prezydenta Suwałk Włócznia Jaćwingów to jedno z naj-
ważniejszych wyróżnień w naszym mieście. Na przestrzeni 19 lat na-
grodę otrzymało 121 osób, firm, instytucji czy stowarzyszeń. Trafiły one 
do rąk osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla rozwoju miasta.

– Dzisiejszy dzień ma charakter szcze-
gólny, bo Włócznie wręczymy po raz dwu-
dziesty. Podziękujemy również przedsię-
biorcom, którzy pomagają Miastu w re- 
alizacji naszych imprez, wydarzeń czy in-
westycji – powiedział rozpoczynając galę 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.  
– Po raz kolejny spotykamy się, aby wy-
różnić osoby, które w szczególny sposób 
zasłużyły się dla miasta w minionym ro-
ku czy to w dziedzinie gospodarczej, spo-
łecznej czy kulturalnej. Kandydatów do 

nagrody zgłaszają sami mieszkańcy, a ostatecznego wyboru, przy mo-
jej akceptacji, dokonuje kapituła złożona z laureatów Nagrody z dwóch 
poprzednich lat – dodał Prezydent Miasta Suwałk.

„Włócznie Jaćwingów” za 2022 rok otrzymało pięć osób i instytu-
cji zasłużonych dla Suwałk.

nagroda z diamentem
Włócznię Jaćwingów z diamentem – 

Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za wspar-
cie rozwoju Miasta Suwałki poprzez finanso-
wanie miejskich inwestycji oraz współudział 
Samorządu Województwa Podlaskiego w wy-
darzeniach sportowych, kulturalnych i spo-
łecznych organizowanych w Suwałkach otrzy-
mał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego (powyżej). 

– Pozyskanie funduszy na budowę spalarni odpadów, budowę 
Suwałki Areny, dróg wojewódzkich, dokończenie wschodniej ob-
wodnicy Suwałk, wsparcie z Polskiego Ładu, coroczne wsparcie na 
organizację Suwałki Blues Festivalu i wspólne wspieranie wspa-

niałego klubu, jakim jest Ślepsk Malow Suwałki. 
Zaangażowałem się też we wsparcie rozbudowy 
suwalskiego lotniska oraz plan budowy multime-
dialnej biblioteki w Suwałkach – wymieniał marsza-
łek A. Kosicki, który przemówił z telebimu do osób  
zgromadzonych w Suwałki Arenie.

W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego na-
grodę odebrał radny wojewódzki Paweł Wnukowski

suwalska szkoła lotnicza
R o b e r t  Sz a dkow sk i  o d e b r a ł  W ł ó c z ni ę 

Jaćwingów w imieniu Suwalskiej Szkoły Lotniczej, 
która otrzymała ją za zaangażowanie w rozwój 
i propagowanie lotnictwa wśród mieszkańców 
Suwałk, a także aktywną współpracę z Miastem 
Suwałki przy prowadzeniu lotniska i organizację 
wydarzeń lotniczych. W czerwcu ubiegłego ro-

włócZNIe  jaćwINgów  –  Za  2022  rOk
doroczne nagrody prezydenta miasta suwałk włócznie jaćwingów za rok 2022 zostały wręczone pod-
czas gaLi, która odbyła się 18 Lutego w haLi suwałki arena. prestiżowe wyróżnienia trafiły do pięciu 
osób, firm i instytucji szczegóLnie zasłużonych dLa suwałk w minionym roku. była to już 20 odsłona 
tej gaLi, w której uczestniczyLi także: poseł kazimierz gwiazdowski, poseł jarosław zieLiński, senator 
marek komorowski, europoseł krzysztof jurgieL, wicewojewoda podLaski bogusława szczerbińska.

ku Suwalska Szkoła Lotnicza wspólnie z suwalskim samorządem 
miejskim i Aeroklubem Polskim zorganizowali imprezę „Odlotowe 
Suwałki Air Show”, jaka odbyła się na suwalskim lotnisku na zakoń-
czenie Mistrzostw Polski w akrobacji samolotowej i szybowcowej. 
Wspaniała pogoda, tłumy oglądających, niesamowite spektakle na 
niebie – tak w skrócie można ją podsumować. 

społeczna organizacja na rzecz przyjaciół dzieci 
„przystań” 

W imieniu Społecznej Organizacji na Rzecz 
Przyjaciół Dzieci „Przystań” „Włócznię Jaćwingów” 
odebrał Marcin Butkiewicz. „Przystań” otrzyma-
ła nagrodę za 30-letnią działalność na rzecz potrze-
bujących dzieci z Suwałk, które wymagają różnego 
rodzaju wsparcia i pomocy. Organizacja prowadzi 
placówkę dziennego pobytu dziecka, w której róż-
norodną pomoc otrzymują najmłodsi z rodzin ubo-

gich, wielodzietnych oraz potrzebujących wsparcia. Współpracuje rów-
nież z innymi stowarzyszeniami, które działają na rzecz dzieci. Placówka 
czynna jest przez cały rok kalendarzowy. Organizacja obejmuje pieczą 
ponad 100 dzieci, zapewniając opiekę, ale też organizując wypoczy-
nek letni i zimowy, a także podejmuje wiele działań służących rozwija-
niu zainteresowań dzieci, oraz kompetencji emocjonalno-społecznych.

stowarzyszenie „euroregion niemen”
Za 25-letni wkład w rozwój regionu północ-

no-wschodniej Polski oraz rejonów przygranicz-
nych państw sąsiadujących, a także współpracę  
z Miastem Suwałki „Włócznię Jaćwingów” otrzyma-
ło Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, w którego 
imieniu nagrodę odebrał Cezary Cieślukowski wraz 
ze współpracownicami. Kilkadziesiąt zrealizowanych 
projektów, dofinansowanie 526 projektów samorzą-
dów i organizacji pozarządowych, na które pozyskano 30 milionów 
euro – tak można podsumować ćwierćwiecze Euroregionu Niemen. 
Dzięki pieniądzom pozyskanym za sprawą Euroregionu Niemen wy-
budowano wiele dróg powiatowych, ciągów komunikacyjnych nad 
Kanałem Augustowskim czy dofinansowano budowy separatorów 
substancji ropopochodnych na kolektorach odprowadzających wo-
dę deszczową w Suwałkach. To także 640 tysięcy uczestników szko-
leń, konferencji i imprez organizowanych przez Euroregion Niemen. 

firma matrix
Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Miasta 

Suwałk w kategorii Produkt otrzymał Cezary Taraszkiewicz  
– Firma MATRIX, która jest jednym z najdłużej funkcjonują-
cych przedsiębiorstw w branży IT w Suwałkach. Firma jest 
obecna na rynku usług internetowych od 2000 roku. Na po-
czątku, przedsiębiorstwo prowadziło kawiarenkę interneto-
wą, jedną z pierwszych w regionie. W roku 2004 firma posze-
rzyła działalność o usługi internetowe i teraz realizuje usługi 
superszybkiego internetu światłowodowego i telewizji, ale także in-
westycje projektowania i budowy sieci światłowodowej w Suwałkach 
oraz w gminach sąsiadujących. MATRIX wspiera działalność suwal-
skich instytucji i organizacji sportowych.
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Medal Prezydenta Miasta 
Suwałk odebrał Witold Kar-

czewski, który przez 25 lat 
kierował Izbą Przemysłowo- 

Handlową w Białymstoku, 
regionalną organizacją samo-
rządu gospodarczego w woje-

wództwie podlaskim.  
IP-H wspierała wiele działań 

gospodarczych w Suwałkach. Teraz W. Kar-
czewski jest Honorowym Prezesem IP-H
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włócZNIe  jaćwINgów  –  Za  2022  rOk

Na parkiecie przed sceną grupa rekonstrukcyjna w strojach nawiązujących do 
czasów jaćwieskich oraz hostessy zaprezentowali „Włócznie Jaćwingów”, które 
wręczono dla osób zasłużonych dla Suwałk w 2022 roku

W tym roku dodatkowo Prezydent Suwałk wręczył podzięko-
wania sponsorom, którzy w 2022 roku przekazali własne środki fi-
nansowe na potrzebę organizacji wydarzeń miejskich. Były to na-
stępujące firmy: RESO Europa Service Sp. z o.o., MALOW Sp. z o.o., 
Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna, ASPI Sp. z o.o. 
Sp.k., Jarosław Burkiet, Dariusz Krupa – PADMA ART. Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MELIOREX Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELBEST, Fabryki Mebli 
FORTE, BNP PARIBAS Bank Polska SA, Joanna Bernat – Centrum na-
rzędziowe MAJSTER, PGO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcji 
Materiałów Drogowych KRUSZBET, IKP Godlewscy Spółka Jawna 
(na zdjęciu powyżej).

Laureaci „Włóczni Jaćwingów za 2022 rok” wraz z władzami miejskimi Suwałk

Na trady-
cyjnym balu 

towarzy-
szącym gali 

„Włóczni 
Jaćwingów” 
bawiono się 

przy muzyce 
krakowskie-

go zespołu 
„Capri New 

Beat” 

Gwiazdą wieczoru był Maestro Chives 
– Marcin Roszkowski

Dwudziestej 
już gali 

„Włócznia Jaćwingów”
towarzyszył 

tradycyjny bal karna-
wałowy, na którym 

bawiło się ponad 
pół tysiąca osób 



zimowy  spływ
Już po raz siód- 

my c złonkowie 
Stowarz yszenia 
Aktywni Suwal- 
czanie oraz chętni 
mieszkańcy mia-
sta i  wodniac y  
z różnych innych 
zakątków Polski 
płynęli kajakami  
w zimowym spły- 
wie Czarną Hań- 
czą. Tym razem 
płynęli na trasie  
Maćkowa Ruda-Buda Ruska-Wysoki Most-Studziany Las- 
Sarnetki. Puchar prezesa Stowarzyszenia Aktywni Su- 
walczanie dla najbardziej zdyscyplinowanej, najpiękniej 
płynącej i pomagającej innym na trasie otrzymała załoga 
w kładzie: Anna i Jarosław Ruszewscy. Okazały puchar wrę-
czyli Grzegorz Chodkiewicz (komandor spływu) i Sławomir 
Rafalski (zastępca komandora).

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!
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Pogoda dopisała, atmosfera wśród uczest-
ników była znakomita, a i wywrotek  
w tym roku udało się uniknąć.   
 Fot. Bogdan Pieklik

z  lotu  ptaka
Z okazji jubile-

uszu 50-lecia usta-
nowienia samorzą-
du gminy Suwałki 
ukazał się album  
fotograficzny „Le- 
cąc ku słońcu – opo- 
wieść o gminie Su- 
wałki” autorstwa  
Wojciecha Misiu- 
kiewicza. Jest to 
pierwsze takie wy-
dawnictwo w do-
robku pracownika 
Wigierskiego Parku 
Narodowego, kojarzonego z fotografią przyrodniczą. Album powstawał dwa 
lata.

– W książce zaproponowałem zdjęcia realizowane w różnych porach roku,  
o świcie i zachodzie, w nocy, we mgle, po deszczu, podczas burzy. Zadanie jakie  
przed sobą postawiłem okupione było całą paletą wyrzeczeń, na przykład zry-

waniem się ze snu jeszcze głęboką no-
cą, by zdążyć na plan filmowy i w po-
rę wykonać zdjęcia, a jednocześnie 
nie spóźnić się do pracy. I jeszcze trafić  
w pogodę – opowiada W. Misiukiewicz.

W książce znalazły się zdjęcia lotni-
cze prezentujące wszystkie 54 miejsco-
wości gminne. Album podkreśla ma-
lowniczość krajobrazu Suwalszczyzny, 
ale także dokumentuje dynamikę po-
stępujących zmian – powstawanie  
i działalność kopalń kruszyw natural-
nych i farm wiatrowych.

>>

Most pomiędzy jeziorami Dąbrówka i Krzywe na trasie do Małej Huty

„Lecąc ku słońcu” nad Wigrami


