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Mieszkania w tzw. stanie deweloperskim w dwóch nowych  budyn-

kach przy ul. ks. Stanisława Szczęsnowicza symbolicznie przekazano do 
użytku. Klucze do tych mieszkań w najbliższych dniach otrzyma 48 ro-
dzin. W pierwszej kolejności otrzymają je młodzi ludzie, których nie stać 
na zaciągnięcie kredytu bankowego i zakup mieszkań od dewelope-
ra. W symbolicznym przekazaniu mieszkań uczestniczyli m.in. Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk, reprezentujący Radę Miejską wiceprze-
wodniczący Wojciech Pająk i Jacek Niedźwiedzki, Cezary Cieślukowski, 
przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Jarosław Lebiediew, prezes ZBM 
TBS i Andrzej Sitkowski, właściciel firmy budowlanej.

www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

Dojazd mPk linie 9, 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem Skody

Od 18.05.2020 roku 
gabinet wznowił przyjmowanie pacjentów.

Zapraszam, Barbara Waraksa-Jatowczyc

143/2020

Przyjmuję od poniedziałku do piątku 

(po rejestracji telefonicznej) tel. kom. 607-228-128

Suwałki, ul. Bydgoska 30

W otoczenie bloków nie brakuje drzew. Teren wokół został oświetlony, powstały par-
kingi na 77 stanowisk (kolejnych 60 przybędzie po wybudowaniu ul. ks. S. Szczę- 
snowicza), plac zabaw, trawniki

Na gruncie położonym pomiędzy ul. Pułaskiego a Reja w ciągu 1,5 roku po-
wstały dwa identyczne budynki mieszkalne. Każdy z 24 lokalami. Mieszkania 
są w tzw. stanie deweloperskim, zlokalizowane w budynkach 6-kondygnacyj-
nych, jednoklatkowych i z 4 lokalami na każdej kondygnacji

nowe mieszkania dla 48 rodzin
Bloki są całkowicie podpiwniczone i wyposażone w windy, a całość 

jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 48 rodzin zamieszka 
w 34 lokalach trzypokojowych oraz w 14 mieszkaniach dwupokojowych. 
Koszt metra kwadratowego mieszkania w stanie deweloperskim wyniósł 
4 400 zł. Inwestycję realizował ZBM TBS w ramach projektu „od Najemcy 
do Właściciela”. Jej koszt wyniósł ogółem 11,4 mln zł.

– Program „od Najemcy do Właściciela” to program alternatywny dla 
Mieszkania Plus. Żałuję, że w wielu miastach, także w Suwałkach nic z niego 
dotąd nie wyszło, choć dokładaliśmy wielu starań. Nasza oferta kierowana 
jest do osób mniej zamożnych, których nie stać na kupno mieszkań od dewe-
lopera, w tym osób młodych i niepełnosprawnych. Cieszę się, że wykonaw-
stwo jest solidne a mieszkania fajne – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz. 

Obok nowych bloków powstaje nowa ulica, która połączy uli-
cę Szpitalną, Reja i Pułaskiego. Jest finansowana z Funduszu Dróg 
Samorządowych, a zakończenie prac planowane jest na 30 września. 

– Na takie mieszkania czekają osoby młode, chcące na stałe zwią-
zać się z naszym miastem. Program „od Najemcy do Właściciela” pozwa-
la stopniowo dochodzić do własności przez osoby posiadające centrum 
interesów życiowych lub gospodarczych na terenie Suwałk. Z chwilą 
zapłaty ostatniej miesięcznej raty z tytułu wykupu, nastąpi ostateczne 
przeniesienie na najemcę prawa własności lokal. Spłata ta maksymal-
nie może wynosić nawet 20 lat. Czynsz wraz ze spłatą kredytu za naj-
mniejsze mieszkanie wynosi miesięcznie ok. 1,1 tys. zł – poinformował  
J. Lebiediew, prezes ZBM TBS.

Spółka przygotowuje się do realizacji kolejnej inwestycji. Po bu-
dowie bloku przy ul. K. Brzostowskiego oraz dwóch bloków przy  
ul. ks. S. Szczęsnowicza, powstanie 6 budynków wielorodzinnych z 302 
mieszkaniami przy ul. Franciszkańskiej. 

noc bibliotek 2020

biblioTeka z dUchem
Już w sobotę 27 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na transmisję online 
z nocy bibliotek w Suwałkach. relacja będzie dostępna na Facebooku 
biblioteki Publicznej im. m. konopnickiej oraz na facebooku Filii nr 2 i 3  
oraz na facebooku midicentrum i „Dwutygodnika Suwalskiego”. 

W nocnym programie Biblioteki będzie koncert Ani Brody, promo-
cja książki Tomasza Naruszewicza „Od Janówki przez Suwałki, Kalwarię, 
Wiłkowyszki do Pilwiszek. Obszar dekanatu Olwita do końca XVIII wieku”, 
o swoim malarstwie opowie suwalski nauczyciel Jerzy Szuliński, podsu-
mujemy też plebiscyt na Suwalczanina 300-lecia. Wyłonieni zostaną też 
zwycięzcy dwóch bibliotecznych konkursów na: „Żywą okładkę książki” 
i „Galeria zwierzaków domowych”. Bibliotekarze zaprezentują się w nie-
typowy sposób. Jak? To niespodzianka.

Będzie też film ukazujący obra z roku 1989 w Suwałkach i na Suwal- 
szczyźnie oraz poprzedzającej go dekady, która doprowadziła do przełomu  
w naszym kraju. A gospodarzem „Nocy Bibliotek” będzie dyrektor Biblioteki 
Maria Kołodziejska oraz duch, który pojawi się w suwalskiej Bibliotece. 
Bibliotekarze z duchem czekają na Was online – 27 czerwca o godz. 18.

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zaprasza media i portale do 
udostępniania transmisji z suwalskiej Nocy Bibliotek.

Uchuuu!!!
Lecimy na noc 
w bibliotece

>>
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zDaniem PrezyDenta
Kwestia wyglądu i pielęgnacji 

zieleni jest jednym z najpopular-
niejszych tematów w Suwałkach. 
W tej sprawie są kierowane do 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
petycje i wystąpienia mieszkań-
ców. Temat ten bardzo często po-
ruszają Radni Rady Miejskiej, mię-
dzy innymi Wojciech Pająk. 

Dlatego też postanowiłem za-
angażować Suwalczan w proces 
oceny tego, jak mamy dbać o zie-
leń, jakie mamy wykonywać nasa-
dzenia, co zmienić, a może pozo-
stawić to tak jak jest? Na te pytania 
mają odpowiedzieć konsultacje społeczne, które przeprowadzimy w for-
mie ankiety. 

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 1 do 31 lipca 2020 r. 
Ankieta składa się z 13 pytań. Jej treść można już znaleźć na stronie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach. Ponadto od 1 lipca będzie można ją wypełnić 
w formie elektronicznej. Dokument trzeba będzie dostarczyć do 31 lip-
ca 2020 r. do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy  
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub elektronicznie pod adresem osgk@
um.suwalki.pl 

Bardzo często Radni Rady Miejskiej sugerują, że w Suwałkach powinna 
być osoba, która odpowiada za zieleń w całym mieście. Obecnie za tereny 
miejskie odpowiada Zarząd Dróg i Zieleni oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Za swoje tereny odpowiadają spółdzielnie mieszkaniowe, czy zarządy 
wspólnot. Na prywatnych posesjach zieleń kreują ich właściciele. Być mo-
że jest to dobry pomysł, by w naszym mieście stworzyć stanowisko archi-
tekta krajobrazu i zieleni, który swoim nadzorem obejmie całe Suwałki.

Na te pytanie oraz te zawarte w ankiecie odpowiedzi poznamy za kilka 
tygodni. Jestem ciekaw, jakie efekty przyniosą konsultacje społeczne i ja-
kie jest zdanie Suwalczan na ten temat. Liczę na Państwa zaangażowanie. 

debaTa i woTUm
Czerwcowe obrady suwalskiej Rady Miejskiej zdominowane zostaną 

ocenami minionego roku budżetowego. W porządku obrad m.in. debata 
nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za 2019 r., głosowanie nad udzie-
leniem wotum zaufania Prezydentowi Suwałk, rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. oraz głosowanie nad 
absolutorium dla Prezydenta.

Raport o Stanie Miasta został przedstawiony Radzie Miejskiej po raz 
drugi. Wprowadzona nowelizacja przepisów samorządowych i wybor-
czych nałożyła na prezydenta miasta obowiązek, by każdego roku do 
31 maja przedkładał organowi stanowiącemu raport podsumowujący 
działalność organu wykonawczego w roku poprzedzającym, w szcze-
gólności stan realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonania 
uchwał rady miejskiej. Zgodnie z założeniem, raport ma informować  
o jakości życia mieszkańców i poziomie rozwoju danego samorządu oraz 
wskazywać mocne jego strony oraz problemy wymagające rozwiązania.

Radni zajmą się też projektem uchwały w sprawie udzielenia do-
tacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach, nadadzą imię Tytusa Karpowicza ulicy biegnącej od 
ul. Raczkowskiej równolegle do ul. Mariana Piekarskiego oraz zmienią 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Suwałk i zasa-
dy ustalania zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki.

Nowym elementem w porządku obrad będzie wprowadzenie punk-
tu pod nazwą „Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk”  
w końcowej części sesji, jako odniesienie się do wniosków i oświadczeń 
radnych, zgłoszonych w początkowej części obrad. 

Sesja odbędzie się w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego  
w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1. Początek 30 czerwca (wtorek) 
o godz. 12:00. Transmisja on-line na stronie: www.um.suwalki.pl 

Zastępca prezydenta Suwałk Ewa Beata 
Sidorek zrezygnowała z pełnionej funkcji. 
Będzie ją sprawowała do 31 sierpnia. O swo-
jej rezygnacji poinformowała na konferencji 
prasowej 22 czerwca w ratuszu.

– Chciałam podziękować wszystkim 
mieszkańcom. Ta praca dała mi dużo do-
świadczeń i satysfakcji. Dziękuję też wszyst-
kim za kamienie rzucane pod nogi – zbuduję z nich schody, które spowo-
dują, że będę się wspinać wyżej i doskonalić. Praca jest ważna, ale rodzina  
i zdrowie są najważniejsze – powiedziała zastępca prezydenta E. B. Sidorek.

Zastępca prezydenta Suwałk mówiła też o planach na przyszłość. 
– Zamierzam pójść na zaległy urlop. W tym czasie nadrobię zaległości 

w lekturach, zajmę się rodziną i spotkaniami z przyjaciółmi. Na co ostatnio 
nie miałam czasu – dodała E. B. Sidorek, która nadzoruje pracę wydziałów: 
Oświaty i Wychowania, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu, Komunikacji 
i Urząd Stanu Cywilnego. Nadzoruje też pracę suwalskich: przedszko-
li samorządowych i żłobków, szkół i placówek oświatowych, Biblioteki 
Publicznej im. M. Konopnickiej, Muzeum Okręgowego, Suwalskiego 
Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Suwałkach.

rezyGnacja zasTępcy 
prezydenTa

>>

Termin ważności 
skm wydłUżony

Prezydent Miasta Suwałk informu-
je, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 27 maja 2020 r. 
Suwalskie Karty Mieszkańca, których 
data ważności kończy się w 2020 ro-
ku, zachowują swoją ważność w okre-
sie jednego roku od wskazanej na kar-
cie daty upływu jej ważności.

W marcu 2020 r. suwalska Rada Miejska podjęła uchwałę, która wpro-
wadziła nowe zasady wydawania Suwalskiej Karty Mieszkańca. Jednakże 
ograniczenia związane z epidemią koronowirusa sprawiły, że organi-
zacja przyjmowania i składania nowych wniosków o wydanie SKM jest 
bardzo utrudniona. Nie wiadomo też, kiedy skończą się te ograniczenia.  
W związku z tym konieczne było wydłużenie ważności dotychczasowych 
SKM. Według stanu na koniec kwietnia mieszkańcy Suwałk zawniosko-
wali o wydanie 28 846 kart.

>>

>>
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Ze względu na ograniczenia sanitarne wprowadzone w związ-
ku z epidemią koronowirusa zmieni się osiem siedzib lokali wybor-
czych w Suwałkach w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 28 
czerwca. Postanowieniem Komisarza Wyborczego Macieja Henryka 
Romotowskiego zmienią się siedziby obwodowych komisji wyborczych:

1) Nr 5 – dotychczasowa siedziba znajdująca się w Żłobku Miejskim  
w Suwałkach, ul. Kamedulska 3 zostaje przeniesiona do Zespołu Szkół  
nr 2, Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Hamerszmita 11;  

2) Nr 8  – dotychczasowa siedziba znajdująca się w Przedszkolu nr 2,  
ul. L. Waryńskiego 29  zostaje przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 6  
im. Aleksandry Kujałowicz, ul. Sejneńska 12;

3) Nr 9 – dotychczasowa siedziba znajdująca się w Suwalskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ul. T. Noniewicza 49 zostaje prze-
niesiona do Zespołu Szkół nr 2, II Liceum Ogólnokształcące, ul. T. Koś- 
ciuszki 36/38;

4) Nr 11 – dotychczasowa siedziba znajdująca się w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach, ul. T. Noniewicza  71a zostaje przeniesiona do 
Suwalskiego Ośrodka Kultury, ul. T. Noniewicza 71;

5) Nr 12 – dotychczasowa siedziba znajdująca się w Przychodni 
Lekarskiej, ul. L. Waryńskiego 27 zostaje przeniesiona do Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz, ul. Sejneńska 12;

6) Nr 15 – dotychczasowa siedziba znajdująca się w Suwalskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Korczaka 2A zostaje przeniesiona do 
Urzędu Skarbowego w Suwałkach, ul. 1 Maja 2A;

7) Nr 28 – dotychczasowa siedziba znajdująca się w Przedszkolu nr 6,  
ul. Alfreda Wierusza Kowalskiego 19 zostaje przeniesiona do Szkoły 
Podstawowej nr 7, wejście C, ul. Romualda Minkiewicza 50;

8) Nr 30 – dotychczasowa siedziba znajdująca się w Przedszkolu nr 5  
z Oddziałem Integracyjnym, ul. Wincentego Witosa 4 zostaje prze-
niesiona do Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Olimpijczyków Polskich, ul. Jerzego Antoniewicza 5.

Pełny wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych opubli-
kowaliśmy na str 16-18 tego wydania „DtS”. 

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantan-
nie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar 
głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Natomiast 
wyborca, który rozpocznie odbywanie obowiązkowej kwarantanny, izo-
lacji lub izolacji w warunkach domowych, po tym terminie, może zgło-
sić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca. Głosowanie w lokalach wybor-
czych odbywać się będzie 28 czerwca od godz. 7 do godz. 21.
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>> Gdzie Głosować 
w najbliższych 
wyborach?

Suwalczanie, którzy dotąd głosowali w Przychodni przy ul. L. Waryńskiego, 
teraz będą mogli zagłosować w Szkole Podstawowej nr 6

>> nabór do szkół 
średnich 

Trwa nabór uczniów do suwalskich szkół ponadpodstawowych. 
Podobnie, jak w ubiegłych latach w Suwałkach nabór do szkół ponadpod-
stawowych odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym 
zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych 
przez nie oddziałów. Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji 
są dostępne na stronie: https://suwalki.edu.com.pl/

Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnio-
ski do 10 lipca 2020 roku do godz. 15.00. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 
roku do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” ory-
ginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W terminie 
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00 wniosek należy uzupeł-
nić o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 12 sierpnia 2020 
roku zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwa-
lifikowanych.

Od 13 do 18 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas 
na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i za-
świadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szko-
ły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę.  
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświad-
czenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psycholo-
gicznych. 19 sierpnia 2020 roku do godz. 14.00 szkoły podadzą do publicz-
nej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

złoTa rĄczka 
Przypomina się, że suwal-

scy seniorzy poszukujący po-
mocy w drobnych pracach na-
prawczych mogą zgłaszać się 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 pod numer telefonu 
517 871 124 (koszt połączenia jest zgodny z opłatą jak za połączenie do 
sieci Orange według taryfy twojego operatora). Zgłoszenia można prze-
syłać również na adres e-mail: senior.zr@wp.pl

Realizowany już drugi rok program „Złota Rączka dla seniora” dedy-
kowany jest mieszkańcom Suwałk w wieku powyżej 70 lat, samotnie za-
mieszkującym lub w wieku powyżej 60 lat z orzeczonym umiarkowanym 
lub znacznym stopniem niepełnosprawności. 

W ramach programu świadczone są bezpłatne usług i naprawy, m.in. 
wymiana żarówek, gniazdek elektrycznych, uszczelek w przeciekających  
kranach lub baterii, uszczelnianie przecieków za pomocą silikonu, odpo-
wietrzenie kaloryferów, wymiana lub montaż zamków w drzwiach oraz kla-
mek, jak również naprawy mebli i montaż elementów wyposażenia wnętrz.

Usługi wykonywane są bezpłatnie. Senior będzie zobowiązany do po-
krycia kosztów zakupu materiałów do napraw.

>>
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Czytelnik „DwuTygodnika Suwalskiego” 
zwrócił uwagę na oszpeconą  napisami wia-
tę przystanku komunikacji miejskie na ulicy 
Waryńskiego. Zapytał: kto jest administrato-
rem tej infrastruktury i kto powinien utrzymy-
wać ją w czystości?

Odpowiada Tomasz Drejer Dyrektor 
Zarządu Dróg i Zieleni Suwałkach.

– Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 
jest zarządcą infrastruktury przystanko-
wej w naszym mieście. Nagminnie spo-
tykamy się z aktami wandalizmu. W 2019 r., zostało zniszczonych 37 szyb przystankowych na 
łączną kwotę 8 325 zł. Ponadto bardzo często pracownicy ZDiZ w różnych miejscach miasta do-
konali drobnych napraw oraz czyszczenia wiat przystankowych z rożnego rodzaju napisów, graf-
fiti lub innych zabrudzeń. W 2020 r., do chwili obecnej zostało wymienionych 18 szyb na kwotę  
4 050 zł i niestety, wzorem lat poprzednich, praktycznie codziennie dochodzi do aktów wandalizmu.  

5

czytelnicy PytaJą

wyDarzyło Się

najważniejsze decyzje często wpływające na życie suwalskiej wspólnoty lokalnej podej-
mują suwalscy radni. w ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. warto 
poznać ich bliżej skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. zadaliśmy suwalskim radnym 
kilkanaście pytań z tzw. kwestionariusza Prousta, które nieco ich przybliżą. mamy nadzie-
ję, że nasi czytelnicy w ten sposób lepiej poznają suwalskich radnych. każdy radny otrzy-
mał takie same pytania. odpowiedzi prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy radną Rady Miejskiej  
w Suwałkach – annę marię Gawlińską.

1. Moja dewiza: „Będziesz miłował Boga i bliźniego”. 
2. Główna cecha mojego charakteru: odpowiedzialność.
3. Cechy, których szukam u mężczyzny: poczucie humoru, szacunek do ko-

biet, zdecydowanie w działaniu, a w relacjach z osobą mi bliską również czu-
łość, troskliwość, wrażliwość.

4. Cechy których szukam u kobiety: otwartość, zrozumienie, umiejętność 
współpracy, pogoda ducha – radość.

5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: to, że po prostu są, bo przyjaźń, jest 
jak powietrze, którego nie widzimy a nim oddychamy.

6. Moje ulubione zajęcie: trudno wybrać, bo w każdym działaniu można znaleźć coś, co spra-
wia radość, ale najbardziej cieszy współpraca z dziećmi i młodzieżą w szkole, w harcerstwie i oczy-
wiście z moimi rodzonymi dziećmi. 

7. Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie był tym, kim jestem: jako dziecko grałam w szkol-
nym teatrze, więc widziałabym się na jakiejś teatralnej scenie jako aktorka i gdybym posiadała ta-
lent wokalny, to chciałabym śpiewać w chórze.

8. Słowa, których nadużywam: nie mogę się doszukać takich słów.
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: Ania z Zielonego Wzgórza i Sherlock Holmes.
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: moja śp. babcia Jadwiga, która do dziś ma ogrom-

ny wpływ na moje życie, dzięki temu, czego mnie nauczyła swoją postawą prostej, ale bardzo mą-
drej kobiety.

11. Błędy które najczęściej wybaczam: nie skupiam się na błędach innych i nie za długo też na 
swoich, które staram się naprawiać. 

Kolejnym naszym rozmówcą będzie radna krystyna Gwiazdowska.

poznajmy naszych radnych
n Na polsko-litewskim przejściu granicz-

nym Budzisko-Kalvarija polski premier Mateusz 
Morawiecki spotkał się z premierem Litwy 
Sauliusem Skvernelisem. Powodem spotkania 
było otwarcie przejścia granicznego, zamknię-
tego przed trzema miesiącami po ogłoszeniu 
stanu epidemii koronowirusa. Polski premier 
powiedział m.in.: „Współpraca to wymiana han-
dlowa, to wzajemne wizyty, to także ruch tury-
styczny. Wracamy do tego normalnego życia”. 

n Policjanci zatrzymali 33-latka podejrzane-
go o kradzieże alkoholu, perfum i złota z trzech 
suwalskich sklepów oraz złotej biżuterii z do-
mu znajomej. Pokrzywdzeni oszacowali straty 
na łączną kwotę ponad 4 200 złotych. 

n W Suwałkach, tak jak w całym kraju,  
w nietypowy sposób obchodzono Boże Ciało.  
W tym roku nie było dużych, ulicznych manife-
stacji wiary. W związku z pandemią koronawi-
rusa procesje mogły odbyć się jedynie wokół 
świątyń, a wierni musieli zachować bezpiecz-
ny dystans. 

n Do groźnie wyglądającego wypadku doszło 
rano 16 czerwca na skrzyżowaniu ul. Wigierskiej 
i 1 Maja. Jak wstępnie ustalili policjanci, 31-let-
nia kierująca audi nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu kierowcy autobusu, w wyniku czego 
doszło do zderzenia. Następnie pojazd komuni-
kacji miejskiej uderzył w volkswagena, hydrant  
i dom mieszkalny. Kierująca audi i kierowca au-
tobusu zostali zabrani do szpitala. Pozostałym 
osobom nic się nie stało. Na szczęście w auto-
busie nie było pasażerów.

n Prezydent Miasta Suwałk przedłużył peł-
nienie obowiązków przez Natalię Górską na 
stanowisku dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach 
do 31 sierpnia 2021 roku, korzystając z przepi-
sów szczególnych związanych z pandemią tzw. 
koronawirusa COVID-19.

n W suwalskim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej nocą z 15 na 16 czerwca dokona-
no podłączenia nowej kotłowni biomasowej 
do istniejącego układu technologicznego 
Ciepłowni Głównej. Inwestycja ta jest konty-
nuacją długoletniego procesu dostosowywa-
nia całej instalacji Ciepłowni Głównej do wy-
maganego poziomu emisji zanieczyszczeń 
do powietrza (określonego prawem unijnym  
i polskim) oraz koniecznością ograniczenia 
emisji CO2. Więcej na ten temat w następnym 
wydaniu „DTS”.
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aUTobUsy powracajĄ
Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego radni pod-

jęli decyzję o ponownych uruchomieniu 21 kursów autobusowych, na 
których przewoźnicy zrezygnowali z przejazdów ze względu na zbyt ma-
łą liczbę pasażerów w związku z panującą pandemią COVID-19. Ponownie 
uruchomionych będzie pięć kursów autobusowych przejeżdżających 
przez Suwałki:

–  Su w a ł k i –
Białystok przez 
Lipsk, Sokółkę;

–  P u ń s k –
Suwałk i  pr zez 
S m o l a n y , 
Kaletnik;

–  Su w a ł k i –
S e j n y  p r z e z 
Krasnopol, Wigry;

– Grajewo–Suwałki przez Podchoinki, Rajgród, Nowinkę, Augustów;
– Sejny–Sokółka, przez Suwałki, Białystok;
Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczy na ten cel 9,8 mln zł, 

z czego 6,7 mln zł zostanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych. Umowę zrealizuje spółka PKS Nova i będzie 
ona obowiązywać do końca 2020 roku. Umowa na świadczenie usług 
przewozowych będzie obowiązywać od lipca do końca bieżącego roku.

6

>>pkp w sUwałkach
komunikacJa zaStęPcza w PkP

Do 30 czerwca będzie obowiązywała w kursowaniu pociągów na od-
cinku Suwałki–Sokółka komunikacja zastępcza. W dalszym ciągu, we 
wtorki, środy, czwartki i piątki autobusy będą zastępować dwa poran-
ne pociągi. Nie zmienią się również godziny ich kursowania. Odjazd po-
ciągu z Białegostoku został zaplanowany na godz. 5:07. Natomiast au-
tobus komunikacji zastępczej z Suwałk będzie odjeżdżał o godz. 8:12.  
Z powodu trudności z dojazdem, autobusy komunikacji zastępczej nie 
będą obsługiwały przystanku kolejowego Balinka, a zamiast na przystan-
kach kolejowych: Gliniszcze, Racewo, Blizna, Szczepki i Płociczno k. Suwałk, 
autobusy będą się zatrzymywały na przystankach PKS. Na odcinku Białys- 

tok–Sokółka bę-
dą kursować po-
ciągi. W ponie-
działki na całej 
trasie Białystok 
–Su w a ł k i  b ę -
dą również kur-
sowały wyłącz-
nie pociągi. Od  
1 lipca 2020 r.  
pociąg z Białe- 
gostoku będzie 
odjeżdżał o godz. 
5:47, a z Suwałk  
o godz. 8:16.

Dwie PaSażerSkie StacJe PkP

Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury poin-
formował prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, że w ramach zapla-
nowanej modernizacji linii kolejowej Rail Baltica w Suwałkach będą dwie 
stacje obsługujące transport pasażerski: jedna obecna przy ul. Kolejowej 
oraz nowa na południu Suwałk, obsługująca ruch na trasie Rail Baltica.

– Każdy analizowany wariant inwestycyjny zakłada budowę nowego 
przystanku kolejowego (o projektowanej długości peronu 400 m) o ro-
boczej nazwie „Suwałki Południe” w rejonie ulic Staniszewskiego i Utrata 
– poinformował wiceminister A. Bittel.

Wiceminister Infrastruktury w piśmie poinformował również, że sta-
cja w centrum Suwałk w dalszym ciągu obsługiwać będzie pasażerów  
w ruchu regionalnego i dalekobieżnego. PKP Intercity wskazało za-
sadność dalszej obsługi stacji Suwałki pomimo wydłużonego czasu 
przejazdu związanego ze zmianą kierunku jazdy pociągów. Zdaniem 
Ministerstwa Infrastruktury budowa drugiej, nowej stacji pasażerskiej  
w Suwałkach może stanowić czynnik wpływający na rozwój Suwałk.

– Cieszę się, że PKP dostrzega taki wariant rozwoju kolei w Suwałkach. 
Jest on zgodny również z moją wizją tej infrastruktury w naszym mie-
ście. Przystanek Suwałki Południe ma m.in. służyć do obsługi pasażerów 
kolejowych połączeń międzynarodowych, krajowych i regionalnych– 
stwierdził prezydent Cz. Renkiewicz, który zauważa, że Ministerstwo 
Infrastruktury w żadnym stopniu nie umniejsza roli dworca pasażerskie-
go przy ul. Kolejowej. 

Potwierdzeniem tego jest zlecenie przez PKP S.A. przygotowania do-
kumentacji technicznej potrzebnej do remontu historycznego dworca. 
Prace projektowe prowadzi firma z Poznania.

>>

PrezyDent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 czerwca 
2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 17.06.2020 r. do 
08.07.2020 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 246/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku).   149/2020

Dyżury raDnych
W każdy wtorek w pokoju 146 na pierwszym piętrze Urzędu 

Miejskiego można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im 
swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 23 czerwca zapraszają Anna Maria Gawlińska i Sławomir 
Sieczkowski z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Natomiast 30 czerw-
ca na suwalczan czekają Krystyna Gwiazdowska i Kamil Klimek z klu-
bu radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 7 lipca za-
praszają Karol Korneluk i Jacek Niedźwiedzki  z Koalicji Obywatelskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów  
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym pię-
trze Urzędu Miejskiego.

kasa na UTraTę
Suwalski samorząd pozyskał 550 tys. zł z Ministerstwa Infrastruktury na 

dalszy remont ulicy Utrata. Podpisana została też umowa na budowę ulicy 
Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego.

– Po wyprowadzeniu w ubiegłym roku ruchu ciężkich pojazdów na 
obwodnicę Suwałk przystąpiliśmy do gruntownego remontu zdewasto-
wanej Utraty. W tym roku będziemy to kontynuować. Pozyskaliśmy na 
ten cel 550 tys. zł dotacji z Ministerstwa Infrastruktury – poinformował 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Dzięki tym pieniądzom nowe dywaniki asfaltowe pojawią się  
w sąsiedztwie skrzyżowań Utraty z ulicami Sejneńską, Waryńskiego,  
i Dwernickiego czyli w tych miejscach, gdzie nie wykonano nowej warstwy 
asfaltowej przed rokiem.

Bardzo dużo dzieje się za to na budowach dróg osiedlowych. Firma 
PDM Suwałki buduje ul. księdza Stanisława Szczęsnowicza. To zupeł-
nie nowa ulica łącząca Szpitalną z Reja i Reja z Pułaskiego. Podpisana zo-
stała też umowa na budowę ul. Francuskiej i Włoskiej na osiedlu położo-
nym za stadionem piłkarskim przy ul. Zarzecze. Suwalska Firma REM-BUD 
za blisko 7 mln zł wybuduje te ulice do 30 listopada tego roku. Kolejna in-
westycja to budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego. 
Umowę na tę inwestycję podpisano 18 czerwca. Ulicę wykona firma  
z Olecka. Ma na to czas do 30 października tego roku. Wszystkie te inwestycje 
są dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. 

>>
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Od 1 lipca wprowadzony zostaje ustawowo obowiązek selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (frakcji: szkło, plastik, papier, bioodpa-
dy stanowiące odpady komunalne oraz zbiórki niesegregowanych/zmie-
szanych odpadów komunalnych) dla wszystkich mieszkańców. Oznacza 
to, że nie będzie już można swobodnie decydować o sposobie groma-
dzenia odpadów. Od tego terminu będą obowiązywać także nowe wzo-
ry deklaracji o wysokości opłat.

nowe Stawki oPłat
Również od 1 lipca zacznie obowiązywać nowa miesięczna stawka za 

gospodarowanie odpadami od mieszkańców Suwałk w wysokości 33,00 
zł od gospodarstwa domowego. Podstawową przyczyną wzrostu stały 
są nieprzewidywalne i niezależne od samorządu problemy na rynku su-
rowców wtórnych i gwałtowny wzrost kosztów zagospodarowania od-
padów komunalnych, w szczególności odpadów, których jedyną formą 
zagospodarowania jest ich spalenie (tzw. preRDF). W okresie kilku mie-
sięcy 2020 r. koszt spalenia jednej tony preRDF wzrósł niemal 3-krotnie– 
z 230 zł za tonę do ponad 600 zł/t. 

co zmieni się od 1 lipca w opłaTach za śmieci?
Formy Pomocy

Suwalczanie mogą uzyskać ulgi tzw. ustawowe oraz wynikające z sa-
morządowego Programu osłonowego Miasta Suwałki. I tak, działaniem 
osłonowym ze strony suwalskiego samorządu objęte są osoby samotnie 
zamieszkujące w lokalu lub domu (do którego posiadają tytuł prawny), 
uzyskujące miesięczne dochody w wysokości nieprzekraczającej 1500 zł 
netto i nie korzystające z innych form pomocy uwzględniających dopła-
tę lub zwolnienie za odbiór odpadów (z wyłączeniem osób kompostują-
cych bioodpady w kompostowniku przydomowym). Osoby te nie mogą 
mieć zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podat-
ków i opłat. Pomoc ustawowa przysługuje osobom, których dochód nie 
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, tj. 701 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej) oraz 
528 zł (na osobę w rodzinie). 

Jak uzySkać ulGę
Pomoc odbywa się na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna 

prawnego – złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (wzór na stro-
nie bip.um.suwalki.pl – w zakładce Zarządzenia) oraz na stronie MOPR. 
Kwota zwolnienia wynosi 13 zł miesięcznie.

terminy wnoSzenia oPłat 
Terminy wnoszenia opłat pozostają bez zmian. Są one następujące: 
 – za styczeń, luty, marzec – do 15 marca,
 – za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca,
 – za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września,
 – za październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia.

GDzie uzySkać inFormacJe?
Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpa-

dami w Suwałkach dostępne są na stronie: http://www.odpady.suwalki.eu/  
Informacje można także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach: te-
lefonicznie pod numerem telefonu 87 562 82 61 lub osobiście w pok. 213 
przy ul. A. Mickiewicza 1.

Na stronie 12 zaprezentowaliśmy wizualizację dotyczącą selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w Suwałkach.

>>

Jeszcze w sierpniu wprowadzona zosta-
nie nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu 
ulicy Pułaskiego z Armii Krajowej i Rotmistrza 
Witolda Pileckiego. Powstanie tam rondo, oraz 
wydzielone pasy do skrętu w prawo. W tym ro-
ku było tam już ponad 20 stłuczek.

– Sprawę analizujemy już od dłuższego cza-
su. Ostatnio na sile przybrała tam liczba zdarzeń 
drogowych.  Dlatego też poleciłem Zarządowi 
Dróg i Zieleni w Suwałkach by wspólnie  
z Komendą Miejską Policji w Suwałkach – która 
wystąpiła z wnioskiem o zajęcie się tą sprawą 
– przeprowadzili wizję w terenie i wypracowa-
li propozycje możliwe do realizacji – poinfor-
mował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Powstała analiza możliwości zmian, ja-
kie można wprowadzić na tym skrzyżowaniu. 
Wypracowano 4 warianty organizacji ruchu.  
Ostatecznie zdecydowano się na oznakowa-
nie skrzyżowania jako rondo dwupasowe z wy-
dzielonymi pasami ruchu do skrętu w prawo na 
każdym wlocie . W najbliższym czasie zostanie 
wyłoniony wykonawca dokumentacji technicz-
nej przebudowy skrzyżowania tych ulic wraz ze 

zmianą organizacji ruchu. Przebudowa skrzyżo-
wania będzie prowadzona dwuetapowo:

– najpierw zostanie wykonany do końca 
sierpnia 2020 roku i będzie obejmował zmianę 
organizacji ruchu z niezbędną korektą skrzy-
żowania;

rondo zamiasT skrzyżowania>>
– w drugi etap zostanie wykonany w 2021 

roku i będzie obejmował budowę przejść dla 
pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów 
oraz ich oznakowanie.
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n Sieć 5G ma taki wpływ na człowieka jak 
telefon komórkowy, radio czy telewizja. W sieci 
5G będzie więcej anten, a to oznacza, że będzie 
mniejsze oddziaływanie na człowieka. 

n Przymusowa izolacja w czasie pande-
mii zwiększyła zapotrzebowanie na łączność i 
transfer danych oraz pokazała, że bez sieci 5G 
trudno liczyć na sprawne zdalne nauczanie, 
zdalną służbę zdrowia i administrację.

n Rządowy Urząd Komunikacji Elektronicznej 
zdecyduje o przyszłości sieci 5G w Polsce. 
Minister Cyfryzacji Marek Zagórski zapowie-
dział szybką aukcję 5G. Samorządy nie mają na 
to żadnego realnego wpływu.

czym JeSt 5G?
To najnowszy standard mobilnej komunika-

cji. Pozwala na zdecydowanie szybszy przesył 
danych i jednoczesną obsługę większej liczby 
urządzeń. Umożliwia m.in. na szybsze surfowa-
nie w Internecie, pobieranie plików (np. filmów) 
czy przeprowadzanie zdalnie operacji medycz-
nych. Sieć 5G to szybki Internet w każdym pol-
skim domu. Bez tej sieci Internet mobilny po 
prostu „się zatka”. Pierwsze objawy tego odczu-
wamy już teraz, gdy sieć nagle spowalnia, bo 
jest coraz więcej użytkowników. Jak napisano  
w rządowej „Białej księdze” inwestycja w sieć 5G 
może znacznie ograniczyć niszczenie środowi-
ska naturalnego np. poprzez niższą emisję CO2. 

Jak Działać bęDzie Sieć 5G?
Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, od stro-

ny sprzętowej sieć 5G będzie działać dosyć po-
dobnie do powszechnie używanej obecnie sieci 
4G. Przedstawiciele polskiego rządu w odpowie-
dzi na pytanie: czy technologia 5G została prze-
badana pod kątem wpływu na zdrowie ludzi nie 
mają wątpliwości w „Białej księdze”: „...z punktu 
widzenia fizyki i biologii oddziaływanie na czło-
wieka nie różni się od oddziaływania innych urzą-
dzeń wykorzystujących fale radiowe. Niektóre  
z nich – tak jak choćby telefony komórkowe – są  
z nami od przeszło dwudziestu lat, inne – jak ra-
dio – od wielu pokoleń. Do dziś żadne przekonu-
jące i wiarygodne badania naukowe nie wykazały, 
że nam szkodzą.” W mediach argumentacja orga-
nizacji protestujących przeciw sieci 5G bywa czę-
sto porównywana do argumentacji wykorzysty-
wanej przez tzw. antyszczepionkowców.

więceJ SłabSzych anten w Sieci 5G
Z informacji przedstawionych przez 

Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że w sieci 
5G wykorzystywane będą częstotliwości wy-
magające większej liczby anten na masztach  

o mniejszym zasięgu, co może jeszcze ograni-
czyć oddziaływanie telefonii komórkowej na 
człowieka. W „Białej księdze” przedstawiciele 
polskiego rządu napisali, że teraz: „...im dalej je-
steśmy z telefonem od masztu stacji bazowej, 
tym silniejszy sygnał nasz telefon musi emito-
wać, żeby być w zasięgu stacji bazowej. Dlatego 
na przykład w zamkniętych pomieszczeniach, 
czy samochodzie telefon nagrzewa się bardziej 
– żeby połączyć się ze stacją bazową musi wy-
emitować dużo więcej mocy dostarczanej do 
anteny. W standardzie 5G telefony komórko-
we będą mogły łączyć się z siecią, zużywając 
dużo mniej energii.” Organami właściwymi do 
kontroli prawidłowości emisji pola elektroma-
gnetycznego w już wybudowanych masztach 
jest Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jak napisano w komunikacie opubliko-
wanym na stronie internetowej suwalskiego 
Urzędu Miejskiego, wprowadzone przed dzie-
sięciu laty przez polski parlament przepisy ode-
brały jednostkom samorządu terytorialnego 
możliwość decydowania o lokalizacji masztów 
telekomunikacyjnych na ich terenach, ograni-
czając rolę samorządów jedynie do wydania 
pozwolenia na budowę.

co DaleJ z Siecią 5G?
Po wprowadzeniu przepisów ustawy tzw. 

tarcza 3.0 w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 rządowy Urząd Komunikacji 
Elektronicznej unieważnił aukcję na częstotli-
wość 5 G w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji na 
pytanie: czy Polska potrzebuje sieci 5G w „Białej 
księdze”, odpowiada: „Zdecydowanie tak. Sieci 

co z TĄ sieciĄ 5G?
Władze SuWałk nie mają WpłyWu na budoWę urządzeń telekomunikacyjnych W mieście. taki komunikat po-
jaWił Się na Stronie SuWalSkiego urzędu miejSkiego, po tym jak „koalicja polSka Wolna od 5g” SkieroWała 
do SuWalSkiego Samorządu petycję, W której domaga Się, aby Władze miaSta Wyraziły negatyWne Stano-
WiSko W SpraWie najnoWSzego Standardu mobilnej komunikacji. podobne petycje trafiły do innych pol-
Skich SamorządóW. jak informuje miniSterStWo cyfryzacji: „na razie Sieć 5g W polSce nie jeSt jeSzcze do-
Stępna, choć operatorzy Wciąż Się przygotoWują na jej Wdrożenie.” niektórzy operatorzy teStują noWy 
Standard Sieci komórkoWej.

telekomunikacyjne są częścią strategicznej in-
frastruktury kraju, kolejnym filarem rozwoju  
– tak samo jak kiedyś drogi, tory kolejowe, linie 
energetyczne czy gazociągi.” 18 czerwca b.r. 
na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poinformo-
wano, że przymusowa izolacja społeczeństw 
w czasie pandemii zwiększyła zapotrzebowa-
nie na łączność i transfer danych oraz uwypu-
kliła znaczenie parametrów przesyłu danych 
Do końca 2025 r. na świecie będzie 2,8 mld 
abonentów sieci komórkowej piątej generacji 
– przewiduje „Ericsson Mobility Report”.

Jak poinformował na majowej sesji suwal-
skiej Rady Miejskiej przewodniczący Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji Kamil Klimek, jej 
członkowie zajmują się petycją w sprawie sie-
ci 5G. Na jednej z najbliższych sesji poznamy 
stanowisko suwalskich radnych w tej sprawie.
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22 czer wca Czesław Renkiewicz, 
Prezydent Suwałk wręczył honorowe od-
znaczenia siedmiu parom, które świętowa-
ły 50-lecie pożycia małżeńskiego. 

Medale odebrali: Jan i Stanisława 
Iber, Henryk i Danuta Karalus, Tadeusz 
i Leokadia Kubiak, Ryszard i Elżbieta 
Perkowscy, Henryk i Janina Przekop, Jan  
i Maria Smykowscy, Eugeniusz i Bronisława 
Zackiewicz

– To piękny moment, kiedy mogę złożyć 
Państwu życzenia z tak pięknej okazji jaką 
jest 50-lecie pożycia małżeńskiego – mó-
wił w trakcie uroczystości Cz. Renkiewicz  
– Życzę Państwu przede wszystkim zdro-
wia, a także zadowolenia w życiu osobi-
stym. Chciałbym byście Państwo czuli się 
w naszym mieście jak najlepiej.

złoTe Gody sUwalczan>>

sprzĄTali
czarnĄ hańczę

>>

Po raz kolejny, po akcji pracowników su-
walskiego OSiR-u, okazało się, że nie brak su-
walczan, którzy traktują Czarną Hańczę jak 
bezpłatne wysypisko śmieci. Dlatego w sa-
mo południe 10 czerwca rozpoczęło się sprzą-
tanie brzegów Czarnej Hańczy w Suwałkach. 
Wolontariusze wyruszyli z okolic mostu przy 
ul. gen. W. Sikorskiego w kierunku Krzywólki  
i ul. Bakałarzewskiej. Uczestnicy akcji otrzy-
mali rękawice i worki, a chętni także maseczki. 
Wśród wolontariuszy był siedmioletni Wiktor, 
który razem z tatą wziął udział w akcji.

– Lubię sprzątać, dlatego tu jestem. Ludzie 
mocno śmiecą, a to jest złe dla naszej przyrody – stwierdził Wiktor (na zdję-
ciu powyżej).

Wśród sprzątających znaleźli się przede wszystkim młodzi suwalcza-
nie oraz m.in. radni miejscy Anna Ruszewska i Jacek Niedźwiedzki, a rów-
nież przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów Wiesława Kwaterska. 

#podzielsiężyciem 
29 czerwca w Suwałkach odbędzie się akcja #PodzielsięŻyciem or-

ganizowana przez Kamila Raczkowskiego – radnego Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Podlaskiego. Akcja ma na celu zachęcić suwal-
czan do oddania krwi w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60.

Z powodu pandemii koronawiru-
sa krwiodawcy często rezygnowali 
z oddawania krwi. Trzeba nadrobić 
straty w magazynach krwiodaw-
stwa, które spowodowała ta sytu-
acja. Pandemia nie zmniejszyła za-
potrzebowania na krew, a wręcz 
przeciwnie. Przed nami wakacje, 
czas kiedy zazwyczaj w bankach 
krwi są braki, a jednocześnie jest to 
czas, w którym krew jest najbardziej 
potrzebna. Krew może oddać każ-
da zdrowa osoba, która ukończyła 
18 rok życia.

Na wszystkich, którzy chcą po-
móc w ratowaniu zdrowia i życia or-
ganizatorzy akcji czekają 29 czerwca 
w godzinach 7:30-14:30.

>>

Sprzątanie Czarnej Hańczy to inauguracja wakacyjnej serii akcji 
#CzysteRzeki. W czerwcu i w lipcu, będą  sprzątane rzeki i ich otoczenia 
na terenie całego regionu. Jeśli ktoś chce zaangażować się w wolonta-
riat długoterminowy, może zostać członkiem Korpusu Solidarności i czer-
pać z pomagania innym, powinien zgłosić się do PRYZMATU lub zareje-
strować na www.korpussolidarnosci.gov.pl. Szczegółowych informacji 
udziela Anna Ruszewska.

Akcję w ramach programu #CzysteRzeki zorganizowało Sto- 
warzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. 
Do tej akcji włączył się Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Suwałki 
im. Tadeusza Lutostańskiego, Uczniowski Klub Sportowy „Huragan”, 
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM oraz Suwalska 
Rada Seniorów. Wspólnie utworzyły one lokalną koalicję wolontariatu. 
Działania organizowane są w ramach zadania „Partnerstwo dla wolon-
tariatu”, finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu 
„Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 
Długoterminowego na lata 2018–2030”.
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– co z finansowaniem Wopr-u?
– Gdyby nie sponsorzy, wcześniej PZU  

a obecnie operator telefonii komórkowej PLUS, 
nie byłoby nas. W bazie w Starym Folwarku 
mamy, jako jedyne w regionie Centrum 
Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Jest sześć 
takich centrów w Polsce, z numerem ratun-
kowym nad wodą 601 100 100. Wchodzą one  
w skład Zintegrowanego Systemu Ratownictwa 
Wodnego. W tym roku na realizację zadania  
z zakresu ratownictwa wodnego z budżetu 
wojewody otrzymaliśmy 120 509,75 zł. Ta kwo-
ta nie zmienia się od 6 lat. Otrzymaliśmy też 
pieniądze na realizację zadań publicznych 
od Marszałka Województwa Podlaskiego i od 
Prezydenta Miasta Suwałki – na działania pro-

Ratownicy Wodnego 
Ochotniczego Pogo- 
towia Ratunkowego  
w Suwałkach są przy- 
gotowani do nowego 
sezonu letniego. O spe-
cyfice ich służby roz-
mawiamy z prezesem 
suwalskiego WOPR-u 
Mirosławem Zajko.

– na razie nie doszło do większych tra-
gedii na wodach, które są pod nadzorem 
suwalskiego Wopr-u. 

– Poza śmiercią nurka pod koniec maja na 
jeziorze Hańcza, początek sezonu był dosyć 
spokojny, głównie za przyczyną niesprzyjają-
cej aury. Zimno i opady skutecznie odstraszały 
amatorów wypoczynku nad wodą.

– gdzie można spotkać suwalskich ra-
towników?

– Mamy 10 drużyn społecznych. Ponieważ są 
to ochotnicy, pełnią oni dyżury w weekendy oraz 
po zakończeniu pracy zawodowej, czyli wtedy 
gdy mają na to czas. Są oni wyposażani przez 
nas w sprzęt motorowy. Zasięg naszego dzia-
łania to powiaty Suwalski i Sejneński (drużyna 
przy Państwowej Straży Pożarnej) oraz Suwałki.

– ilu ratowników liczy nasza suwalska 
organizacja?

– Członków organizacji jest 200. Duża grupa 
to studenci. Z pełnymi uprawnieniami ratowni-
ka wodnego jest 100 osób. Prawie 20 z nich pra-
cuje w Aquaparku, OSiR czy w na basenie w SP 
nr 10. Inni pracują w służbach mundurowych,  
w szkole, służbie zdrowia lub wykonują jeszcze 
inne zawody. W okresie letnim mogą sobie do-
robić. Jest z tym różnie. Pracują na kąpieliskach, 
zabezpieczają spływy kajakowe, czy letni zor-
ganizowany wypoczynek dzieci. Bardzo dużo 
ratowników jedzie do pracy nad morze, każda 
ilość jest tam zatrudniana. Ratownicy wyjeż-
dżają też za granicę np. do Niemiec.

>> filaktyczne i prewencyjne w mieście i tere-
nie Zalewu Arkadia oraz Wójta Gminy Suwałki 
– dla drużyn działających na terenie Gminy,  
a konkretnie jeziora Okmin i Krzywe. Zgodnie 
z zawartym porozumieniem miasto Suwałki 
wespół z Gminą Suwałki sfinansują ratowni-
ków WOPR na kąpielisku nad jeziorem Czarne  
w miejscowości Krzywe i w Starym Folwarku 
nad Wigrami na plaży PTTK. Kąpieliska będą 
nadzorowane od 1 lipca do 31 sierpnia.

– czy kupujecie nowy sprzęt pływający?
– Z braku środków finansowych nie może-

my odtwarzać sprzętu, który jest drogi. Mamy 
sprzęt pływający, m.in. łódki których średni 
wiek to kilkanaście lat. Utrzymywane są one 
w sprawności, są obowiązkowo serwisowane, 
naprawiane.

– jak powinniśmy zachowywać się nad 
wodą?

Przede wszystkim kąpmy się pod nad-
zorem ratowników na plażach strzeżonych. 
Powtarzamy do znudzenia, żebyśmy nie wyłą-
czali wyobraźni. Alkohol i woda to mieszanka 
śmiertelna. Nie przeceniajmy też swoich umie-
jętności pływackich. Jeżeli wypływamy daleko 
od brzegu to miejmy ze sobą sprzęt asekuracyj-
ny, bojkę, czy pas ratowniczy, w jaskrawych ko-
lorach. Każdy może zasłabnąć, opaść z sił, i je-
żeli jesteśmy kilkadziesiąt metrów od brzegu, 
da nam to możliwość utrzymania się na wodzie  
i wezwania pomocy. Ważne jest też wzajemne 
obserwowanie się. 

Obowiązkiem żeglarzy jest posiadanie 
sprzętu asekuracyjnego w takiej ilości ile jest 
osób na łodzi. Często osoby pływające mają 
kamizelki ratunkowe nie na sobie ale pod sobą, 
siedząc na nich. Podczas gwałtownego zdarze-
nia np. wywrotki kajaka, może dojść do tragedii.

– dziękujemy za rozmowę.

bezpiecznie nad wodĄ

Akweny wodne nadzorowane przez 
suwalski WOPR to jeziora: Wigry, Hańcza, 
Szelment, Szelment Mały, Jodel, Wiżajny, 
Krzywe, Czarne, Koleśne, Dąbrówka, Okmin, 
Leszczewek, Gaładuś, Pomorze, Hołny, Wistuć 
oraz zalew Arkadia.

13 czerwca ratownicy 
WOPR-u wspólnie 

z policjantami 
udzielali pomocy 

żeglarzom wywróconej 
żaglówki na 

jeziorze Wigry

Nauka udzielania pierwszej pomocy na plaży  
Zalewu Arkadia w ubiegłym roku

Patrol WOPR w akcji na Wigrach
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WPN organizuje wycieczki pie-
sze i rowerowe. Turyści za przy-
stępną cenę mogą skorzystać  
z ok. 50 jednośladów z wypoży- 
czalni rowerów. Są one utrzymy-
wane w dobrym stanie technicz-
nym, przeglądane i serwisowa-
ne. Czynne jest Muzeum Wigier 

w Starym Folwarku. Można też 
zwiedzać wystawę rybactwa  
w Czerwonym Folwarku oraz wy-
stawy: przyrodniczą i etnogra-
ficzną w Krzywem. Od 1 lipca na 
Wigrach będzie pływał statek 
pasażerski na szlaku papieskim. 
Wciąż niesłabnącym zaintereso-
waniem cieszą się spływy kajako-
we po Wigrach i Czarnej Hańczy.

– Staramy się uatrakcyjniać 
pobyt turystów na naszym tere-
nie. W ramach projektu przebu-
dowujemy pieszy szlak zielony 
im. Antoniego Patli wokół jeziora 
Wigry na rowerowy. Na Półwyspie 
Klasztornym wybudowaliśmy plat-
formę widokową przystosowa-
ną dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonana ona została z tworzywa 
sztucznego hanitu, materiału przy-
rodniczo obojętnego, a co najważ-
niejsze trwałego. Z platformy mo-
żemy podziwiać Zatokę Wschodnią 
jeziora Wigry i Półwysep Rosochaty 
Róg. Staramy się też „ucywilizować” 
plażę w Krzywem. W porozumieniu 

z Gminą Suwałki wykonaliśmy bo-
isko do siatkówki plażowej, wiatę 
dla kajaków, a także kosze do sorto-
wania śmieci. Gmina rozbierze sta-
ry zniszczony pomost i zastąpi go 
nowym, pływającym. Aby wykonać 
jakąkolwiek inwestycję trzeba mieć 
pieniądze, choćby na wkład własny. 
Dlatego apeluję do wszystkich od-
wiedzających nasz Park, by wykupy-
wali karty wstępu. Uzyskane w ten 
sposób pieniądze posłużą nam do 
realizacji kolejnych inwestycji, a jest 
ich niemało – tłumaczy T. Huszcza.

kontakt: Wigierski Park Na- 
rodowy, Informacja turystyczna 
Krzywe 82, tel. 87 56 32 568, 510 992 
672, e-mail: turystyka@wigry.org.pl

wiGierski park narodowy zaprasza
od 6 czerWca WigierSki park narodoWy po ponad dWu mieSiącach od ogłoSzenia epidemii W polSce, zoStał po-
noWnie udoStępniony W celach edukacyjnych, SportoWych, filmoWania i fotografoWania, a także W celach 
zarobkoWych (od 20 kWietnia był udoStępniony tylko W celach turyStycznych i rekreacyjnych). można ko-
rzyStać z Wiat, miejSc biWakoWania, toalet, Wież WidokoWych i urządzeń przeznaczonych do zabaWy dzieci.

– Ta przerwa w ruchu tury-
stycznym spowodowana wpro-
wadzonymi przez rząd zakazami, 
nie została przez nas zmarnowa-
na. W tym czasie trwały prace re-
montowo-budowlane infrastruk-
tury Parku w celu poprawy jej 
stanu, a tym samym bezpieczeń-
stwa turystów. Przygotowaliśmy 
też filmy edukacyjne o temacie 
przyrodniczej, które prezentuje-
my na facebooku i YouTube – mó-
wi Tomasz Huszcza dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

Uwaga !
Przypominamy, że niezmiennie obowiązują nas na terenie WPN 

ogólne zasady i ograniczenia związane z epidemią: 
n wchodząc na teren WPN należy wykupić kartę wstępu (Karty 

wstępu można wykupić również poprzez: wpn.eparki.pl)
n używanie otwartego ognia (w tym grilla) wyłącznie w miej-

scach do tego wyznaczonych
n zabierz wszystkie swoje śmieci. Nie zostawiaj pustych opako-

wań, butelek, itp. Po prostu to co przyniosłeś, zabierz z powro-
tem. Miejsce odpoczynku pozostaw takie, jakim je zastałeś.

Już w tym roku rowerzyści będą mogli przejechać szlakiem rowerowym wokół 
Wigier o łącznej długości 45 km

Na plaży w Krzywem wybudowano boisko 
do siatkówki plażowej i ustawiono kosze 
do segragacji śmieci

Nowa platforma widokowa na Półwyspie Klasztornym

>>
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black Pub komin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ rozgrywki Suwalskiej Ligi Darta grane systemem 501 DO. 26.06 roz-

grywka rozpocznie się o godz. 18:30 do końca turnieju. Następny termin 
to: 03.07 (piątek). Wpisowe – 10 zł. Impreza otwarta dla wszystkich chęt-
nych, dołączyć można w dowolnej rundzie. Szerzej o darcie na stronie: 
http://dart.com.pl/

¿ 10-lecie zespołu Bifrost.  
27.06 koncert (zgodnie z za- 
sadami epidemiologiczny-
mi, liczba osób będzie ogra-
niczona do 150). Nie mniej 
jednak, liczymy na dobrą za-
bawę i udane występy. Start  
o godz. 15 w ogródku Black 
Pub Komina i potrwa do 22. 

Przed Bifrost’em zagrają takie zespoły jak: The Boars (15-15:40), MUV 
(15:55-16:35), Nanga Parbat (16:50-17:10), Morbu (17:25-17:50), Madbee 
(18:05-18:45), Amnestia (19-19:40), Hatefu five (19:55-20:35). Jubilaci za-
grają w godz. 20:50-22. 

Będzie jeszcze kilka niespodzianek! Czas rezerwować miejsce!!! Wstęp: 
20 zł. Bilety już w sprzedaży - kto pierwszy ten lepszy! Prosimy o zacho-
wanie środków bezpieczeństwa i zabranie ze sobą maseczek.

rozmarino, 
ul. Kościuszki 75 

zaprasza na:
¿  koncert „Zmiany 

Wachty” – 4.07, godz. 
19.30-22:30. W Ogrodzie 
Letnim Rozmarino wy-
stąpi szantowa super-
grupa „Zmiana Wachty”. 
Zespół od lat koncertu-
je i nagrywa płyty zdo-
bywając sobie publiczność trzech pokoleń. Po blisko czteromiesięcznej 
przerwie kwartet wraca na scenę. Bilety 20 zł. Rezerwacja: 87 563 24 00.
¿  trzydniową lipcową wieczorną niespodziankę muzyczną pt. 

„Rozmarino Blues Fest” – 9-11.07, godz. 19.

cinema lumiere 
Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301
 zaPraSza na Filmy:

– do 25 czerwca – „Naprzód” (kome-
dia animowana/przygodowy), „Sonic. 
Szybki jak błyskawica” (przygodo-
wy/familijny), „Swingersi” (komedia), 
„Emma” (komediodramat), „Zawód: 
Kobie ciar z ”  (kom e dia),  „W ier zę  
w Ciebie” (melodramat), „Niewidzialny 
człowiek” (horror);

– od 26 czerwca – „Co przyniesie ju-
tro” (dramat), „Brahms: The Boy II” (hor-
ror), „Tylko sprawiedliwość” (dramat), 
„Sala samobójców: Hejter” (thriller);

– 30 czerwca – „Kłamstewko” (kome-
diodramat) – film wyświetlany w cyklu 
KINO KONESERA; 

– od 3 lipca – „Czworo dzieci i coś” (familijny/przygodowy), „Coś się koń-
czy, coś zaczyna” (melodramat);

– od 10 lipca – „Zdrajca” (dramat biograficzny), „#Tu i teraz” (komedia).
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biblioteka Publiczna im. marii konoPnickieJ 
w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A informuje

o godzinach pracy Biblioteki Głównej i jej filii od 30.06 do 31.08:

¿ Biblioteka Główna, ul. E. Plater 33A: wtorek-piątek w godz. 8-16,  
sobota w godz. 9-15;

– Zbiory specjalne: wtorek-piątek w godz. 8-16, sobota – nieczynne; 
– Pracownia „Smykałka” i Czytelnia – nieczynne do odwołania;
¿ Filia nr 1, ul. Szpitalna 60: wtorek-piątek 8-16, sobota – nieczynne;
¿ Filia 2, ul. Klonowa 41: wtorek-piątek – 8-16, sobota – nieczynne;
¿ Filia 3, ul. Północna 26: wtorek-piątek – 8-16, sobota – nieczynne;
¿ Midicentrum, ul. Witosa 4A – nieczynne do odwołania.

SuwalSki ośroDek kultury, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿ Kino Samochodowe Pod Gwiazdami 
– 27.06, wjazd od godz. 21. Film „Granica”  
w reż. Ali Abbasiego to film pełen niespo-
dziewanych zwrotów akcji, (2018) fantasy/
thriller/romans. Pokaz na Bulwarach nad 
Czarną Hańczą przy Galerii Sztuki Stara 
Łaźnia, parking ul. A. Wajdy 3, wjazd od ul. 
A. Mickiewicza. Wstęp wolny/limit miejsc. 
Rezerwacja do 25.06. pod adresem:  
kinosok@soksuwalki.eu;
¿ IV Suwalski Salon Sztuki – zbiorową wystawę prac artystów związa-

nych z Suwałkami i Suwalszczyzną w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 
20, ul. Noniewicza 71. Wystawa czynna do końca sierpnia;

¿ wystawę prac fotografików sku-
pionych wokół grupy artystycz-
nej PAcamera w Galerii Patio przy 
ul. Papieża Jana Pawła II 5. Wystawa 
czynna do końca października. Galerie 
będą czynne do końca czerwca, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8-16, a w okresie wakacyjnym od wtor-

ku do niedzieli, w godzinach od 10 do 18;
¿ zbiorową wystawę rzeźby polskich i litewskich artystów w Galerii 

Sztuki Stara Łaźnia mieszczącej się na Bulwarach nad Czarną Hańczą  
– od 15 lipca w godz. 10-18 w dniach od wtorku do niedzieli;

¿ przesyłanie przez miłośników Suwałki Blues Festival 
zdjęć i filmików ubiegłorocznej edycji SBF. Spośród naj-
ciekawszych nadesłanych materiałów zostanie przygoto-
wany film, pokazujący atmosferę i dobrą zabawę podczas 

SBF 2019. Zdjęcia i filmiki można przesyłać na adres: festival@suwalki-
blues.com – do 26.06.

muzeum okręGowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿ wystawę „Jan Lebenstein – ilustracje do 

„Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella. 
Ilustracje Jana Lebensteina do „Folwarku 
zwierzęcego” Georga Orwella powstały na 
emigracji w Paryżu. Wystawa czynna do po-
łowy sierpnia.

muzeum im. marii konoPnickieJ, 
ul. T. Kościuszki 31 zaprasza:

¿ rodziny z dziećmi do Zaułka Krasnoludków. Na odwiedzających cze-
ka wiele atrakcji: animacje teatralne, zabawy oraz gry w ogrodzie. Zaułek 
Krasnoludków jest czynny: wtorek-niedziela w godz. 9.30-14.30. Od 1 lip-
ca do 31 sierpnia: wtorek-niedziela, w godz. 10.30-15.30. W poniedział-
ki i soboty nieczynne;
¿ wirtualny wernisaż wystawy „Kajko i Kokosz – komiksowa archeolo-

gia” – 3.07, godz. 18 na stronie internetowej Muzeum, a zwiedzanie od 
4.07 do 30.10 w Muzeum im. Marii Konopnickiej.

wakacyJna PromocJa!
Od 19 czerwca do 31 sierpnia bilety na seanse od wtorku do piątku 

(do godz. 15) w cenie 17 zł (2D i 3D) oraz tanie poniedziałki 16 zł (2D i 3D).

Uwaga: dla naszych Czytelników mamy 2 bilety do kina. Dwie pierw-
sze osoby, które polubią i udostępnią publicznie na facebooku aktualne 
wydanie „DTS” otrzymają pojedyńcze wejściówki na wybrany film 2D.
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wyDarzenia SPortowe
ślePSk malow w komPlecie

Znamy cały skład zespołu Ślepska Malow Suwałki w nowym sezo-
nie Plus Ligi. We wrześniu w suwalskiej drużynie ponownie zagrają: 
Bartłomiej Bołądź (atakujący), Paweł Filipowicz (libero), Jakub Rohnka 
(przyjmujący), Cezary Sapiński (środkowy), Kacper Gonciarz (rozgrywa-
jący), Andreas Takvam (środkowy), Łukasz Rudzewicz (środkowy), Patryk 
Szwaradzki (atakujący), Joshua Tuaniga (rozgrywający) oraz pojawią się 
nowi siatkarze: Mateusz Sacharewicz (środkowy), Marcin Waliński (przyj-
mujący) i Mateusz Czunkiewicz (libero). Suwalską drużynę nadal będzie 
prowadził trener Andrzej Kowal wspólnie z Mateuszem Kuśmierzem i fi-
zjoterapeutą Damianem Słabińskim. 

Ostatnio do składu Ślepska Malow na następny sezon 
dołączyli: J. Tuaniga (na zdjęciu obok) i M. Czunkiewicz. 
Tuaniga trafił do Suwałk z Long Beach State University 
w Stanach Zjednoczonych. Jego największymi atuta-
mi są kreatywność i przegląd pola. Przebojowy zawod-
nik dał się poznać w debiutanckim sezonie w PlusLidze  
z bardzo dobrej strony i szybko zaskarbił sobie zaufanie 
trenera Andrzeja Kowala. Tuaniga wywalczył miejsce  

w wyjściowej szóstce biało-niebieskich i w krótkim czasie stał się pewnym 
punktem zespołu. 23-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych związał 
się z suwalskim klubem nowym, dwuletnim kontraktem.

Nowym zawodnikiem Ślepska Malow został 24-letni Libero  
M. Czunkiewicz. Grał już w kilku klubach. Ostatnim przystankiem w ka-
rierze Czunkiewicza, skąd trafił do Suwałk, była Stal Nysa, gdzie rozegrał 
dwa pełne sezony. Warto dodać, że w rankingu najlepiej przyjmujących 
siatkarzy KRISPOL 1 Ligi zajął 3 miejsce z wynikiem 57,61%. Ma na swo-
im koncie zdobycie Pucharu Polski (2015) i Superpucharu Polski (2015),  
a także srebrne medale Mistrzostw Polski (2015) i Mistrzostw 1  Ligi (2019).

To już pewne. Kamil Skrzypkowski  
(na zdjęciu) kończy siatkarską karierę i do-
łącza do sztabu szkoleniowego Ślepska 
Malow Suwałki, gdzie będzie pełnił funk-
cję asystenta trenera Andrzeja Kowala. 
Rodowity bielszczanin bronił barw su-
walskiego klubu przez 12 lat. W sezonie 
2019/2020 zadebiutował w PlusLidze, ale problemy zdrowotne nie po-
zwoliły mu na rozwinięcie skrzydeł i pokazanie umiejętności, którymi 
cieszył suwalskich kibiców przez ostatnich 12 lat, m.in. w suwalskiej ha-
li OSiR. Po przedwczesnym przerwaniu w najwyższej klasie rozgrywko-
wej zdecydował się zakończyć zawodniczą karierę. Skrzypkowski otrzy-
mał propozycję objęcia nowej roli w zespole i dołączył tym samym do 
sztabu szkoleniowego Ślepska Malow Suwałki. Funkcję asystenta tre-
nera/kierownika drużyny będzie łączył z zawodem nauczyciela wycho-
wania fizycznego w suwalskiej Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich.

Od prawej Roman Kaleta prezes w firmie Malow, prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, właściciel firmy Malow Henryk Owsiejew, prezes Ślepsk Malow 
Suwałki Wojciech Winnik i Michał Wiszniewski z firmy Ślepsk

Firma Malow Sp. z o.o. nadal będzie sponsorem tytularnym Miejskiego 
Klubu Sportowego Ślepska Malow Suwałki. To bardzo ważna informacja  
z uwagi na niestabilną sytuację gospodarczą związaną z pandemią. 
Malow Sp. z o.o. to wiodący w kraju producent mebli metalowych: biu-
rowych, socjalnych, medycznych, warsztatowych, szkolnych. Produkuje 
również regały przesuwne, meble nierdzewne, totemy multimedialne, 
sejfy i szafy wzmocnione, skrzynki na listy i wiele innych.

Same Porażki wiGier
Trzy kolejne mecze przegrali piłkarze suwalskich Wigier w I lidze. 

Najpierw w Niepołomicach przegrali 1:2 z Puszczą. Gole strzelili: Denis 
Gojko w 34 min dla Wigier, a dla rywali Marcin Stefanik w 68 min. i Erik 
Cikoś w 90 min. Po raz kolejny suwalski zespół stracił punkty w końców-
ce meczu. Rywale kończyli mecz w dziesiątkę, po tym jak strzelec gola  
– E. Cikoś otrzymał czerwoną kartkę. 

Następny mecz drużyna Wigier przegrała w Su- 
wałkach. Uległa 0:1 GKS Tychy. Gola w 12 min. strzelił 
Sebastian Steblecki. Piłkarze Wigier zagrali z dużym 
zaangażowaniem i wolą walki, ale nie mieli pomy-
słu na grę. Chwilami sprawiali wrażenie jakby po raz 
pierwszy spotkali się na boisku. Nie najlepiej świad-
czyło to o pracy trenera Pawła Crettiego (na zdjęciu), 
pod którego opieką Wigry wywalczyły 8 punktów  
w 14 meczach. Po przerwie zimowej w sześciu meczach Wigry zdobyły 
tylko jeden punkt i nic dziwnego, że po tym meczu Zarząd Wigry Suwałki 
S.A. zdecydował o zakończeniu współpracy z dotychczasowym trenerem 
P. Crettim i jego asystentem Sławomirem Cisakowskim. 

W ostatnim rozegranym meczu w Olsztynie suwalski zespół prowa-
dzili Donatas Vencevicius i Karol Salik. Bez powodzenia. Wigry przegra-
ły 0:1 ze Stomilem i jak ocenili to komentatorzy Polsat Sport sytuacja su-
walskiego zespołu w tabeli jest katastrofalna. Gola strzelił Janusz Bucholc  
w 13 min., były piłkarz suwalskiej drużyny. Zresztą w składach obu ze-
społów nie brakowało piłkarzy, którzy teraz grają w Olsztynie, a dawniej 
reprezentowali barwy Wigier i odwrotnie. Mecz ze Stomilem przypomi-
nał poprzednie spotkanie Wigier z GKS Tychy, gdy rywale szybko strzelili 
gola, a piłkarze Wigier nie potrafili im odpowiedzieć. Na pewno piłkarze 
Wigier ponownie zagrali z ogromnym zaangażowaniem, ale to nie wy-
starczyło. Od 77 min. suwalski zespół grał w dziesiątkę, po tym jak Artur 
Najemski otrzymał czerwoną kartkę. 

Suwalska drużyna z 20 pkt zajmuje ostatnią lokatę w tabeli I ligi i do 
Odry Opole – zajmującej bezpieczną piętnastą lokatę traci już 11 pkt,  
a do końca rozgrywek pozostało już tylko siedem meczów. Najbliższy  
– w niedzielę (28 czerwca) o godz. 12:40 w Suwałkach Wigry rozegrają  
z GKS Bełchatów, zespołem wciąż walczącym o utrzymanie się w I lidze.

aquaPark czynny
Suwalski aquapark ponownie dostępny dla klientów. Suwalski 

SANEPID przekazał informację o wyniku pobranych 9 czerwca próbek wo-
dy, które są ujemne. W praktyce oznacza to, że zostały osiągnięte parame-
try jakości wody, aby w sposób bezpieczny można było korzystać z kom-
pleksu wodno-rekreacyjnego położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II 7.

Nowe zasady korzy-
stania z aquaparku: po-
dobnie jak w przypadku 
innych obiektów zarzą-
dzanych przez suwalski 
OSiR także i w aquaparku 
mają zastosowanie ogra-
niczenia sanitarne spowo-
dowane epidemią SARS-
CoV-2 w Polsce. Przede 
wszystkim została ogra-
niczona liczba osób, która 
może przebywać na terenie obiektu. Jednocześnie z basenu sportowego, 
części rekreacyjnej obejmującej także sauny może korzystać maksymal-
nie 150 użytkowników. W przypadku basenu sportowego obowiązuje li-
mit osób przebywających na jednym torze (4 osoby). Natomiast z saun  
w jednym czasie może korzystać 2 klientów. Więcej na: www.osir.suwalki.pl
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Prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 
ha, położonej w Suwałkach przy ul. zamojskiej, posiadającej urządzo-
ną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona 
jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej 
z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 58 zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
30.10.2013 roku. Na ww. nieruchomości znajduje się sieć energetyczna. 
Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz 
nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii 
bądź konserwacji.

cena wywoławcza: 162 000 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa 
tysiące złotych).

wadium: 16 200 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości.

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

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 23 lipca 2020 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 za-
poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

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

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

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

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

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

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

146/2020

Prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, ozna-
czonej działkami nr 32889/16 i 32889/19 o łącznej powierzchni 2,4712 
ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Papiernia, posia-
dającej urządzoną księgę wieczystą SU1S/00038881/7. Nieruchomość obję-
ta jest granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieruchomość 
przeznaczona jest na cele zabudowy usługowo – produkcyjnej. Szczegóło-
we warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego Nr 67 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 roku. Na działkach zloka-
lizowana jest sieć kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany 
będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostęp-
nienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypad-
ku kolidowania sieci z nową inwestycją, Nabywca na wniosek i koszt własny 
dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

cena wywoławcza: 1 580 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset 
osiemdziesiąt tysięcy złotych).

wadium: 158 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 roku o godz. 11.00 w 
siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali 
nr 146.

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

na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 13 sierpnia 2020 
roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Ko-
misja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium 
przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapo-
znaniu 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 tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przy padku 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 mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobo-
wiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku 
małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpie-
niem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku mał-
żeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

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

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

147/2020

ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat
zarząd budynków mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. ogłasza 

publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytko-
wego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwał-
kach przy ulicy andrzeja wajdy 3 wraz z bezpłatną obsługą ogólnodostęp-
nych toalet. Lokal położony jest na parterze i przeznaczony na działalność 
gastronomiczną o łącznej powierzchni użytkowej 47,50 m2 – wywoławcza 
wysokość stawki czynszu – 2,00 zł/m2 netto, wadium 280,00 zł.

Lokal wraz zapleczem sanitarnym i socjalnym wyposażony jest w insta-
lację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, wentylację mechaniczną, wywiewną,  klimatyzację oraz instalację 
ppoż. i alarmową.  

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł/m2. 
Lokal jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznej stawki czynszu 

netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji i podatek 
od nieruchomości przyszły najemca ponosi odrębnie i zobowiązany będzie 
do bezpłatnej obsługi ogólnodostępnych toalet (sprzątanie, zapewnienie 
środków czystości itp.) znajdujących się w budynku, w tym ich udostępnia-
nia również niezależnie od godzin pracy lokalu gastronomicznego oraz poza 
godzinami pracy Galerii Sztuki Stara Łaźnia. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. (czwartek) o godz. 12.00  
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o.  
– ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1). 

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

  145/2020
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obwieSzczenie
Prezydenta miasta Suwałk z dnia 10 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1  
i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Prezydent Miasta Suwałk podaje do wiadomości wyborców informację 
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyj-
nego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Batalionów Chłopskich, Bohaterów, Brylantowa, Bursztynowa, 
Chorwacka, Czeska, Czwartaków, Diamentowa, Edwarda Lecha Wojczyńskiego, Francuska, 
Grecka, Hetmańska, Hiszpańska, Husarii, Kawaleryjska, Kosynierów, Krzemowa, Lotnicza, Mariana 
Piekarskiego, Partyzantów, Platynowa, Portugalska, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielko-
polskich, Raczkowska, Rubinowa, Rycerska, Saperska, Szafirowa, Topazowa, Turkusowa, Ułanów 
Grochowskich, Węgierska, Włoska, Zastawie

Przedszkole nr 1, ul. Raczkowska 41, 
16-400 Suwałki

2 Elbląska, Gdańska, Innowacyjna, Koszalińska, Olsztyńska, Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego, 
Słupska, Spokojna, Sportowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Tadeusza Kościuszki (od początku do 
nr 30), Tarnobrzeska, Toruńska, Walerego Romana, Wojska Polskiego (bez nr 29), Zamojska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. kazimierza 
aleksandra hamerszmita wejście a, 
ul. wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Augustowska, Białostocka, Bielskobialska, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Częstochowska, 
Dubowo I, Ełcka, Generała Mieczysława Mackiewicza, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Iławska, 
Jeleniogórska, Kaliska, Karola Majerskiego, Katowicka, Kielecka, Konińska, Krakowska, Krośnień-
ska, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majora Hubala, Nowosądecka, 
Olecka, Opolska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piotrkowska, Płocka, Podpułkownika Jerzego 
Dąbrowskiego ps. „Łupaszka”, Poznańska, Przemyska, Pułkownika Adama Ignacego Koca, 
Radomska, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Siedlecka, Sieradzka, Skierniewicka, Sopocka, Tarnowska, 
Wałbrzyska, Warszawska, Węgorzewska, Włocławska, Wrocławska, Zielonogórska.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza 
Aleksandra Hamerszmita wejście B, 
ul. Wojska Polskiego 13, 16-400 Suwałki

4 24 Sierpnia, Adama Mickiewicza, Andrzeja Wajdy, Augusta II Mocnego, Bakałarzewska, Bałtycka, 
Bazarowa, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Filipowska, 
Grunwaldzka, Ignacego Krasickiego, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwi-
gi, Lazurowa, Łanowa, Mieszka I, Morska, Stanisława Staszica, Stefana Batorego, Szymona 
Konarskiego, Tadeusza Kościuszki (od nr 31 do nr 54), Targowa, Traktorzystów, Władysława 
Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zygmunta Augusta.

i liceum ogólnokształcące im. marii konop-
nickiej, ul. a. mickiewicza 3, 
16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Emilii Plater (od początku do nr 26A), Kamedulska, Księdza Jerzego Aleksandra Popiełuszki, 
Księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wawrzyńca 
Gałaja

zespół Szkół nr 2, Szkoła Podstawowa nr 9, 
ul. hamerszmita 11, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Emilii Plater (od nr 27 do końca), Marii Skłodowskiej-Curie biblioteka Publiczna im. marii konopnickiej, 
ul. e. Plater 33a, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Bulwarowa, Gabriela Narutowicza, Generała Zygmunta Podhorskiego, Generała Kazimierza 
Pułaskiego (nieparzyste do nr 61 oraz parzyste do nr 52), Generała Władysława Sikorskiego, 
Hugo Kołłątaja, Miodowa, Ogrodowa, Pawła Suzina, Piękna, Stefana Żeromskiego, Szpitalna 
(parzyste do nr 34, nieparzyste do nr 43), plac Świętego Krzyża, Tadeusza Kościuszki (od nr 55 do 
końca), Władysława Stanisława Reymonta, Zacisze, Zielna, Żytnia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. aleksandry 
Piłsudskiej, ul. t. kościuszki 126, 
16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Jana Brzechwy, Jana Kochanowskiego, 
Juliusza Słowackiego, Ludwika Waryńskiego, Stanisława Staniszewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, 
Utrata (nieparzyste od nr 11 do końca oraz parzyste od nr 8 do końca), Wisławy Szymborskiej, 
Zbigniewa Herberta

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujało-
wicz, ul. Sejneńska 12, 16-400 Suwałki

9 Osiedle II zespół Szkół nr 2, ii liceum ogółnokształcą-
ce, ul. t. kościuszki 36/38, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10 Aleksandry Piłsudskiej, Budowlana, Ciesielska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Kapitana Stani-
sława Bielickiego, Łąkowa, Mechaników, Murarska, Polna, Robotnicza, Rolnicza, Wesoła, Wiejska, 
Wigierska, Zahańcze, Żniwna

Państwowa wyższa Szkoła zawodowa  
im. prof. edwarda Franciszka Szczepanika, 
ul. t. noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11 Błogosławionej Siostry Kanizji Mackiewicz, Chłodna, Krótka, Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego, 
Marii Konopnickiej, Sejneńska (nieparzyste do nr 21 oraz parzyste do nr 6)

Suwalski ośrodek kultury, ul. t. noniewicza 
71, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12 1 Maja (nieparzyste oraz parzyste od nr 6 do końca) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujało-
wicz, ul. Sejneńska 12, 16-400 Suwałki

13 100-lecia Niepodległości, Cicha, Dąbrówka, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, 
Piaskowa, Pogodna, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (nieparzyste od nr 23 do końca; 
parzyste od nr 8 do końca), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Utrata Krótka

Zespół Szkół Technicznych, ul. Sejneńska 33,  
16-400 Suwałki
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14 Generała Józefa Dwernickiego, Teofila Noniewicza, Muzyczna zespół Szkół nr 1, ul. t. noniewicza 83,
16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15 Janusza Korczaka urząd Skarbowy w Suwałkach, ul. 1 maja 2a,  
16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

16 1 Maja nr 2, nr 4, nr 4A, Utrata (nieparzyste do nr 9A oraz parzyste do nr 6) Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła 
II, ul. J. Korczaka 4A, 16-400 Suwałki

17 Kolejowa, Kowieńska, Parowozowa, Północna, Wileńska, Wylotowa, Zwrotnicza Filia nr 3 biblioteki Publicznej,
ul. Północna 26, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

18 Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, 
Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa (nieparzyste nr 41, 41A i 41B, 
parzyste od nr 22 do nr 36), Leszczynowa, Lipowa, Olszowa, Orzechowa, Różana, Sosnowa, 
Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wrzosowa

Filia nr 2 Biblioteki Publicznej, ul. Klonowa 41,  
16-400 Suwałki

19 Majora Stefana Buczyńskiego, Karola Brzostowskiego, Klonowa (parzyste do nr 20; nieparzyste 
do nr 39), Tadeusza Lutostańskiego, Modrzewiowa, Nowomiejska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  
ul. nowomiejska 10, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

20 Karola Szymanowskiego, Klonowa (parzyste od nr 38 do końca, nieparzyste od nr 43 do końca), 
Papieża Jana Pawła II, Stanisława Moniuszki

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz
-Kowalskiego wejście A, ul. Klonowa 51,  
16-400 Suwałki

21 Emila Młynarskiego Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz
-Kowalskiego wejście B, ul. Klonowa 51,  
16-400 Suwałki

22 Armii Krajowej, Białorogi-leśniczówka, Czarnoziem, Fryderyka Chopina, Generała Kazimierza 
Pułaskiego (parzyste od nr 54 do 64), Knuta Olofa Falka, Michała Kleofasa Ogińskiego, Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Studzieniczne, Szwajcaria

Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej,  
ul. Nowomiejska 18, 16-400 Suwałki

23 Generała Kazimierza Pułaskiego nr 66 – Dom Pomocy Społecznej „Kalina” Dom Pomocy Społecznej „kalina”,  
ul. k. Pułaskiego 66, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

24 Aleksandra Putry, Antoniego Patli, Generała Kazimierza Pułaskiego (nieparzyste od nr 63 do 
nr 91), Romualda Minkiewicza, Tysiąclecia Litwy

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi,  
ul. A. Putry 4B, 16-400 Suwałki

25 Generała Kazimierza Pułaskiego (parzyste od nr 68 do końca oraz nieparzyste od nr 93 
do końca), Generała Władysława Andersa

Przedszkole nr 7,  
ul. w. andersa 10, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

26 Alfreda Wierusza-Kowalskiego (od początku do nr 9A) Szkoła Podstawowa nr 7 wejście a,  
ul. r. minkiewicza 50, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

27 Alfreda Wierusza-Kowalskiego (parzyste od nr 10 do nr 20), Ludwika Michała Paca Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów w Suwał-
kach, ul. L. M. Paca 4, 16-400 Suwałki

28 Alfreda Wierusza-Kowalskiego (nieparzyste od nr 11 do końca, parzyste od nr 22 do końca) Szkoła Podstawowa Nr 7, wejście C,  
ul. Romualda Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki

29 Alfreda Lityńskiego Szkoła Podstawowa nr 7 wejście B,  
ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki

30 Jerzego Antoniewicza, Księdza Stanisława Szczęsnowicza, Wincentego Witosa Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Olimpijczyków Polskich,  
ul. Jerzego Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki

31 Mikołaja Reja Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Olimpijczyków Polskich,  
ul. J. Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki

32 Ignacego Daszyńskiego Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami 
integracyjnymi wejście c,  
ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

33 11 Listopada, Franciszkańska, Ignacego Paderewskiego, Krzywólka, Legionów, 
Romana Dmowskiego

Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami 
integracyjnymi wejście b,  
ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych
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maSz Problem z alkoholem?
chceSz PrzeStać Pić?

anonimowi alkoholicy czekaJą

wykaz mitinGów GruP aa interGruPy

„PoJezierze”

Suwałki:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „opoka”, ul. W. Polskiego 36, sobota, godz. 10.00;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

    i święta 16.00;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 16.00;

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 79/2020

34 Szpitalna (nieparzyste od nr 45, parzyste od nr 36 (bez nr 60 i 62 do końca) Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami 
integracyjnymi wejście a,  
ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki

Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

35 Wojska Polskiego 29 – Areszt Śledczy Areszt Śledczy, ul. Wojska Polskiego 29,  
16-400 Suwałki

36 Szpitalna 62 – Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  
ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki

37 Szpitalna 60 – Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera,  
ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

38 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach (Oddział 
Rehabilitacyjny i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,  
ul. Waryńskiego 22 A, 16-400 Suwałki

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy  

w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. 
wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar gło-

sowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Suwałk najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100. 144/2020
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wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
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Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz pracownicy Spółek Litpol i Malow w Suwałkach
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Muzeum Okręgowe w Suwałkach rozpoczęło realizację projektu 
„Cross border poetry – painting that speaks” – „Poezja transgraniczna  
– malowane słowami”, dofinansowanego ze środków programu Interreg 
Litwa-Polska.

Głównym beneficjentem jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach, a part-
nerami są: Muzeum w Alytus oraz Muzeum w Łoździejach. Realizacja pro-
jektu ma na celu zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzic-
twa historycznego i kulturowego w turystyce zagranicznej i obejmować 
będzie działania w związane z odkrywaniem wspólnych walorów kultu-
rowych, w tym dziedzictwa literackiego i poezji. 

Jednym z najważniejszych działań w ramach projektu będzie stała wy-
stawa w Muzeum im. Marii Konopnickiej poświęcona życiu i twórczości 
poetki. Będzie to opowieść o niezwykłej kobiecie i poetce, która stała się 
ikoną swoich czasów i do dziś jej poezja stanowi kanon literatury europej-
skiej. Wystawa bez wątpienia zaskoczy zwiedzających najnowocześniej-
szymi rozwiązaniami wystawienniczymi (ciekawą aranżacją, scenografią, 

multimediami, wykorzystaniem techniki pepper’s ghost) oraz wielopłasz-
czyznową narracją, która pozwoli na indywidualne odkrywanie poetki. 

Ponadto w ramach projektu odbędą się trzy transgraniczne, inte-
gracyjne imprezy plenerowe, obejmujące warsztaty, animacje i kon-
kursy dla rodzin z dziećmi: w Suwałkach – Spotkanie w Ogrodzie Baśni  
(8 sierpnia 2020), w Alytus – Festiwal Natura i Radość (3 października 2020),  
w Łoździejach – Święto transgranicznego listu. List w Łoździejach  
(24 października 2020).

Efektem wspólnym działań wszystkich partnerów będzie opracowa-
nie trasy turystycznej prowadzącej z Alytus przez Łoździeje do Suwałk, 
poprzez miejsca związane z dziedzictwem literackim oraz aplikacja na te-
lefon pozwalająca na poznanie tych miejsc.

Działaniami partnerów projektu będzie modernizacja sali eduka-
cyjnej i wystawy w Muzeum Anzelmasa Matutisa w Alytus oraz przy-
gotowanie instalacji plenerowych i nowych programów edukacyjnych  
w Łoździejach i w Alytus.

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2020 do marca 
2022 roku.

Łączna wartość projektu wynosi 752 598,70 EUR, w tym dofinanso-
wanie zadań realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach  357 
853,03 EUR.

nr projektu lt-Pl-4r-280 „cross border poetry 
– painting that speaks” – „Poezja transgraniczna – malowane słowami”

wSpólNe dzIałaNIa muzealNIków 
z Suwałk, alytuS I łoźdzIej
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deszczowe kino
Pierwszy seans w plenerowym kinie na suwalskich bulwa-

rach odbył się 20 czerwca. Widzom nie przeszkadzał padający 
deszcz, bo oglądali film bezpośrednio  z własnych samocho-
dów. Wyświetlono komediodramat „Green Book”, najlepszy 
film 2018 roku. Ma on na koncie 11 wygranych na najważniej-
szych festiwalach filmowych.

Następny bezpłatny seans zaplanowano  27 czerwca (so-
bota) o godz. 21.30. Warto by organizatorzy zadbali o to, by 
w trakcie seansu filmowego nie włączyły się okoliczne lampy 
uliczne. Na pewno oglądanie filmu ułatwiłoby też zaprezen-
towanie go w wersji z lektorem, a nie z napisami, trudnymi do 
odczytania z samochodu. 

centrum obsługi Nieruchomości

międzynarodowy koncern obrotu Nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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>>>> dwUdziesTolecie 
sTowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach obcho-
dziło jubileusz dwudziestolecia. Powstało w lutym 2000 roku z potrzeby serca oraz 
chęci niesienia pomocy osobom najbardziej pokrzywdzonym przez los, niezaradnym 
życiowo, chorym i niepełnosprawnym oraz seniorom. Szczególny wkład w funkcjo-
nowanie Stowarzyszenia mają Krystyna Jaśkiewicz oraz Tadeusz Franciszek Zamaro.

Dwudziestoletnia współpraca DPS „Kalina” i Stowarzyszenia doprowadziła m.in. 
do organizacji od 2002 roku „Dni rodzin” i „Integracyjnego Biegu Ulicznego” oraz od 
2003 roku cyklicznie odbywających się „Międzynarodowych Animacji Teatralnych”. 
Stowarzyszenie wypełniło niszę związaną z działalnością ukierunkowaną na integra-
cję społeczną i uczestnictwo seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu publicz-
nym, kulturalnym i artystycznym.

Członkowie Stowarzyszenia dla upamiętnienia 20-lecia powstania Stowarzyszenia Przyja-
ciół Domu Pomocy Społecznej Kalina posadzili pamiątkowe drzewo w parku DPS Kalina


