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przecina poranne jezioro

wstający światłem krzyż.

rozdzierająca cisza świtu.

Stoję. postać. cień. punkt.
Leszek Aleksander Moczulski

Zdrowych 
Świąt 

Wielkanocnych

życzą Dyrektor i Pracownicy 
Biblioteki Publicznej 

im. Marii Konopnickiej  
w Suwałkach

WALMAR – DRAŻBA Sp.j., 
ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki

tel. 87 566 70 73, 87 563 17 80, -81, fax 87 563 17 82
 e-mail: suwallki@walmar.com.pl    www.walmar.com.pl

* Największy wybór opon letnich
* Najwyższa jakość usług

Życzenia radosnych i zdrowych świąt wielkanocnych
wypełnionych nadzieją na lepsze jutro
  składa Walerian Drażba z Pracownikami

80/2021

Lilianna Sadowska
z Pracownikami
Zakładu Elektroniki SUWAR 
i Hotelu AKVILON

Najserdeczniejsze 
zyczenia wielkanocne 

   składa

.

84/2021

83/2021

ul. Wojska Polskiego 98, 16-400 Suwałki (przy salonie FIATA)
tel. 506 411 218; email: michalwiluk@wp.pl 

Auto MyjniA
centrum koSmetyki SamochodoWej

n pranie tapicerki samochodowej
n czyszczenie tapicerki skórzanej
n renowacja plastików
n woskowanie ręczne
n odnawianie lakieru
n polerowanie lamp
n mycie felg
n całoroczne pranie dywanów

wesołych świąt
wielkanocnych

82/2021

79/2021

87/2021

Wesołych Świąt 
Wielkanocnych

życzy wszystkim
Firma Szulc-Trading

81/2021

ul. M. Konopnickiej 7
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Niech tegoroczne 
Święta Wielkanocne
przyniosą mieszkańcom Suwałk
radość i  ciepło
oraz niech będą doskonałą okazją
do spędzenia wspaniałych chwil
w gronie najbliższych

Zarząd i pracownicy
PEC w Suwałkach Sp. z o.o. 

86/2021

88/2021

Radosnych, zdrowych, 
spędzonych w gronie rodzinnym 
Świąt Wielkanocnych

życzą Właściciel 
i Pracownicy

Firmy

89/2021

90/2021

92/2021

z okazji świąt wielkanocnych w imieniu 
samorządu gminy Suwałki 

życzymy wszystkim mieszkańcom, 
aby pomimo trudnych dla wszystkich czasów 

w waszych sercach, rodzinach
i domach zagościła radość, miłość i wielka 

nadzieja odradzającego się życia.
niech nastrój tych cudownych świąt 

pozostanie z wami także 
w poświątecznej codzienności.

Wójt Gminy Suwałki
Zbigniew Mackiewicz

Przewodniczący 
Rady Gminy Suwałki

Marek Jeromin

wesołych
i zdrowych
świąt wielkanocnych
życzy
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noWy tomograf
Suwalski Szpital Wojewódzki  dostanie 4 mln 

zł na zakup nowoczesnego tomografu kompu-
terowego (TK), przeprowadzi też adaptację po-
mieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Tak 
zdecydował Zarząd Województwa Podlaskiego. 
Pieniądze na zakup tomografu komputerowe-
go pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Zakup dodatkowego tomografu 
umożliwi zwiększenie liczby badań oraz skróci 
kolejki osób oczekujących na diagnostykę.

Złote gody
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>>
10 suwalskich par odebrało z rąk prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza honorowe odzna-

czenia za 50 lat pożycia małżeńskiego. 
– Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, a także zadowolenia w życiu osobistym. Chciałbym, 

byście Państwo czuli się w naszym mieście jak najlepiej – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

1. Eugenia i Tadeusz Bobrowscy
2. Aniela i Jerzy Bokuniewicz
3. Marianna i Zbigniew Bujnowscy
4. Helena i Jakub Gałaszewscy
5. Helena i Ryszard Góral 

6. Halina i Lubomir Kisielewscy
7. Róża i Ryszard Łapińscy 
8. Krystyna i Stanisław Miler
9. Jadwiga i Ryszard Rynkowscy
10. Maria i Jacek Tutak

Na zdjęciach jubilaci z prezydentem Cz. Renkiewiczem i jego zastępcą Romanem Rynkowskim.
Swój jubileusz małżeński świętowali:

ubyWa małżeńStW

W Suwałkach w 2020 r. zawarto 319 małżeństw. To najmniej od 17 lat. Ale był to rok nietypowy. 
Pandemia nagle spowodowała duże zmiany w naszym życiu społecznym i trudno ocenić jej  wpływ 
na liczbę zawieranych małżeństw. Dlatego w analizie pominęliśmy nietypowy rok 2020. Wnioski 
jednak są jednoznaczne. Od wielu lat liczba małżeństw w naszym mieście zmniejsza się, a przyby-
wa rozwodów. W 2019 roku w Suwałkach zawarto 333 małżeństwa, a to oznacza, że suwalczanie 
zawierają ich coraz mniej:

2010 – 421 zawartych małżeństw
2015 – 371 zawartych małżeństw
2018 – 345 zawartych małżeństw
2019 – 333 zawarte małżeństwa.
W 2019 roku w Suwałkach zawarto 4,8 małżeństwa na 1 ty-

siąc mieszkańców. Jest to średnia zbliżona do średniej w kraju  
i w województwie podlaskim. 

dużo rozWodóW

Niestety małżeństwa suwalczan często kończą się rozwodami. Suwalska średnia dotyczą-
ca rozwodów jest znacznie gorsza niż w kraju i w podlaskim. W 2019 r. przypadło 2,2 rozwo-
dów na 1 tys. mieszkańców. Na tym poziomie średnia rozwodów utrzymuje się od lat, podczas 
gdy w kraju i w podlaskim średnia ta nie przekracza dwóch rozwodów na 1 tysiąc mieszkań-
ców. Nic dziwnego, że wśród suwalczan ubywa zamężnych i żonatych, a przybywa osób samot-
nych. W 2019 roku 51,6% mieszkańców Suwałk było w związkach małżeńskich. To o 2% mniej 
niż w czasie ostatniego spisu powszechnego w 2011 r. Przy takiej tendencji najprawdopodob-
niej już wkrótce więcej będzie suwalczan żyjących samotnie i w związkach nieformalnych niż 
w żyjących w małżeństwach.

co dalej z teSco?
Firma Netto Polska zawarła porozumie-

nie z Tesco o zakupie polskiej części biznesu. 
Zostało ono zatwierdzone przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z tym po-
rozumieniem dwa centra dystrybucyjne oraz 
301 sklepów, w tym wybudowany przed 10 laty 
sklep w Suwałkach, przejmie Netto Polska. O je-
go przyszłość zapytaliśmy biuro prasowe Tesco. 

– Placówki Tesco będą przebudowywane 
na sklepy Netto w koncepcie 3.0, które charak-
teryzują się atrakcyjną i przyjazną, nowocze-
sną aranżacją sklepu i bogatym asortymentem 
produktów (w tym świeżych owoców i warzyw, 
produktów bezglutenowych i bez laktozy oraz 
BIO, strefą To Go, ofertą produktów z katego-
rii non-food). Obecnie opracowujemy plany dla 
poszczególnych sklepów. O dalszych szczegó-
łach dotyczących danych placówek będziemy 
Państwa informować w późniejszym terminie – 
odpowiedziała nam Ewa Zaborska z Lighthouse.

utrudnienia W ruchu
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, 

że tuż po Wielkanocy – od 6 kwietnia w związku 
z robotami budowlanymi wystąpią utrudnienia 
w ruchu drogowym na dwóch ulicach:

– Ludwika Michała Paca – przebudowa ulicy;
– Sportowej – budowa parkingów.
Kierowców oraz pieszych prosimy o zacho-

wanie szczególnej ostrożności i zastosowanie 
się do wprowadzonego oznakowania. Suwalski 
ZDiZ przeprasza za utrudnienia.

W Skrócie



1.04.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

5

>>
31 marca suwalscy radni obradowali na 

trzydziestej sesji. Po raz kolejny odbyła się ona  
w sposób zdalny. Jej obrady zakończyły się już 
po oddaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” do 
druku, dlatego też zamieszczamy relację tyl-
ko z początkowej części sesji. Dokończenie 
relacji zostanie opublikowane na stronie in-
ternetowej „DTS”. W porządku obrad XXX se-
sji znalazło się kilka sprawozdań i informacji 
oraz aż siedem projektów uchwał w sprawie 
miejscowych planów zagospodarowania,  
o których radni decydowali w końcowej czę-
ści sesji, a zatem o tym będzie w relacji na stro-
nie internetowej. Dużo uwagi suwalscy raj-
cowie poświęcili problemom seniorów oraz 
osób z niepełno sprawnościami. Informację 
o działalności Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przedstawił jej wiceprezes Jan 
Stanisław Kap. O SSSE pisaliśmy więcej w po-
przednim wydaniu „DTS”.

chorych na coVid-19 PrzybyWa
Niestety stało się to tradycją, że ostatnie 

sesje rozpoczynają się od informacji o sta-
nie epidemii COViD-19 w Suwałkach. Joanna 
Dyczewska z suwalskiego Sanepidu poinfor-
mowała, że w tym roku zmarło 40 suwalczan  
z powodu koronawirusa. W dniu sesji (31 
marca) na COViD-19 chorowało 393 suwal-
czan, z czego większość przebywała w domu.  
W szpitalu przebywało 77 chorych miesz-
kańców Suwałk. Jak poinformował Adam 
Szałanda, dyrektor suwalskiego Szpitala 
Wojewódzkiego, siedmiu chorych musi ko-
rzystać z respiratora. Sytuacja jest trudna  
i w ubiegłym tygodniu w suwalskim szpita-
lu zwiększono do 93 liczbę tzw. miejsc covi-
dowych. Niestety wśród chorych na korona-
wirusa jest coraz więcej młodych suwalczan. 

mniej kontroli i WiruSóW 
Poza coVid-19

Z informacji przedstawionej radnym wy-
nika, że w 2020 r. pracownicy suwalskiego 
Sanepidu, z oczywistych powodów koncen-
trowali się na zwalczaniu epidemii SARS-
CoV-2. Znacznie ograniczyli swoją działalność 
kontrolną np. w ubiegłym roku pracownicy 
Sanepidu nie przeprowadzili żadnej kontro-
li w 93 suwalskich zakładach żywienia zbioro-
wego czyli m.in. w stołówkach pracowniczych, 

żłobkach, przedszkolach i zakładach usług ca-
teringowych. Nie przeprowadzono też kontro-
li stanu przygotowania szkół do nowego ro-
ku szkolnego.

W 2020 r. w Suwałkach wyraźnie zmniej-
szyła się liczba zachorowań na wirusowe za-
każenia jelitowe, ospę wietrzną, boreliozę  
i płonicę. Nie odnotowano też zbiorowych za-
truć pokarmowych. Pracownicy Sanepidu po-
zytywnie ocenili też stan wody w sieciach za-
rządzanych przez suwalskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji oraz Szpital Wo- 
jewódzki. W wakacje normom sanitarnym od-
powiadała też woda na kąpielisku na Zalewie 
Arkadia. Służby sanitarne bardzo dobrze oce-
niły stan sanitarno-techniczny Domu Pomocy 
Społecznej „Kalina”.

Pomoc Potrzebującym
Ubiegły rok był niezwykle trudny dla 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Suwałkach, a zwłaszcza dla osób 
pracujących w terenie, które często narażały 
swoje zdrowie i życie pomagając potrzebują-
cym suwalczanom. 

W 2020 r. do suwalskiego MOPR wpłynęło  
o ponad 10% więcej niż przed rokiem wniosków 
o udzielenie pomocy w formie zasiłków, gorą-
cych posiłków, pomocy rzeczowej i usług opie-
kuńczych. Zdecydowanie częściej niż to było 
wcześniej powodem ubiegania się o pomoc 
było ubóstwo i związane z tym bezrobocie. 
Niewykluczone, że do tego wzrostu przyczy-
niły się wprowadzone w gospodarce ograni-
czenia związane z epidemią. Odnotowano też 
duży przyrost liczby złożonych wniosków zwią-
zanych z alkoholizmem i narkomanią. Na szczę-
ście nie potwierdziły się przewidywania, że 
przymusowy dłuższy pobyt w domu spowodu-
je zwiększoną przemoc w rodzinie. Statystyki 
suwalskiego MOPR wskazują, że tak nie było. 
W 2020 roku wszczęto mniej niż przed rokiem 
procedur „Niebieskiej Karty” czyli postępowań 
w sprawie przemocy w rodzinie. 

W 2020 r. suwalski MOPR wypłacił świad-
czenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” dla 
13 357 dzieci (o 405 więcej niż w 2019 r.) na 
kwotę blisko 75 mln zł czyli o 16,5 mln zł wię-
cej niż przed rokiem.

Senioralny Program
Jednogłośnie radni przyjęli program dzia-

łań na rzecz seniorów w Suwałkach do 2026 
roku. To jedno z podstawowych działań spo-

łecznych samorządu miejskiego, bo seniorów  
w Suwałkach gwałtownie przybywa. W 2019 r.  
w naszym mieście było o ponad 1 tys. senio-
rów więcej niż dwa lata wcześniej. Teraz co 
piąty suwalczanin jest seniorem. Najwięcej 
ich mieszka na Osiedlu Północ przy ulicach:  
A. Wierusza-Kowalskiego, gen. K. Pułaskiego 
i Nowomiejskiej, oraz w centrum miasta przy 
ulicach: 1 Maja, T. Noniewicza i J. Korczaka. 
Przyjęty program przewiduje kontynuację 
działań już prowadzonych na rzecz seniorów, 
takich jak wsparcie udzielane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy 
Społecznej „Kalina” i Środowiskowy Dom 
Samopomocy. Suwalscy seniorzy korzysta-
ją z programu „Złota rączka dla seniora”, kon-
sultacji geriatrycznych, szczepień przeciw-
ko grypie, a prawie 3,8 tys. z nich korzysta  
z ulg przysługujących posiadaczom Suwalskiej 
Karty Mieszkańca. Na rzecz seniorów usługi 
świadczą też suwalskie placówki opieki zdro-
wotnej. W Suwałkach działają trzy kluby senio-
ra przy ulicach: F. Chopina 6, T. Kościuszki 71  
i Ciesielskiej 15. Ważną częścią przyjętego pro-
gramu jest integracja międzypokoleniowa  
i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób 
starszych w społeczeństwie.

Na otwarciu wystawy suwalskich zdjęć ślubnych 
w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej  
w sierpniu 2020 r. zaśpiewał zespół „Suwalskie 
Starszaki”

bezPłatne SzczePienia 
dWunaStolatek

Suwalscy radni miejscy jednogłośnie zdecy-
dowali, że w roku 2021 z bezpłatnych szczepień 
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego  
w Suwałkach będą mogły skorzystać dziew-
częta posiadające Suwalską Kartę Mieszkańca, 
które w tym roku ukończyły 12 lat. W 2021 r. do 
programu szczepień będzie mogło przystą-
pić w Suwałkach ok. 394 dziewcząt. Program 
szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego dla mieszkanek Suwałk polegać bę-
dzie m.in. na: przeprowadzeniu akcji informa-
cyjno-edukacyjnej, uzyskaniu pisemnej zgody 
od rodziców lub opiekuna prawnego na wy-
konanie szczepień, badaniu lekarskim, kwali-
fikacji do szczepienia i wykonaniu pełnego cy-
klu szczepień.

Wiosenna sesja

Ciąg dalszy na str. 6
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Wydarzyło Się
Na realizację tego programu zaplanowa-

no w suwalskim budżecie miejskim 70 tys. zł, 
z zastrzeżeniem że w przypadku większej licz-
by chętnych środki te zostaną zwiększone, 
zwłaszcza, że w tym roku koszt jednej szcze-
pionki może wzrosnąć prawie trzykrotnie. 

Pomogą SuWalczanom 
z niePełno SPraWnościami 

Radni podzielili pieniądze na realizację za-
dań na rzecz osób z niepełno sprawnościami 
w Suwałkach. W tym roku Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ten 
cel w Suwałkach przeznaczył nieco ponad 2,2 
mln zł, to o ok. 337 tys. zł więcej niż przed ro-
kiem. W 2021 roku aż 759 360 zł trafi na do-
finansowanie kosztów tworzenia i działania 
warsztatów terapii zajęciowej, 600 tys. zł na 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt reha-
bilitacyjny, a 398 615 zł na dofinansowanie li-
kwidacji barier architektonicznych.

W ubiegłym roku z suwalskiego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie za pieniądze po-
chodzące z PFRON ponad 400 suwalczan  
z niepełno sprawnościami otrzymało przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  
a 45 z nich usunięto bariery architektoniczne  
w miejscu zamieszkania, poprzez m.in. przy-
stosowanie łazienek, poszerzenie drzwi, mon-
taż uchwytów, schodołazów i podjazdów  
z balustradą. Opłacono również m.in. pobyt 94 
suwalczan z niepełno sprawnościami na tur-
nusach rehabilitacyjnych oraz udział 35 osób 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Pięciu oso-
bom z głębokim niedosłuchem i niemówią-
cym zakupiono sprzęt komputerowy z opro-
gramowaniem do nauki i rozwijania mowy lub 
specjalistyczną klawiaturą. 

tranSPort dla oSób z niePełno 
SPraWnościami

Radni przyjęli uchwałę, dzięki której od  
1 czerwca suwalczanie z niepełno sprawno-
ściami będą mogli skorzystać z całkowicie 
nowej usługi w naszym mieście pod nazwą 
door-to-door. Dzięki temu osoby z niepełno-
sprawnością ruchową otrzymają pomoc w wy-
dostaniu się np. z mieszkania i dotarciu np. do 
lekarza lub na wydarzenie kulturalne. Tę usłu-
gę będzie świadczył suwalski MOPR do końca 
listopada 2023 r. Ponad 722 tys. zł na ten cel 
oraz na zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych, schodołazu i wózka inwa-
lidzkiego suwalski samorząd miejski pozyskał 
z funduszy unijnych.

Z usługi door-to-door bezpłatnie będą mo-
gły skorzystać osoby z niepełno sprawnościa-
mi od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7 do 18, z możliwością rozszerzenia usłu-
gi na dni wolne od pracy odpowiednio do po-
trzeb osoby z niepełno sprawnością ruchową. 
Pierwszeństwo w uzyskaniu przewozów bę-
dą miały osoby legitymujące się orzeczeniem  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich, aktywne zawodowo. Z usługi do-
or-to-door, zgodnie z zasadami programu, nie 
będą mogły korzystać osoby poniżej 18 roku 
życia, a więc nie będzie możliwe dowożenie 
dzieci do szkół. Tę usługę, tak jak dotychczas 
będzie realizowało PGK Suwałki.

ePidemia nieStraSzna 
PrzeStęPcom

Pomimo licznych ograniczeń wprowa-
dzonych w czasie epidemii w 2020 r. zwięk-
szyła się liczba przestępstw stwierdzonych 
w Suwałkach. Przybyło przestępstw krymi-
nalnych, a zwłaszcza przestępstw narkotyko-
wych, których stwierdzono ponad dwa razy 
więcej niż przed rokiem. Epidemia odstra-
szająco podziałała na złodziei, którzy doko-
nali kradzieży z włamaniem prawie o połowę 
mniej niż przed rokiem. Niestety zwiększyła 
się liczba przestępstw drogowych, nietrzeź-
wych kierujących oraz liczba nieletnich prze-
stępców. W 2020 r. samorządy przekazały su-
walskiej policji w darowiźnie ponad 141 tys. 
zł, z czego ponad połowa pochodziła z miej-
skiej kasy Suwałk.

zaProSili PolakóW 
z kazachStanu

Jednogłośnie radni zaprosili do Suwałk 
czteroosobową rodzinę polskiego pocho-
dzenia z Kazachstanu. Krystyna Taczanowska 
ma dyplom lekarza-epidemiologa, a jej mąż 
Jewgienij pracuje w firmie naftowo-gazo-
wej. Mają dwoje małoletnich dzieci. Mogą za-
jąć wolne mieszkanie komunalne, które było 
przeznaczone dla lekarzy z Białorusi, ale su-
walski szpital zrezygnował z tego mieszkania. 
To będzie druga rodzina polskiego pocho-
dzenia, która trafi z Kazachstanu do Suwałk. 
Pierwsza mieszka w naszym mieście od sie-
demnastu lat. Polacy trafili do Kazachstanu  
w czasie sowieckich przesiedleń w latach trzy-
dziestych XX wieku.

n 25 marca, w Dniu Wolności Białorusi, bu-
dynek Suwalskiego Ośrodka Kultury przy  
ul. Papieża Jana Pawła II rozbłysł biało-czer-
wono-białą iluminacją nawiązującą do histo-
rycznej białoruskiej flagi. Ogólnopolska akcja 
solidarnościowa „Światło dla Białorusi” miała 
zademonstrować solidarność i wsparcie dla na-
szych białoruskich sąsiadów i ich walki o swo-
body demokratyczne.

n Tylko 23 marca suwalscy policjanci otrzy-
mali 4 sygnały o tym, że oszuści próbowali 
oszukać mieszkańców i nakłonić ich do prze-
kazania swoich oszczędności. Na szczęście 
dzięki czujności suwalczan do oszustwa nie 
doszło. Funkcjonariusze apelują o rozwagę 
przy podejmowaniu szybkich decyzji finan-
sowych. 

n 24 marca doszło do zderzenia trzech aut na 
ulicy Bulwarowej w Suwałkach w czasie zatrzy-
mywania pojazdu, którego kierowca nie zatrzy-
mał się do kontroli. Nikt nie odniósł obrażeń.  
W zdarzeniu uczestniczył nieoznakowany po-
licyjny radiowóz.

n Iga Romotowska, uczennica suwalskie-
go I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Ko- 
nopnickiej znalazła się w gronie najlepszych 
tłumaczy z krajów Unii Europejskiej. W konkur-
sie tłumaczeniowym Juvenes Translatores 2020 
uczestniczyło 2797 uczniów z 664 europejskich 
szkół, w tym pięcioro uczniów I LO. 

n 24 marca pijany 36-letni kierowca samo-
chodu uszkodził elewację budynku przy ul. M. 
Konopnickiej i odjechał. Po godzinie policjan-
ci na ul. Utrata zatrzymali kierującego tym au-
tem. Podczas kontroli funkcjonariusze stwier-
dzili że miał on prawie 1,4 promila alkoholu  
w organizmie. 

n Kolejny wypadek na rondzie u zbiegu ulic 
gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej i rot. W. Pi- 
leckiego. 24 marca zderzyły się tam dwa sa-
mochody osobowe. Jednej osobie na miej-
scu zdarzenia udzielono pomocy medycznej. 
Przypomnijmy, że pomimo zmiany organizacji 
ruchu, na tym rondzie wciąż dochodzi do koli-
zji. Przyczyną większości z tych zdarzeń jest jaz-
da na pamięć i nie stosowanie się kierowców do 
nowego oznakowania. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej kierowcę skody. Mężczyzna przeje-
chał przez skrzyżowanie na czerwonym światle. 
Chwilę później okazało się, że 27-latek jest po-
szukiwany i ma cofnięte uprawnienia do kiero-
wania. Zatrzymany trafił na 105 dni do aresztu. 
Z kolei 33-letni pasażer skody został ukarany 
mandatem karnym za wprowadzanie w błąd 
policjantów, co do tożsamości kierującego.
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Transmisję sesji Rady Miejskiej w Su- 
wałkach można obejrzeć on-line na stro-
nie internetowej www.um.suwalki.pl  
Można też zapoznać się z protokołami  
z sesji publikowanymi na BIP oraz nagrania-
mi z sesji zamieszczanymi na stronie www.
um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do do-
kumentów dotyczących pracy samorzą-
du w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. 
Zgodnie z wymogiem prawa, interpe-
lacje i zapytania radnych oraz udziela-
ne na nie odpowiedzi publikowane są  
na stronie bip.um.suwalki.pl 
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Trwająca już rok pandemia koronawirusa 
sprawiła sporo zamieszania na rynku nierucho-
mości. Na początku pandemii prognozy i intu-
icja sugerowały spadek cen. Tymczasem ceny 
nie spadają, a jeśli tak, to nieznacznie. Trudno 
jest również przewidzieć przyszłość rynku, gdy 
prawie codziennie sytuacja dynamicznie się 
zmienia i nikt nie wie, w którym kierunku zmie-
rza gospodarka.

Z pewnością jednym z efektów pandemii na 
rynku mieszkaniowym będzie większe rozwar-
stwienie cen mieszkań. Warunkować to będą 
bieżące zmiany dotyczące popytu. Wygrywać 
zawsze będą lokale na niższych kondygnacjach 
w dobrej lokalizacji. Jednak rynek jako całość nie 
ma co liczyć na spektakularne obniżki stawek za 
metr kwadratowy. Obecnie średnia transakcyjna 
cena mieszkania w Suwałkach z rynku wtórnego 
w normalnym standardzie lub do odświeżenia 
to 4500 do 5000 zł/mkw. Odbiega ona znacznie 
od cen ofertowych, które to na portalach dobi-
jają nawet do 6000 zł/mkw.

Przy najniższym w historii oprocentowaniu 
bankowych depozytów nieruchomości pozo-
stają jednym z niewielu sposobów w miarę 
bezpiecznego lokowania pieniędzy. A oprócz 
inwestorów sporo nieruchomości nadal kupo-

wanych jest przez suwalczan na potrzeby wła-
sne. W nowej rzeczywistości potrzeby ulegają 
jednak pewnym zmianom. Największym zain-
teresowaniem cieszą się mieszkania z ogród-
kiem, tarasem lub lokalizacje z bliskością tere-
nów zielonych.

Po spokojnym sezonie zimowym wzrasta 
także zainteresowanie działkami pod budo-
wę domów jednorodzinnych i samymi doma-
mi. W 2020 roku działki budowlane i rekreacyj-
ne sprzedawały się jak cieple bułeczki. Klienci 
doceniali, jak ważne jest posiadanie własne-
go przydomowego czy rekreacyjnego ogro-
du. Obecnie popyt na grunty wciąż rośnie wraz  
z cenami, które, jak wynika z prowadzonych 
przez WGN Suwałki statystyk, wzrosły w ostat-
nim czasie o około 15 procent.

Rynek mieszkaniowy okazał się w miarę od-
porny na zewnętrzne zawirowania. Kryzys spo-
wodowany pandemią i restrykcjami nie spo-
wodował obniżek cen na rynku. Tendencja 
wzrostowa się zachowała, ale znacznie spowol-
niła w porównaniu do tempa z lat poprzednich. 
Niska rentowność lokat i niepewność co do in-
nych form inwestowania wciąż stanowią zachę-
tę do lokowania kapitału na różnych obszarach 
rynku nieruchomości.

CO NOWEGO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Wioletta

Sadłowska
Dyrektor WGN

Suwałki, pośrednik
w obrocie

nieruchomościami,
doradca rynku
nieruchomości,

nr licencji zawodowej 
20442

Szukasz pomocy w kupnie 
lub sprzedaży nieruchomości?
zadzwoń do nas – 537 580 706 

lub napisz suwalki@wgn.pl 
nasi specjaliści pomogą ci 

w każdej sprawie.

>>

zdrowych 
świąt

wielkanocnych

życzy

Zespół WGN 

Nieruchomości suwałki

spis cZas ZacZąć
1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności  

i Mieszkań. Potrwa on do 30 czerwca 2021 r. Po raz pierwszy samospis 
internetowy jest obowiązkowy. Spis można przeprowadzić następują-
cymi metodami:

– obowiązkowo: metodą samospisu internetowego (CAWI);
– uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego (CATI);
– metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

Samospis internetowy (caWi)
Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wy-

znaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urzą-
dzeniach mobilnych uzupełniają wymagane dane w interaktywnej apli-
kacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca 
samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby 
uzyskać dostęp do danych osoba spisująca się używa unikalnego ha-
sła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypeł-
nia rubryki.

W sytuacji, gdy zobowiązany do spisu nie ma możliwości dokonania 
go, np. z powodu braku dostępu do Internetu, zostaną udostępnione po-
mieszczenia i sprzęt do realizacji samospisu. Jest też możliwość skorzy-
stania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku spiso-
wego. W Suwałkach takiego samospisu można dokonać w:

– Urzędzie Miejskim (parter, hol przy pokoju nr 37), tel. 87 562 80 38, 
87 562 81 57;

– Bibliotece Publicznej im. M. Ko- 
nopnickiej w Filii Nr 2 (podwyższony par-
ter budynku) przy ul. Klonowej 41, tel.  
87 567 11 09;

– Bibliotece Publicznej im. M. Ko- 
nopnickiej w Filii Nr 3 (parter budynku) 
przy ul. Północnej 26 (Osiedle Kamena), 
tel. 87 567 48 15.

Spis realizowany przez rachmistrza 
telefonicznie lub bezpośrednio
Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu 

na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy 
niepełnosprawność) nie jest w stanie się 
samospisać, pomogą mu w tym rachmi-
strze w czasie:

– wywiadu telefonicznego wspiera-
nego programem komputerowym (CATI);

– wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spiso-
wego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI).

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebra-
niu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec 
każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia 
dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych. 
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo oraz bezpośredni są 
realizowane przez rachmistrza spisowego. Więcej informacji można zna-
leźć pod adresem: https://spis.gov.pl/

78
/2
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Przygotowane stanowisko 
Spisu w bibliotecznej filii 
przy ul. Klonowej 41
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W październiku 2020 r. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji zakończyło bu-
dowę zbiornika retencyjnego przy ulicy 
Krakowskiej. Ma on zapobiec zalewaniu  
w trakcie ulewnych deszczy budynków zlo-
kalizowanych w południowej części miasta. 
Zbiornik ma przejmować nadmiar wód opa-
dowych, które nie nadążą odpływać istnieją-
cym systemem kanalizacji deszczowej podczas 
gwałtownych opadów deszczu.

W lipcu 2017 r. intensywne opady dały się 
we znaki mieszkańcom Suwałk. Zalane uli-
ce uniemożliwiały przejazd samochodów. 
Woda, której nie były w stanie odprowadzić 
studzienki kanalizacyjne, wlewała się do gara-
ży i piwnic domów oraz firm. Ucierpieli zwłasz-
cza mieszkańcy ulic: Elbląskiej, Raczkowskiej, 
Warszawskiej i Skierniewickiej.

– Na tę trudną sy-
tuację wpływ miała ra-
dykalizacja zjawisk po-
godowych. Podczas 
tej ulewy spadło 850 
mm deszczu, gdzie 
wcześniej opady nie 
przekraczały 600 mm. 
Te ponadnormatyw-
ne opady oraz utwar-
dzenie dużej ilości ulic 
od Warszawskiej do Leśnej uniemożliwiły sku-
teczne odprowadzenie wody przez kanalizację 
deszczową. Aby nie dopuścić do powtórzenia 
się takiej sytuacji rozważano różne rozwiąza-
nia, między innymi wymianę w południowej 
części miasta dużej części kanalizacji deszczo-
wej na większą średnicę aż do rzeki w okolicach 
hali OSiR. Była to koncepcja kosztowna, gdyż 
trzeba byłoby rozkopać znaczną część miasta, 
licząc się z koniecznością przebudowy kolidu-

jących innych instalacji podziemnych. Po wie-
lu dyskusjach razem z prezydentem Czesławem 
Renkiewiczem wybraliśmy koncepcję tańszą  
i ekologiczną – budowę zbiornika retencyjne-
go. Dzięki pożyczce z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska mogliśmy ogłosić prze-
targ i wyłonić firmę do realizacji tej inwesty-
cji – mówi Leszek Andrulewicz (na zdjęciu), pre-
zes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
w Suwałkach sp. z o.o.

Całkowita wartość inwestycji zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim wynosi nieco po-
nad 2 mln zł netto, w tym wartość samego 
zbiornika to ok. 1,2 mln zł. Może on pomieścić 
ponad 4,3 tys. m³ wody, a po doliczeniu dodat-
kowej pojemności, jaką pomieszczą rurociągi 
połączeniowe, jest to tyle wody ile zmieści się  
w 5 basenach wielkości basenu sportowego su-
walskiego Aquaparku.

desZcZ nam niestrasZny

– Dzięki tej inwestycji okoliczni mieszkań-
cy zyskają nowy teren rekreacyjny. Zbiornik re-
tencyjny został przykryty ziemią. Zarząd Dróg 
i Zieleni obsiał nieckę i obrzeża trawą. Ma też 
ustawić bramki do gry w piłkę nożną – dodaje 
prezes L. Andrulewicz

Budowa zbiornika retencyjno-rozsączają-
cego nie jest jedyną inwestycją, która ma za-
pobiegać skutkom gwałtownych opadów. We 
wrześniu 2019 r. suwalski PWiK wybudował 
przelew awaryjny wód opadowych do zalewu 
Arkadia z kanalizacji deszczowej, odprowadza-
jącej wody opadowe z Osiedla Piastowskiego 
(Zielona Górka). Inwestycja ta ma odciążać 
system kanalizacji deszczowej w obszarze  
ul. Grunwaldzkiej i zapobiegać spiętrzeniu 
wody opadowej w okolicach Ronda Zesłań- 
ców Sybiru (rondo łączące ul. Grunwaldzką,  
24 Sierpnia i Powstańców Wielkopolskich).

Na wiosnę gdy trawa się zazieleni, a suwalski ZDiZ ustawi bramki, dzieci i młodzież będą miały miej-
sce do gry w piłkę

W kwietniu ruszy punkt informacyjny i nieodpłatna wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego dla osób z niepełnosprawnością 
z Suwałk. Będzie go prowadziła Fundacja „DIARICE”, która podpisała umo-
wę z suwalskim samorządem miejskim. Zgodnie z danymi Powiatowego 
Centrum ds. Orzekania o Niepełnosprawności 11% mieszkańców Suwałk 
to osoby z niepełnosprawnością. 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego będzie 
działała w budynku Stowarzyszenia Euroregionu przy ul. Wesołej 22. 
Do dyspozycji osób z niepełnosprawnością będzie: 5 rowerów trójko-
łowych w różnych rozmiarach, po cztery kule łokciowe, wózki inwalidz-
kie i chodziki. Aby z nich bezpłatnie skorzystać wystarczy zadzwonić 
(numer telefonu będzie znany wkrótce) i umówić się na odbiór sprzę-
tu, który będzie wypożyczany na dwa tygodnie z możliwością prze-
dłużenia. Przy odbiorze sprzętu trzeba będzie okazać kopię orzecze-
nia o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem 
na dany sprzęt.

Fundacja „DIARICE”, oprócz wypożyczalni sprzętu czy pomocy w po-
szukiwaniu pracy, zatrudni m.in. osobę posługującą się językiem migo-
wym, z usług której będzie można skorzystać. Całkowity koszt zadania 
to ponad 73 tys. zł, które pochodzą m.in. z dotacji z budżetu miejskiego 
Suwałk, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz z wkładu własnego Fundacji.

rusZa WypożycZalnia sprZętu medycZnego>>

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego dla osób z niepełno-
sprawnością znajduje się w budynku przy ul. Wesołej 22
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nabór do sZkół ponadpodstaWoWych
Wkrótce rozpocznie się nabór do suwalskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. terminy rekrutacji 

ogłosiło ministerstwo edukacji i nauki. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych będzie można składać od 17 maja 
do 21 czerwca, z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowe-
go, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczegól-
nych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodsta-
wowych, do których wnioski będzie można składać od 17 do 31 maja 2021 r.

Przed suwalskimi nastolatkami i ich rodzicami jest jeszcze trochę czasu na podjęcie tej ważnej decyzji. Właściwy wybór 
szkoły, a potem studiów, to większa szansa na sukces zawodowy. Warto głębiej zastanowić się nad tym wyborem, który po-
winien być dostosowany do zainteresowań oraz możliwości nastolatka. „dwutygodnik Suwalski” przygotował krótki infor-
mator o ofercie suwalskich szkół ponadpodstawowych. 

Poniższe materiały przygotowały suwalskie szkoły ponadpodstawowe.

>>

i liceum ogólnokształcące 

z oddziałami dwujęzycznymi

im. marii konopnickiej

ul. Adama Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki

telefon: 87 566 56 26, 566 28 51;  

e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu;   www.1lo.suwalki.pl

zespół Szkół nr 2 – ii liceum ogólnokształcące 

im. gen. zygmunta Podhorskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 36, 16-400 Suwałki, telefon: 87 566 27 23; 

e-mail: sekretariat@zs2.suwalki.eu; pl;   www.zs2.suwalki.pl

dołącz do najlePSzych

W roku szkolnym 2021/2022 I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. M. Konopnickiej przygotowało bardzo atrakcyjną i nowator-
ską ofertę profilów klas pierwszych. Oprócz standardowych ogól-
nodostępnych oddziałów o profilach matematyczno-informa-
tycznym czy humanistyczno-lingwistycznym proponujemy klasę 
dwujęzyczną o profilu biologiczno-chemicznym. W klasie tej dzię-
ki dużej liczbie godzin j. angielskiego (8 godzin/tyg.) uczniowie 
zdobędą umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym. 

Natomiast dzięki rozszerzeniom z biologii i chemii uczniowie 
swobodnie będą mogli kontynuować naukę na studiach medycz-
nych, zarówno w Polsce jak i zagranicą. 

Dwa kolejne profile to niepowtarzalna oferta w naszym regio-
nie. Nowością w tym roku jest pierwsza klasa międzynarodowa,  
w której realizowany jest program matury międzynarodowej. Daje 
on uczniom bardzo dużą swobodę w wyborze przedmiotów roz-
szerzonych. Tutaj można wybrać trzy lub cztery przedmioty roz-
szerzone spośród: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, hi-
storii, biologii, chemii, fizyki, j. hiszpańskiego, j. francuskiego,  
j. rosyjskiego czy psychologii. 

Wyniki matury międzynarodowej są bardzo wysoko punkto-
wane na większości polskich uczelni i dają nieograniczony wstęp 
na uczelnie zagraniczne. 

Nowością jest również klasa Cyber.Mil (kryptologiczna), która 
jest pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. W klasie tej 
uczniowie realizują specjalnie dostosowany program nauczania  
z rozszerzoną informatyką, matematyką, fizyką i przedmiotami,  
takimi jak kryptologia czy cyberbezpieczeństwo.

kSztałcimy ludzi WyjątkoWych

n Stworzyliśmy ofertę, która pozwala na elastyczność w do-
borze ścieżki kształcenia. Układ przedmiotów na poziomie rozsze-
rzonym jest taki, aby każdy uczeń mógł wybrać ścieżkę kształcenia 

zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i preferencjami. W każdej z projektowa-
nych przez nas klas dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym są realizowa-
ne przez całą klasę, natomiast trzeci przedmiot wybiera uczeń spośród dwóch 
zaproponowanych przez nas. W podobny sposób wybiera drugi język obcy.

n Posiadamy dobrą bazę i wyposażenie. Budynek szkoły przy ul. T. Ko- 
ściuszki 36 jest odnowiony i estetyczny. Szkoła posiada 36 pracowni przedmio-
towych, w tym pracownię fizyczną z obserwatorium astronomicznym, 2 pra-
cownie komputerowe, pracownię plastyczną i muzyczną, bibliotekę z czytelnią 
multimedialną, nowoczesną salę widowiskowo-sportową, boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, strzelnicę do broni pneumatycznej, gabinety: pielęgniarski, psy-
chologa, pedagoga. W przestrzeni szkoły znajdują się dwa wewnętrzne dzie-
dzińce z zielenią, umożliwiające wypoczynek w czasie przerw.

n rozwijamy zainteresowania naukowe. Nasi uczniowie są laureatami  
i finalistami wielu olimpiad przedmiotowych i innych konkursów.

n Współpracujemy na stałe ze środowiskami uniwersyteckimi: 
Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, 
Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską, Politechniką 
Białostocką.

n dbamy o nauczanie języków obcych. Nauczamy języka angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i łaciny.

n rozwijamy zainteresowania sportowe i artystyczne. Nasi nauczyciele 
prowadzą m.in.: Koło Miłośników Teatru „ANTRAKT”, Sekcję dziennikarską GTM, 
Koło Kultury Japońskiej „SAKURA”, sekcje sportowe: szachy, pływanie, strzelec-
two, tenis stołowy, badminton, piłkę siatkową, koszykową, nożną, Szkolne Koło 
„CARITAS”, Klub Kibiców „ULTRAS II LO”.

n jesteśmy szkołą dbającą o rozwój każdego ucznia. Łączymy przyja-
zną atmosferę z wymaganiami, które pozwolą bezpiecznie zdać egzamin ma-
turalny i dostać się na studia.

www.zs2.suwalki.pl
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zaPraSzamy do WSPólnej, 
edukacyjnej Przygody

zalety iii lo:
n przyjaźni, ciekawi świata uczniowie zrzeszeni w samo-
rządzie uczniowskim,
n otwarta, uśmiechnięta, profesjonalna kadra pedagogiczna,

n empatyczni, kreatywni, tolerancyjni ludzie dookoła,
n przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
n wycieczki, wyjścia do ciekawych miejsc, wykłady i warsztaty,
n projekty szkolne, krajowe i międzynarodowe,
n proekologiczne, obywatelskie i charytatywne działania,
n świetna lokalizacja.

z nami odkryjeSz SWoje możliWości
Zależy nam na rozwoju każdego 

ucznia. Cieszy nas nawet najmniejszy 
sukces. Naszą misją jest dawanie mo-
cy do zdobywania kompetencji, wiedzy 
i umiejętności w różnych dziedzinach. 
Przyszłość jest nieodgadniona, ale każ-
dego dnia staramy się dotrzymywać kro-
ku wyzwaniom współczesnego świata.

naSza oferta klaS:
1a – Politechniczna
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informa-

tyka (j. angielski, j. niemiecki)
1b – medyczna
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka 

(j. angielski, j. niemiecki)
1c dj – lingwistyczna 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, 

geografia (j. angielski, j. hiszpański)
1d – humanistyczna
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza  

o społeczeństwie (j. angielski, j. francuski)
1e – menadżerska
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, język 

angielski (j. angielski, j. rosyjski)

Więcej informacji: zs1.suwalki.edu.pl
ZAPRASZAMY

zespół Szkół nr 1 – iii liceum ogólnokształcące z oddziałami 

dwujęzycznymi im. alfreda lityńskiego

ul. Teofila Noniewicza 83, 16-400 Suwałki

telefon:  87 566 66 07; e-mail: sekretariat@zs1.suwalki.eu

PRZeżYj wSPAniAłą PRZYgodę i PRZYgotuj Się 
do PRAcY w wYMARZonYM ZAwodZie!

liceum ogólnokSztałcące
– oddział PrzygotoWania WojSkoWego

ucznioWie naSzej Szkoły:
n realizują ciekawy program z zakresu przygotowania wojskowego,
n odbywają zajęcia na terenie jednostki wojskowej,
n składają przysięgę wojskową po ukończeniu szkoły,
n mają możliwość kontynuacji pracy w wojsku,
n mogą podjąć studia wojskowe na preferencyjnych warunkach,
n mogą podjąć każdy kierunek studiów niezwiązanych z wojskiem.

– munduroWe
ucznioWie naSzej Szkoły:

n rozwijają sprawność fizyczną podczas szkolenia fizycznego w służ-
bach mundurowych,

n poznają pracę wszystkich służb mundurowych: Policji, Wojska, 
Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Więziennej  
– podczas zajęć szkoleniowych na ich terenie,

n przygotowują się do zdawania egzaminów i pracy w służbach  
mundurowych,

n mogą podjąć każdy kierunek studiów.

Przedmioty rozSzerzone:
n język angielski,
n matematyka,
n geografia.

zaSady rekrutacji:
n zachowanie: minimum poprawne,
n próba sprawnościowa (tylko w OPW).

Wymagane dokumenty:
n podanie do szkoły,
n świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
n zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
n oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego.

Szkoły zakładu doskonalenia zawodowego w białymstoku
z siedzibą w Suwałkach
liceum ogólnokształcące – mundurowe 
pod patronatem akademii Sztuki Wojennej
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 16-400 Suwałki

telefon:  87 566 37 87, tel./fax: 87 566 49 64; 

e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl;   www.suwalki.zdz.bialystok.pl
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język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym w gru-
pach międzyoddziałowych. Drugi język obcy realizowany w szkole to  
język niemiecki.

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia 
studiów na kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologie ob-
ce, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, psychologia, socjologia, 
kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona za-

bytków, edytorstwo, bi-
bliotekoznawstwo.

Szkoła 
jest objęta systemem 

rekrutacji 
elektronicznej.

zapraszamy!
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nabór na rok szkolny 2021/2022 
do Vi liceum ogólnokSztałcącego 

o profilu humanistycznym z rozszerzonym 
językiem polskim, językiem angielskim i historią 

Liceum jest katolicką szkołą publiczną, w której kształcenie jest  
bezpłatne
nasza szkoła oferuje:

n wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
n gwarancję rzetelnego przygotowania do egzaminu maturalnego,
n duży wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
n bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę,
n możliwość korzystania z internatu i stołówki szkolnej,
n indywidualne podejście do ucznia.

Pewny zawód, pewna przyszłość, przyjazna atmosfera, 
bogata baza dydaktyczna, dobre praktyki, innowacyjność, 
dbałość o kulturę fizyczną, profesjonalna kadra pedagogicz-
na – tak o Zespole Szkół Technicznych mówią absolwenci.  
ZST jest szkołą z bogatą tradycją (w 2027 r. przypadnie 100-le-

cie istnienia). Doświadczeni nauczyciele i właściwy dobór metod kształce-
nia zapewniają wysokie miejsca w rankingach szkół (2020 – najwyższe wy-
niki egzaminu maturalnego w suwalskich technikach). ZST może pochwalić 
się finalistami olimpiad przedmiotowych. W tym roku dwoje uczniów za-
kwalifikowało się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych. Młodzież ma do dyspozycji najnowocześniejszy w Suwałkach 
szkolny kompleks sportowy i dobrze wyposażone nowo otwarte warsztaty 
szkolne. Uczniowie wybranych klas korzystają z patronatu zakładów pracy. 

Na 2021/2022 przygotowaliśmy przemyślaną ofertę edukacyjną: tech-
nik budownictwa, technik automatyk, technik mechatronik, technik gra-
fiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik oraz technik teleinformatyk. 
Natomiast branżowa szkoła umożliwia podjęcie kształcenia w wielu za-
wodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i ro-
bót wykończeniowych w budownictwie, elektryk oraz w klasach wie-
lozawodowych kształcących młodych pracowników (fryzjer, cukiernik, 
kucharz, sprzedawca i inne). Ukończenie każdego z kierunków zapew-
ni dobry zawód. Wielu naszych uczniów kontynuuje naukę na studiach. 

ZAPRASZAMY

zespół Szkół technicznych, ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki
telefony: 87 565 36 30 – centrala, sekretariat; 
87 565 36 32 – sekretariat CKU (szkoły dla dorosłych)
www.zst.suwalki.pl;   e-mail: zst@zst.suwalki.pl
sekretariat@zst.suwalki.eu

zespół Szkół nr 4 w Suwałkach 
– technikum nr 4 
– branżowa Szkoła i stopnia nr 5
ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki; telefony: 87 566 42 39; 87 566 53 14
sekretariat@zs4.suwalki.eu;   www.zs4.suwalki.pl

oferta edukacyjna 
na rok szkolny 2021/2022.

Proponujemy następujące kierunki kształcenia:

technikum nr 4 okres nauki: 5 lat
n technik ekonomista
n technik rachunkowości NOWY KIERUNEK
n  technik hotelarstwa
n technik organizacji turystyki
n technik żywienia i usług gastronomicznych
n technik technologii żywności
n  technik handlowiec

branżoWa Szkoła i StoPnia nr 5 okres nauki: 3 lata
n kucharz 
n cukiernik 

 dlaczego warto uczyć się u nas?
n jesteśmy nowoczesną szkołą z ponad 100-letnią tradycją;
n zapewniamy wysoką jakość kształcenia – zajmujemy IV miejsce  

w woj. podlaskim w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2021 – posia-
damy tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”;

n nasze kierunki kształcenia odpowiadają potrzebom pracodawców;
n posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie do kształcenia za-

wodowego;
n współpracujemy z licznymi instytucjami;
n nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach.

zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. jana Pawła ii
ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki
telefon:  87 566 38 65; fax 87 565 12 88, 
email: zsss.suwalki@cmw.waw.pl;    www.zssal.suwalki.pl
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oferujemy:
n bogatą ofertę zajęć pozalek-

cyjnych;
n udział w licznych projektach  

i programach;
n kursy podnoszące kwalifika-

cje zawodowe;
n  możliwość odbywania prak-

tyk w renomowanych firmach i in-
stytucjach;

n przyjazną atmosferę i liczne 
imprezy szkolne.

zeSPół Szkół nr 4 
W SuWałkach 

najlePSze PerSPektyWy!

zespół Szkół nr 6 im. karola brzostowskiego 
w Suwałkach

Pełna moc umiejętności!

6 powodów, dla których wato wybrać zS 6:
1. Kierunki kształcenia dopasowane do potrzeb rynku lokalnego:  

dobry zawód = pewna praca.
2. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w najlepszych przedsiębior-

stwach w regionie.
3. Wyjątkowe koła zainteresowań: koło produkcji filmowej „Czubakaz”, ko-

ło fotograficzne „Fotorewir”, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK.
4. Realizacja licznych projektów unijnych, dodatkowe zajęcia, kursy, 

szkolenia.
5. Nowoczesny budynek oraz świetnie wyposażone pracownie kom-

puterowe i dydaktyczne.
6. Doskonałe warunki do realizowania zajęć sportowych (sale sporto-

we, siłownia, tor kartingowy).

oferta W roku Szkolnym 2021/2022
technikum nr 2:
n technik informatyk
Jeśli dział IT jest tym, czym chciałbyś się zajmować i dobrze czujesz się 

w towarzystwie komputerów, sieci informatycznych czy systemów ope-
racyjnych, zostań informatykiem! 

n technik ProgramiSta 
(noWośĆ)

A możesz marzysz, by stwo-
rzyć własną aplikację i chcesz po-
rozumiewać się innymi językami, 
np. javasript czy python – skorzy-
staj z nowości i zostań programistą! 

n technik technologii 
dreWna

Tworzenie wyrobów z drew-
na, organizowanie i prowadzenie procesu jego przetwarzania to coś,  
z czym chcesz związać swoją przyszłość? Zostań technologiem drewna!

n technik logiStyk
A jeśli chcesz organizować transport, zarządzać magazynami lub sys-

temami informatycznymi czy zajmować się spedycją, wybierz logistykę!
n technik reklamy
A może marzysz o tworzeniu kampanii reklamowych, projektowaniu 

materiałów reklamowych i kontakcie z klientami w działach marketingo-
wych? Tu spełnimy Twoje marzenie!

n technik PojazdóW SamochodoWych
Jeśli chciałbyś natomiast diagnozować i naprawiać samochody oraz 

systemy mechatroniczne pojazdów, po prostu musisz wybrać ten profil!
zapraszamy również do: 

Szkoły branżoWej i StoPnia, gdzie zdobędziesz świetny zawód  
i doskonały fach w ręku:

• ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
• MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
• KIEROWCA MECHANIK
• STOLARZ

zespół Szkół nr 6 łączy teorię z praktyką i czeka właśnie na ciebie!
Wejdź na www.zs6.pl i odwiedź profil szkoły na facebooku.

zespół Szkół nr 6 im. karola brzostowskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki
telefony: 87 565 85 70, 508 215 382, 87 565 85 60
sekretariat@zs6.suwalki.eu

zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. jana Pawła ii
ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki
telefon:  87 566 38 65 
email: zsss.suwalki@cmw.waw.pl;   www.zssal.suwalki.pl

Prowadzimy nabór na rok szkolny 
2021/2022 do

technikum nr 5 na kierunku z rozszerzonym 
z językiem angielskim – technik organizacji turystyki

Technikum jest katolicką szkołą publiczną, w której kształcenie jest 
bezpłatne

Nasza szkoła oferuje:
n wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
n gwarancję rzetelnego przygotowania do egzaminu maturalnego,
n duży wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
n bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę,
n możliwość korzystania z internatu i stołówki szkolnej,
n indywidualne podejście do ucznia.
język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym w gru-

pach międzyoddziałowych. Drugi język obcy realizowany w szkole to ję-
zyk niemiecki.

Podczas nauki na kierunku technik organizacji turyStyki
– dowiesz się jak 

przygotować doku-
mentację turystyczną;

– samodzie lnie 
zaplanujesz i zorga-
nizujesz wyjazdy tu-
rystyczne;

–  z d o b ę d z i e s z 
wiedzę na temat at- 
rakcji turystycznych 
Suwalszczyzny, regio-
nów Polski i świata; 

– zdobędziesz umiejętność założenia i prowadzenia działalności go-
spodarczej. 

Po ukończeniu szkoły uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy w:
– biurach podróży,
– centrach informacji turystycznej,
– obiektach noclegowych, 
– ośrodkach sportu i rekreacji,
– jako przewodnik turystyczny i pilot wycieczek,
– we własnej działalności gospodarczej, np. biurze podróży, gospo-

darstwie agroturystycznym.

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej.
zapraszamy!
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Przeżyj WSPaniałą Przygodę i Przygotuj Się 
do Pracy W Wymarzonym zaWodzie!

Technikum kształcące w zawodzie technik usług  
fryzjerskich – z elementami kosmetyki.

W technikum zdobędziecie atrakcyjny zawód, wykształcenie średnie 
oraz po zdaniu matury otwartą drogę na studia wyższe. 

ucznioWie naSzej Szkoły: 
n mają do dyspozycji nowoczesną w pełni wypo-

sażoną pracownię fryzjerską,
n zdobywają doświadczenie pod nadzorem mi-

strzów fryzjerstwa Europy i świata,
n wyjeżdżają na międzynarodowe targi fryzjerskie
n uczestniczą w warsztatach, 

kursach kosmetycznych uprawnia-
jących do wykonywania zawodu,

n biorą udział w zagranicznych 
stażach fryzjerskich w Hiszpanii  
i Portugalii,

n biorą udział w konkursach fryzjerskich,
n świadczą pełen zakres usług fryzjerskich.
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technikum zdz w białymstoku z/s w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 16-400 Suwałki; telefon: 87 566 37 87
email: suwalki@zdz.bialystok.pl;   www.suwalki.zdz.bialystok.pl

zespół Szkół centrum kształcenia rolniczego w Su- 
wałkach to szkoła, która od 2002 roku prowadzona  jest 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należy do ogól-

nopolskiej Sieci Szkół Rolniczych. Szkoła kształci młodzież w kierunkach 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy, zainteresowań młodych ludzi 
oraz tendencji w edukacji. 

bogata oferta kształcenia przedstawia się następująco:
technikum: technik mechaniza-

cji rolnictwa i agrotroniki, technik rol-
nik, technik weterynarii, technik archi-
tektury krajobrazu, technik żywienia  
i usług gastronomicznych. 

branżoWa Szkoła i StoPnia:  
kucharz, mechanik operator pojazdów 
i maszyn rolniczych. 

Szkoła stawia na wszechstronny roz-
wój ucznia w oparciu o praktyczną naukę zawodu oraz rozwój kompeten-
cji społecznych, dzięki czemu absolwenci świetnie radzą sobie na rynku 
pracy. Przygotowując do zawodu wykorzystuje solidną bazę dydaktycz-

ną, która ulega ciągłej rozbudowie 
i modernizacji. Pracownie, klaso-
pracownie i warsztaty szkolne są 
miejscem, gdzie uczniowie oprócz 
wiedzy nabywają i kształcą umie-
jętności praktyczne. Bazę dydak-
tyczną oprócz powyższych stano-
wi hala sportowa, park maszynowy 
oraz samochody do nauki jazdy.

Ponadto uczniowie mają moż-
liwość uczestnictwa w licznych 

kursach, np. na prawo jazdy (kat. B i T), obsługi kombajnu zbożowego  
i sieczkarni, kelnerskim, barmańskim, sommelierskim, baristy, carvingu.

Mieszkańcy internatu są pod całodobową opieką wychowawców. 
Mają do dyspozycji: dwuosobowe pokoje z łazienką, stołówkę, kuchnię, 
świetlicę oraz siłownię.

zespół Szkół centrum kształcenia rolniczego 
im. Wincentego Witosa w Suwałkach, ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, 
tel. 87 567 90 81, fax: 87 567 90 81, email: sekretariat@zs7.edu.pl;
www.zs7.edu.pl

Prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
oznaczonej działkami nr 33434/1 o powierzchni 0,2575 ha, nr 33435/5 o 
powierzchni 0,0118 ha, nr 33490/6 o powierzchni 0,0057 ha – położona w 
Suwałkach przy ul. Utrata w obrębie 0009, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00077723/7. Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2750 
ha przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego na cele usługowe. Działki o numerach geodezyjnych 33434/1, 
33435/5, 33490/6 zawierają się w granicach terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 23U – teren usług. W zakresie przeznaczenia podsta-
wowego w granicach terenu 23U ustala się funkcję usługową, w tym reali-
zację obiektów obsługi podróżnych i parkingów oraz obiektu handlowego 
o powierzchni sprzedaży do 1200 m2. Szczegółowe warunki zabudowy za-
warte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu 
ulicy Sianożęć w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/160/2019 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2019 roku.

cena wywoławcza: 327 100 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia 
siedem tysięcy sto złotych).

Wadium: 32 800 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 
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 gotówką lub prze-

lewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 23 kwietnia 
2021 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wa-
dium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

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

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

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

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

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

77/2021

Prezydent miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 
r. poz. 713 i 1378) 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.03.2021 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tabli-
cy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 25 marca 2021 r. do 
15 kwietnia 2021r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących wła-
sność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele przemysło-
we na okres do 3 lat (Zarządzenia Nr 106/2021 Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 25 marca 2021 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych 
w Suwałkach przy ul. Dubowo I.

93/2021
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PoStaWili Się finaliście ligi miStrzóW
Nie było niespodzianki w drugim meczu play-off Plus Ligi i siat-

karze Ślepska Malow przegrali 1:3 (25:20, 20:25, 21:25, 21:25) z ZAKSĄ 
Kędzierzyn-Koźle, finalistą siatkarskiej Ligi Mistrzów. Mecz w Suwałki 
Arenie przypominał pierwsze spotkanie obu drużyn rozegrane  
w Kędzierzynie-Koźlu. Ślepsk Malow wyraźnie wygrał pierwszego seta  
i do połowy drugiego był co najmniej równorzędnym rywalem dla czo-
łowej drużyny Europy. Siatkarze z Suwałk rozegrali niemal perfekcyjnego 
pierwszego seta (82% pozytywnego przyjęcia, 72% skuteczności w ataku).

W rewanżowym meczu play-off bardzo dobrze piłkę rozgrywał Joshua  
Tuaniga

W połowie drugiego seta siatkarze ZAKSY przejęli inicjatywę, 
zwłaszcza po zagrywkach Davida Smitha, który wyprowadził wy-
nik z 10:13 do 15:13 dla finalisty Ligi Mistrzów i wygrali tę partię. Od 
początku trzeciego seta kędzierzynianie uzyskali minimalną prze-
wagę, którą utrzymali do końca. Po wyrównanym początku czwar-
tego seta (9:9), znów inicjatywę przejęli siatkarze ZAKSY. Suwalski 
zespół jeszcze zdołał w yrównać, a nawet uz yskał przewagę. 
Jednak ponownie w końcówce partii asy serwisowe i skutecz-
ne ataki siatkarzy ZAKSY doprowadziły do zwycięstwa drużyny 
z Kędzierzyna-Koźla i jej awansu do półfinału. Przed siatkarzami 
Ślepska Malow jeszcze mecze z Wartą Zawiercie o siódme miejsce w 
Plus Lidze. Pierwszy rozegrają już 2 kwietnia (piątek o godz. 20.30)  
w Suwałkach, a rewanż 8 kwietnia (czwartek o godz. 12.30) w Zawierciu. 

Coraz więcej wiemy o składzie Ślepska Malow 
Suwałki w następnym sezonie Plus Ligi. W suwal-
skim klubie pozostaje libero Paweł Filipowicz (na 
zdjęciu). Będzie to jego piąty sezon w barwach 
Ślepska Malow. 29-letni libero jest wychowan-
kiem Czarnych Radom, a do Suwałk trafił z Aluronu 
Virtu Warta Zawiercie. W składzie Ślepska Malow 
na sezon 2021-22 pozostają też: Bartłomiej Bołądź, 
Mateusz Czunkiewicz oraz trenerzy Andrzej Kowal, 

Mateusz Kuśmierz, Andrzej Sawicki i Kamil Skrzypkowski.

Wigry PrzegryWają 
Piłkarze suwalskich Wigier tracą kontakt z czołówką tabeli II ligi. Do 

lidera Górnika Polkowice mają już 11 punktów straty, a do wicelidera – 
GKS Katowice tracą już 10 punktów. W 24 kolejce II ligi suwalska druży-
na przegrała 0:3 ze Śląskiem II we Wrocławiu. Gole strzelili: Bartosz Boruń  
w 46 min., Sebastian Bergier w 56 min. z rzutu karnego oraz w 90 min. Od 
68 min. Wigry grały w dziesiątkę po tym, jak Paweł Gierach obejrzał dru-
gą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. 

W zaległym meczu z Górnikiem Polkowice rozegranym w Suwałkach 
Wigry przegrały 0:1. Gola w 33 min. po rzucie wolnym strzelił Mariusz 
Szuszkiewicz. Antybohaterem meczu był jego sędzia, który dostrzegał 
faule zawodników tylko jednej drużyny – piłkarzy Wigier.

Była to już czwarta porażka w siedmiu meczach rozegranych wiosną. 

Z 17 meczów rozegranych jesienią piłkarze suwalskiej drużyny przegra-
li tylko trzy. Wigry z dorobkiem 40 pkt zajmują piątą lokatę w tabeli II ligi.  

Suwalskie Wigry mają nowego prezesa. Została nim Ewa Beata 
Sidorek, która w latach 2015-2020 była zastępcą prezydenta Suwałk. 
Wiceprezesem Zarządu spółki Wigry Suwałki S.A. został Szymon Racis.

Suwalskie Wigry otrzymają 90 tys. zł z budżetu województwa podla-
skiego na rywalizację w II lidze piłkarskiej. Spółka Wigry Suwałki wnio-
skowała o znacznie wyższą kwotę z budżetu województwa. Postulowali 
o 300 tys. zł, a otrzymali 90 tys. zł. To tylko o 10 tys. zł więcej niż otrzy-
mał czwartoligowy ŁKS 1926 Łomża czy trzecioligowy Ruch Wysokie 
Mazowieckie.

Wigry ii dWunaSte
Drużyna suwalskich Wigier II wygrała 2:1 ze Spartą Augustów w me-

czu IV ligi podlaskiej rozegranym w Suwałkach. Oba gole dla Wigier 
II strzelił jeszcze przed przerwą Kacper Wełniak. W tym meczu w dru-
żynie Wigier II zagrało kilku piłkarzy ze składu drugoligowej drużyny.  
W 19 meczach zespół Wigier II zdobył 16 pkt i zajmuje 12 miejsce w tabeli.  
W następnej kolejce Wigry II zagrają 2 kwietnia w Szczuczynie z wiceli-
derem IV ligi – Wissą.

SukceS badmintoniStki Skb
Anastazja Chomicz (SKB Suwałki) 

wspólnie z Zuzanną Jankowską 
(ABRM Warszawa) zajęły drugie miej-
sce w grze podwójnej pań w turnieju 
Enea Polish Open 21. Brązowy medal 
zdobył zawodnik SKB Przemysław 
Szydłowski w grze podwójnej panów 
wspólnie z Robertem Cybulskim.

Ponad trzystu zawodników wal-
czyło o punkty do światowego ran-
kingu i kwalif ikacje na Igrzyska 
Olimpijskie w międzynarodowych 
mistrzostwach Polski rozegranych 
w Gnieźnie. W finale gry podwójnej 
pań A. Chomicz z Z. Jankowską mu-
siały uznać wyższość zawodniczek z Turcji i przegrały 0:2 (11:21, 12:21).  
A. Chomicz w grze pojedynczej kobiet w walce o ćwierćfinał przegrała ze 
Słowaczką Martiną Repiska. W tej samej rundzie odpadła inna zawodnicz-
ka SKB Litpol Malow reprezentująca barwy Ukrainy Marina Ulitina, która 
przegrała z Dunką Simoną Pilgaard. P. Szydłowski/R. Cybulski w grze po-
dwójnej mężczyzn w półfinale musieli uznać wyższość Malezyjczyków 
Man Wei Chong/Kai Wun Tee.

młodzi badmintoniści z SukceSami
Z powodzeniem startowali badmintoniści SKB Suwałki w krajowym 

turnieju badmintona w kategorii młodzika, młodzika młodszego oraz ża-
ka rozegranym w Białymstoku. Z badmintonistów SKB rywalizację piętna-
stolatków wygrali: Veranika Stankewicz, Dominik Ułanowicz oraz w grach 
podwójnych: Wiktoria Banaszewska/Michalina Jaśkiewicz, D. Ułanowicz/
Mateusz Derda i D. Ułanowicz/V. Stankevicz. Wśród trzynastolatków ry-
walizację w singlu i grze podwójnej wygrała Aleksandra Wasilewska. 
Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl 

Wydarzenia SPortoWe

Od lewej Anastazja Chomicz  
i Zuzanna Jankowska  Fot. SKB

Wigry przegrały bardzo ważny mecz z liderem Górnikiem Polkowice. Coraz 
bardziej oddala się szansa na bezpośredni awans suwalskiej drużyny do I ligi, 
ale wciąż realna jest gra w barażach
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5.  Br ygada Str zelecka stacjonowała  
w Suwałkach od końca lat 80-tych XIX wieku. 
Był to największy oddział wojskowy rosyjskie-
go garnizonu stacjonującego na przełomie 
XIX i XX wieku w Suwałkach. W jej skład wcho-
dziły: 17. Pułk Strzelców, 18. Pułk Strzelców, 
19.  Pułk Str zelców, 20.  Pułk Str zelców  
i 5. Dywizjon Artylerii Piechoty. Oddziały te 
stacjonowały w koszarach przy ul. Wojska 
Polskiego. W chwili wybuchu I wojny świa-
towej 5. Brygada Strzelecka liczyła 230 ofice-
rów i urzędników, 10 tys. podoficerów i sze-
regowych oraz 2300 koni. Według Andrzeja 
Nizowskiego mieszkańcy ówczesnej guber-

15

>>

Kasyno oficerskie 
Brygady Strzeleckiej 

przy ul. Wojska Polskiego. 
Pocztówka 

z ok. 1905 roku 

Własność 
Grzegorza
Płatonowa

W 2020 roku została wydana w Moskwie  
w niewielkim nakładzie niezwykle ciekawa 
książka dotycząca historii Suwałk „СУВАЛКСКИЕ 
СТРЕЛКИ. Исторя 5-й стрелковой бригады 
Русской императорской армии (1870–1914)” 
(SUWALSCY STRZELCY. Historia 5-ej strzelec-
kiej brygady Rosyjskiej imperatorskiej armii 
(1870–1914)”. Autorem pozycji jest znany hi-
storyk rosyjski Andrei Nizowski. Na ponad 700 
stronach autor przedstawił historię 5. Brygady 
Strzeleckiej od momentu jej utworzenia w 1870 
roku do czasu zakończenia walk w 1914 roku  
i wycofania brygady z Suwalszczyzny.

Książka zawiera rozdziały szczegółowo  
i barwnie omawiające historię utworzenia bry-
gady i poszczególnych oddziałów wchodzą-
cych w jej skład, ich struktury organizacyjne, 
składy osobowe kadry, rozlokowanie i życie  
w suwalskim garnizonie. Opisane są działa-
nia brygady w Chinach w czasie Powstania 
Bokserów w latach 1900–1901, walki w Man- 
dżurii w czasie wojny z Japonią w latach 1904–
1905 oraz udział w bojach z Niemcami na po-
czątku I wojny światowej w 1914 roku. 

Jako, że 5. Brygada Strzelecka stacjonowa-
ła w Suwałkach przez prawie trzydzieści lat, 

współtworzyła społeczność miasta i nadawa-
ła mu specyficzny charakter. W brygadzie słu-

żyło wielu żołnierzy pochodzących z Suwałk  
i najbliższych okolic. Autor wykorzystał do 
opracowania książki informacje z rosyjskich za-
sobów archiwalnych i zagranicznej literatury,  
w tym liczne wspomnienia uczestników tam-
tych wydarzeń. Ponadto pozycja zawiera ok. 
200 mało znanych fotografii oraz liczne ma-
py działań bojowych brygady. Część fotografii 
wykorzystanych w książce pochodzi z zasobów 
suwalskiego muzeum i prywatnych kolekcji.

Jedyną wadą tego opracowania jest je-
go mocno ograniczona dostępność. Chociaż 
fragment y rozdziałów k siążki dot yczą-
ce walk brygady z Japończykami, początko-
wych walk z Niemcami, wystąpień rewolu-
cyjnych w Suwałkach latach 1904–1906 oraz  
losów Polaków w brygadzie zostały prze-
tłumaczone na język polski i opublikowa-
ne w Rocznikach Augustowsko-Suwalskich 
Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa 
Naukowego (tom XIV, XVI, XVIII), myślę, że war-
to wydać całą książkę po polsku.

Grzegorz Płatonow

suWalscy strZelcy 

ni suwalskiej, razem z odbywającymi czyn-
ną służbę wojskową, mogli stanowić nawet 
ponad 40% składu osobowego 5. Brygady 
Strzeleckiej. Brygadą dowodzili carscy woj-
skowi, w tym m.in. gen. Konstanty Cierpicki, 
gen. mjr Władimir Przyłucki, gen. mjr Piotr 
Szrejder i gen, mjr Władimir Iwanow. Trzech 
Polaków było dowódcami pułków 5 Brygady: 
płk Józef Szamota (dowodził 18. Pułkiem w la-
tach 1907–1910), płk Edward Odyniecki (do-
wodził 19. Pułkiem w latach 1898–1901), płk 
Ludomir Stempowski (dowodził 20. Pułkiem 
w latach 1904-1906). Pod koniec 1914 ro-
ku. 5. Brygada Strzelecka opuściła tereny 
Suwalszczyzny, by nigdy tu nie powrócić. Do 
momentu jej rozwiązania w 1917 roku uczest-
niczyła w walkach na innych frontach I woj-
ny światowej.

krótki  zaryS  dziejóW  5. brygady  Strzeleckiej

Rosyjski 20. Pułk Strzelecki na placu apelowym w koszarach przy ul. Wojska Polskiego, ok. 1910 roku
Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach
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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. Nakład: 5 000 eg-

zemplarzy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany ty-
tułów. 

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

maSz Problem z alkoholem?
chceSz PrzeStaĆ PiĆ?

anonimoWi alkoholicy czekają

Wykaz mitingóW gruP aa intergruPy

„Pojezierze”
infolinia: 801 033 242

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

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

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

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

filiPóW:
n „Przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

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

liPSk:
n „odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 23/2021

 zawiadomienie
w sprawie naboru kandydatów na nabywcę/najemcę 

lokalu mieszkalnego położonego w Suwałkach 
przy ul. k. brzostowskiego 1/ 37 w programie 

„od najemcy do Właściciela”

Uprzejmie informuje się, że Zarząd Budynków Mieszkalnych  
w Suwałkach TBS sp. z o.o. posiada do najmu / nabycia lokal mieszkalny 
nr 37 położony na I piętrze w 4 kondygnacyjnym budynku wielorodzin-
nym przy ul. Karola Brzostowskiego 1 (w sąsiedztwie SOK i Aquaparku). 

Lokal mieszkalny o powierzchni 45,08 m2 składa się z 2 pokoi wraz 
z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z WC. Do lokalu przy-
należy piwnica.

 Pełny tekst ogłoszenia oraz stosowny wniosek wraz z załącznikami 
dostępny jest na stronie www.zbm.suwalki.pl.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do skrzynki poczto-
wej przy drzwiach wejściowych siedziby Spółki, lub przesłać za po-
średnictwem poczty w terminie do 12 kwietnia 2021 r. (liczy się data 
wpływu do Spółki, a nie data stempla pocztowego) na adres: Zarząd 
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ul. Wigierska 32, 
16-400 Suwałki

Dodatkowe informacje w sprawie udzielane są w Dziale Lokali 
Mieszkalnych pok. nr 5, tel.(87) 563 50 55 lub (87) 563 50 43 m.in. z ewen-
tualnym wykorzystaniem zakładki „Umów spotkanie” znajdującej się 
również na stronie www.zbm.suwalki.pl

91/2021

Prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność 

Miasta Suwałk, oznaczonych działkami: nr 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 
32943/3 o powierzchni 0,1101 ha, 32945/11 o powierzchni 0,0233 ha, 32944/5 o 
powierzchni 0,2644 ha, 32941/10 o powierzchni 0,0102 ha – posiadające urządzo-
ną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6, działką nr 32943/4 o powierzchni 0,1355 
ha – posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041272/9 oraz dział-
ką nr 32944/7 o powierzchni 0,0668 ha – posiadająca urządzoną księgę wieczy-
stą nr SU1S/00032910/8, położone w Suwałkach przy ul. Utrata. Nieruchomości 
o łącznej powierzchni 0,6857 ha przeznaczone są do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy usługowo – handlowej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska 
Polskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/240/2020 Rady Miejskiej  
w Suwałkach z dnia 26.02.2020 roku. 

cena wywoławcza: 732 000 zł brutto (słownie: siedemset trzydzieści 
dwa tysiące złotych).

Wadium: 73 200 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące 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 nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2021 roku o godz. 11.00  
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 20 maja 2021 roku. W tym dniu kwota wadium 
musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-
alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przed-
łożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z pod-
pisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeń-
skim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane 
są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeń-
skim 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 wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółow ych informacji dot yczących przetargu udziela Wydział 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy  
ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  85/2021
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Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, po-
wstanie nowy budynek Biblioteki Publicznej 
w Suwałkach. A to wszystko dzięki pienią-
dzom, jakie mają trafić do grodu nad Czarną 
Hańczą z USA za sprawą Janet Yellen (na 
zdjęciu obok), nowej amerykańskiej sekre-
tarz skarbu. Jej dziadek pochodził z Suwałk. 
Urodziła się ona w rodzinie żydowskiej  
w 1946 r. w Nowym Jorku. Ojciec jej matki po-

1 iV  ***  z oStatniej chWili  ***  z oStatniej chWili   ***  z oStatniej chWili  *** 1 iV

będZie noWa biblioteka

Z suWałk do WarsZaWy W 2 godZiny
Najprawdopodobniej już niedługo będziemy mogli w ciągu 

dwóch godzin koleją przejechać trasę z Suwałk do Warszawy. A to 
za sprawą nagłego i niespodziewanego przyspieszenia terminu bu-
dowy Rail Baltica, czyli kolejowej drogi z Warszawy przez Suwałki do 
Tallina. Projekt Rail Baltica – wbrew niepokojącym doniesieniom z po-
czątku tego roku z Brukseli – ma stać się priorytetem transportowym 
dla Unii Europejskiej. Będzie sfinansowany z funduszu Connecting 
Europe Facility (CEF) dedykowanego na najbliższe lata.

Na całej trasie Rail Baltica będzie dwutorowa zelektryfikowana 
linia kolejowa o europejskim rozstawie torów, z Warszawy przez 
Suwałki, Kowno i Rygę do Tallina. Po takiej linii kolejowej pociągi du-
żej prędkości będą poruszały się z szybkością rzędu 200-300 km/h, 
a towarowe 120 km/h. A zatem podróż z Suwałk do Warszawy bę-
dzie trwała ok. 2 godzin. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze 
Pendolino przejeżdżające przez Suwałki.

>>

>>

pierWsZy 
taki parking

Może być rozwiązany problem z miejscami parkingowy-
mi w centrum Suwałk. Pojawił się prywatny inwestor, któ-
ry chce sfinansować budowę wielopoziomowego parkin-
gu samochodowego w miejscu bocznicy kolejowej przy  
ul. Kolejowej. Na brak miejsc parkingowych narzekają 
przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Korczaka. Naziemny 
parking wielopoziomowy rozwiąże ich problemy ze znale-
zieniem miejsca do parkowania samochodów. Całość inwe-
stycji ma być sfinansowana przez tajemniczego inwestora  
z branży obrotu nieruchomościami.

>>

chodził z Suwałk. To Elias Charles Blumenthal, który urodził się w 1864 r. 
J. Yellen jest ekonomistką, która była przewodniczącą Rady Doradców 
Ekonomicznych, a od lutego 2014 r. do lutego 2018 przewodniczyła 
Radzie Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej. 

Darowizna z USA ma trafić do Suwałk z przeznaczeniem na budo-
wę nowego budynku Biblioteki XXI wieku. Ma on powstać w miejscu ła-
two dostępnym zarówno dla mieszkańców Osiedla Północ, jak i centrum 
miasta. Jego architektura ma być niezwykła i nawiązywać do krajobrazu 
Suwalszczyzny. Obecny budynek Biblioteki przy ul. Emilii Plater jest zbyt 
mały i nie w pełni dostosowany do potrzeb takiej placówki. Przed blisko 
25 laty na potrzeby biblioteki zaadaptowano budynek po dawnej kotłow-
ni, w której początkowo miał być dom tańca. 

Wizualizacja nowej biblioteki w Suwałkach przygotowana przez „DTS”
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W zespole poklasztornym nad Wigrami wy-
remontowano 10 eremów tarasu górnego, wie-
żę klasztorną i urządzono muzeum. A to wszyst-
ko dzięki projektowi „Klasztor w Wigrach jako 
spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów”, zre-
alizowanemu przez Fundację Wigry Pro, a dofi-
nansowanemu przez Unię Europejską. W ostat-
nich kilku latach unijne dotacje przekraczające 
24 mln zł pozwoliły przeprowadzić w pokame-
dulskim klasztorze dwie bardzo duże inwestycje, 
przywracające blask najcenniejszemu zabytkowi 
na Suwalszczyźnie. 

Realizację projektu zakończyła konferencja, 
która ze względu na wprowadzone ogranicze-
nia odbyła się on-line. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. wiceminister kultury, dziedzictwa narodo-
wego i sportu Magdalena Gawin oraz podlaski 
konserwator zabytków Małgorzata Dajnowicz. 
Podsumowano i zaprezentowano działania pro-
jektowe. O historii klasztoru nad Wigrami opo-
wiedział ks. Ryszard Sawicki.

klaSztor Pięknieje
Od kilku lat trwają intensywne prace remon-

towe w pokamedulskim klasztorze nad Wigrami. 
Ostatnio wyremontowano eremy górnego tara-
su, przy których prace prowadzono przez ponad 
2 lata. Eremy, czyli dawne domki zakonników,  
w których podczas prac trzeba było odkopywać 
piwnice, lśnią nowością. Ich wystrój opowiada 
historię tego miejsca, zakonników, historię Polski 
i osób, które były związane z wigierskim klaszto-
rem. W każdym eremie znajdziemy tematyczną 
ekspozycję, wzbogaconą prezentacjami multi-

erem Wyspy Wigierskiej (eremus insulae Vigrensis) – tak został określony klasztor kamedulski nad 
Wigrami w przywileju wystawionym przez króla Jana Kazimierza 6 stycznia 1667 r. Dwa miesiące później fun-
dację zatwierdził Sejm. Fundatorzy, czyli król Jan Kazimierz i jego żona Maria Ludwika Gonzaga pragnęli, by 
klasztor był zamieszkały przez mnichów, którzy trwając na modlitwie, w milczeniu i ascezie, trudniąc się pra-
cą, realizowaliby królewskie śluby lwowskie. Świeccy wstęp do świątyni i klasztoru mieli tylko w doroczne od-
pusty Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia) i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia). 

Kameduli na półwyspie wigierskim osiedlili się w 1668 roku. W latach 1694–1745 wznieśli tu kościół 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Założyli też miasto Suwałki. Zakładali również wsie i fol-

warki i budowali drogi na Suwalszczyźnie. Po III rozbiorze Polski władze zaborczych Prus w 1796 roku skonfiskowały dobra kamedułów, a w 1800 r.  
usunęły ich z Wigier. Od tej pory klasztor wigierski zaczął podupadać. Dużych zniszczeń dokonały wojska niemieckie podczas I wojny światowej.  
W 1915 r. po ostrzale artyleryjskim i podpaleniu przez Niemców poważnemu uszkodzeniu uległ cały zespół poklasztorny. W latach 1922–1929 odbu-
dowano kościół, refektarz i jeden z eremów. Jesienią 1944 r. po ostrzale artylerii sowieckiej (III Frontu Białoruskiego) wszystkie istniejące tu budynki 
zostały zburzone i spalone. W latach 1949–1963 odbudowano kościół, plebanię, jeden erem, wieżę i domek furtiana. W 1973 roku Ministerstwo Kultury 
i Sztuki wydzierżawiło od Kościoła Rzymsko-Katolickiego kompleks na 50 lat, ale już w 2010 r. zwróciło go diecezji ełckiej. W odpowiedzi na to Biskup 
Ełcki Jerzy Mazur powołał Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji (WANE) oraz Fundację Wigry Pro, która działalność rozpoczęła 1 stycznia 2016 r.  
Od 8 do 10 czerwca 1999 r. w zespole poklasztornym nad Wigrami przebywał papież Jan Paweł II.

klasZtor W Wigrach jak noWy

medialnymi, pokazującymi np. aptekę wigier-
ską z naturalną medycyną, introligatornię czy 
prezentację dóbr klasztornych. Eremy zostaną 
udostępnione zwiedzającym i odpoczywają-
cym na półwyspie wigierskim już w tym sezonie.

Pod eremami urządzono sale wystawowe. 
Odrestaurowana została też wieża klasztor-
na. Wieczorami będzie można zobaczyć na niej  
i usłyszeć zapraszającego do modlitwy mnicha, 
wyświetlanego w postaci trójwymiarowego ob-
razu. Cały remont kosztował ponad 20 mln zł, 
z czego ponad 14 mln zł pochodziło z fundu-
szy europejskich, a reszta to pieniądze Fundacji 
Wigry Pro.

ratoWanie Perły SuWalSzczyzny
Przez lata klasztor nad Wigrami popadał  

w ruinę. Zmieniło się to przed kilkoma laty, gdy 
zapadła decyzja o inwestycjach. Remontowane 
są poszczególne części klasztoru. W 2018 r. na 
jubileusz 350-lecia przybycia kamedułów nad 
Wigry odrestaurowano  Dom Królewski i Kaplicę 
Kanclerską. Kosztowało to prawie 14 mln zł,  
z czego 9,6 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej. 
Poprawiono też elewację kościoła. 

Na remont czekają jeszcze eremy tarasu dol-
nego, które stoją na murze oporowym. Na czę-
ściowe jego wzmocnienie 620 tys. zł w tym ro-
ku przyznało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Wzmocnienie murów opo-
rowych to trudne zadanie, zwłaszcza że od cza-
su wybudowania po II wojnie światowej kilku-
nastu murowanych eremów nikt tego nie robił.  
A wszechobecna wilgoć niszczy te mury. Trzeba 
wszystko odkopać i dobrze zabezpieczyć. Aby 
utrzymać dziedzictwo kamedułów dla kolejnych 
pokoleń, konieczne są kolejne prace remontowe.

Widok z wieży zegarowej na wyremontowane eremy

Samotnia kameduły

Apteka wigierska

Odnowione główne schody wejściowe do kościoła
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zaPraSzamy na bezPłatne 
badanie i konSultacje!

chciałbyś poprawić swoje zdrowie? 
brakuje ci energii? 

a może obawiasz się o przeziębienia
 w czasie pandemii coVid?

 
dobierzemy odpowiednie terapie ziołowe 

dla ciebie i twoich najbliższych. 

biuro Profilaktyki zdrowia rea 
ul. dmowskiego 2, tel.  791-783-868

51/2021

Suwalczanie Bartosz Bełdyga i Tomasz Chomicz zmierzyli się z kolej-
nym zimowym wyzwaniem. Tym razem ich celem był najwyższy szczyt 
Karkonoszy. 20 marca na Śnieżkę weszli czarnym szlakiem, czyli najtrud-
niejszą trasą. Ubrani byli jedynie w szorty, buty, czapki i rękawice. W wej-
ściu na szczyt towarzyszyła im zaprzyjaźniona grupa morsów z Ełku  
– Zahartowani. Pokonali blisko 12 kilometrów w wyjątkowo trudnych 
i nieprzewidywalnych warunkach pogodowych. Sprzyjająca pogoda 
przeplatała się z obfitymi opadami śniegu i silnymi podmuchami wiatru, 
by za chwilę znów pojawiło się słońce. Wiatr momentami osiągał pręd-
kość nawet do 60 km/h, a trasa właściwie cały czas prowadziła pod górę.

Przypominamy, że uczestnicy wyprawy na Śnieżkę w tym roku zorga-
nizowali już kilka atrakcji dla mieszkańców Suwałk, takich jak „1. Zimowe 
Wejście na Zamkową 2021”, czy „Biegun Miłości. Walentynkowy bieg 
bez ubrań”.

>> Z bieguna Zimna 
na Śnieżkę

Bartosz 
Bełdyga 
i Tomasz 
Chomicz
pod szczy-
tem Śnieżki



centrum obsługi nieruchomości

międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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Zima nie taka strasZna 
Tegoroczna zima mocno dała się nam we znaki. Była zimna, z dużą ilo-

ścią śniegu i długotrwała – tak przynajmniej uważało wielu suwalczan. 
Nie potwierdzają tego meteorolodzy.

– Poprzednia zima była najcieplejsza od rozpoczęcia na ziemiach pol-
skich regularnych pomiarów instrumentalnych, które datuje się na poło-
wę XIX. Tegoroczna zima wcale nie była mroźna, tylko – jak to określamy 
z punktu widzenia warunków termicznych – była zimą normalną, a śred-
nia temperatura zgodna z normą. Z punktu widzenia ekstremalnych war-
tości temperatury, czyli najniższych temperatur, w Suwałkach minimalna 

>> temperatura 18 stycznia wyniosła 
-26,4 stopnia Celsjusza. Jednakże 
jeszcze tego samego miesiąca, bo 
22 stycznia, mieliśmy temperatu-
rę +5,5 stopnia. W ocenie zimy za-
działał więc mechanizm mentalny. 
My w swej świadomości przenie-
śliśmy się już w epokę daleko po-
suniętego globalnego ocieplenia 
i zakładamy sobie, że zimy będą 
tylko ciepłe, a temperatura bę-
dzie stale wzrastała. Tymczasem 
zima normalna oznacza dziś cał-
kowitą mieszankę dni termicznie 
bardzo mroźnych, ale także dni  
łagodnych oraz ciepłych – wyjaśnił prof. Mirosław Miętus – zastępca  
dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Więcej o pogodzie w Suwałkach i na Suwalszczyźnie w następnym 
wydaniu „DTS”.

W najchłodniejszym dniu tegorocznej zimy, czyli 18 stycznia, nie brakowało 
chętnych do zjeżdżania na sankach z górki przy ul. M. Reja

Suwalskiemu Sikorkowi nie straszne 
mrozy i śniegi

W czasie tegorocznej zimy Zalew Arkadia był zamarznięty przez kilkadzie-
siąt dni


