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W poniedziałek rozpoczęły się ferie 
zimowe w województwie podlaskim, a 
tym samym w Suwałkach. Uczniowie 
do szkół wrócą 6 lutego. W naszym 
mieście jest 6 126 uczniów w szko-
łach podstawowych i 3 984 uczniów w 
szkłach ponadpodstawowych. Mamy 
też, oczywiście przedszkola, do któ-
rych uczęszcza 1 900 dzieci, jednak 
przedszkola w ferie pracują normalnie.

Miejskie jednostki kultury i sportu 
na te 2 tygodnie przygotowały bardzo 
bogatą ofertę. Zachęcam, by skorzy-
stać z tych zajęć. Zwłaszcza teraz w dobie pandemii, gdzie co jakiś czas 
powraca zasada, że lekcje odbywają się zdalnie, istotne jest, by dzieci po-
zostawiły komputery i mogły wspólnie z rówieśnikami brać udział w róż-
nych aktywnościach. Szczegóły znajdą Państwo na stronach interneto-
wych naszych instytucji oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dwutygodniowy odpoczynek dla dzieci i nauczycieli to również czas 
do refleksji nad przyszłością suwalskiej oświaty. Kilka dni temu poznali-
śmy ogólnopolski ranking Perspektyw szkół. W przypadku liceów ogól-
nokształcących najwyżej z suwalskich placówek uplasowało się I Liceum 
Ogólnokształcące, które znalazło się na 257 miejscu (w ubiegłym ro-
ku miejsce 221). III LO w Suwałkach zostało sklasyfikowane na 313 miej-
scu (awans z 380), a II LO na 838 miejscu w kraju (spadek z 485). Z kolei w 
ogólnopolskim rankingu techników znalazła się tylko jedna placówka (w 
ubiegłym roku były dwie). Na 339 uplasowało się Technikum nr 4 (spadek 
z 156). Gratuluję dyrekcji i nauczycielom z III LO. W przypadku pozosta-
łych placówek wyniki nie napawają optymizmem. Mam jednak nadzieję, 
że sytuacja ulegnie poprawie.

Receptą na to może być Strategia Rozwoju Oświaty w naszym mieście 
do 2030 roku. To szeroko konsultowany dokument przygotowany przez 
m.in. środowisko oświatowe naszego miasta. Dokument ma zostać przy-
jęty przez Radę Miejską w Suwałkach już jutro. Liczę na to, że będzie to 
„drogowskaz”, który skieruje losy suwalskiej oświaty na lepszą ścieżkę, a w 
przyszłym roku będziemy mogli mówić o awansie naszych szkół w rankin-
gach. Edukacja i wychowanie to największy element działalności naszego 
miasta pod kątem wydatkowania środków finansowych. Chciałbym, że-
by w parze szło zarówno wysokie finansowanie tego zadania jak i efekty 
w postaci dobrze wykształconych młodych ludzi. 
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zdaniem prezydenta

dyŻUry radnyCH

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przeka-
zać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 25 stycznia zapraszają Sylwester Cimochowski oraz 
Zbigniew Roman De-Mezer z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. 
Natomiast 1 lutego na suwalczan czekają Anna Maria Gawlińska oraz 
Łukasz Wojno z Ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Na spotkanie z rad-
nymi 8 lutego zapraszają Krystyna Gwiazdowska i Kamil Klimek z klu-
bu radnych „Łączą nas Suwałki”.

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.

>>

>> Pierwsza sesja w 2022 r.
Najbliższa sesja suwalskiej Rady Miejskiej rozpocznie się 26 stycznia  

o godz. 11 i będzie miała formę hybrydową, tj. w sali obrad Urzędu 
Miejskiego pojawi się niewielka liczba osób, a pozostałe osoby połączą 
się zdalnie. Obrady będą transmitowane on-line.

Na początek radni zajmą się sprawami dotyczącymi zdrowia suwal-
czan. Ponownie zapoznają się z aktualnym stanem epidemiologicznym 
w Suwałkach. Informacji udzieli dyrektor Szpitala Wojewódzkiego oraz 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach. Następnie rajcowie zajmą 
się uchwałą intencyjną w sprawie przystąpienia do opracowania i reali-
zacji programu „Kajtek”, który dotyczy dofinansowania leczenia niepłod-
ności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Rozpatrzą także projekt 
uchwały w sprawie wprowadzenia w Suwałkach bonu na szczepienie 
przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.

W porządku obrad styczniowej sesji znalazły się również dokumen-
ty strategiczne dla rozwoju miasta w najbliższych latach, czyli Strategia 
Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku oraz Plan zrównoważonego roz-
woju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Suwałk na lata 
2022–2030. Ponadto rajcowie określą zasady przeprowadzenia naboru 
wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych. Chodzi o kryte-
ria pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obo-
wiązkowej kaucji. Podejmą też decyzję o wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień międzygminnych w sprawie wspólnego prowadzenia schro-
niska dla zwierząt. Radni zajmą się uchwałą dotyczącą ułatwień w pro-
wadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników. Jest to konsekwencja 
wprowadzenia od 1 stycznia 2022 r. ustawy, która zakłada, że rada gmi-
ny w drodze uchwały zobowiązana jest do wyznaczenia miejsc do pro-
wadzenia takiego handlu.

nowa rada seniorów
Prezydent Miasta Suwałk powołał Suwalską Radę Seniorów czwar-

tej kadencji (na zdjęciu od lewej): Kazimierz Jakimowicz, Andrzej Soroka, 
Lucyna Gutowska (sekretarz), Ryszard Duba, Mieczysława Gajewska 
(wiceprzewodnicząca), Elżbieta Olejnik, Jan Edward Kiersztyn, Marek 
Szczepankiewicz (przewodniczący), Jerzy Kazimierz Sidor.

Kadencja Suwalskiej Rady Seniorów potrwa do 6 stycznia 2025 r.



25.01.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

346 oFiar coVid-19
Ty l u  m i e s z k a ń c ó w  S u w a ł k  i 

Suwalszczyzny zmarło na koronawiru-
sa w latach 2020-21 według statystyk 
suwalskiego Sanepidu. To nie są tyl-
ko dane statystyczne. To są konkretne, 
bardzo bolesne rodzinne tragedie, któ-
re dotknęły kilka tysięcy mieszkańców 
Suwałk i Suwalszczyzny.

Zgonów więcej o jedną czwartą
W 2021 r. z powodu koronawirusa 

SARS-CoV-2 zmarło 252 mieszkańców 
Suwałk i suwalskiego powiatu ziem-
skiego. A w pierwszym roku pande-
mii zmarły 94 osoby. Niestety, nie są to jedyne złe informacje związa-
ne z trwającą od blisko dwóch lat pandemią i utrudnionym dostępem 
do służby zdrowia.

Liczba zgonów w Suwałkach (wg danych GUS i UM Suwałki):
lata 2018-2019 – 1 215
lata 2020-2021 – 1 519
Oznacza to, że w ostatnich dwóch latach, czyli podczas trwania pan-

demii COViD-19 zmarło o jedną czwartą więcej suwalczan, niż w po-
dobnym okresie (lata 2018-19) – przed pojawieniem się koronawirusa. 
Wcześniej takiego przyrostu zgonów w Suwałkach nie notowano.

6499 suwalczan z koronawirusem
Tylu suwalczan zachorowało na koronawirusa SARS-CoV-2 od począt-

ku pandemii. W 2020 r. zachorowało 2 425 osób, a w 2021 r. – 4 074 su-
walczan. W ubiegłym roku częściej na koronawirusa chorowały suwal-
czanki. Wśród zakażonych było ich o jedną czwartą więcej niż suwalczan. 

Zachorowania na na koronawirusa SARS-CoV-2 w mieście Suwałki w 
2021 roku według płci:

Kobiety – 2 266
Mężczyźni – 1 808
Od początku pandemii na COViD-19 zachorowało 2 459 mieszkańców 

suwalskiego powiatu ziemskiego. I tutaj w 2021 r. również częściej choro-
wały kobiety (878 kobiet i 801 mężczyzn).

Źle ze szczepieniami
Polski rząd zachęca do szczepień na stronie internetowej: https://

www.gov.pl/web/szczepimysie Niestety w Suwałkach jest z tym bardzo 
źle. Dotąd 30 039 suwalczan w pełni zaszczepiło się przeciw COViD-19, 
czyli zaledwie 43,13% ogółu mieszkańców Suwałk. To jeden z najniższych 
wskaźników w Polsce wśród miast średniej wielkości. W Białymstoku w 
pełni zaszczepiło się ponad 83% mieszkańców, a w Łomży ponad 58%. 
Nieco niższe od Suwałk wskaźniki zaszczepień wśród miast średniej wiel-
kości ma jedynie Nowy Sącz i Przemyśl. Tak wynika z rządowego raportu 
szczepień (stan na 24 stycznia 2022 r.). I wciąż nie widać większego zain-
teresowania szczepieniami w Suwałkach. W tym roku liczba w pełni za-
szczepionych suwalczan powiększyła się zaledwie o 827 osób.

W najbliższych 7 dniach w Suwałkach jest 1 191 wolnych terminów 
szczepień przeciw COViD-19, a w najbliższych 30 dniach jest ich aż 4 569.

Pierwszy suwalczanin
Pierwszy Suwalczanin, który urodził się w 2022 r. odwiedził suwalski ra-

tusz. Oczywiście w towarzystwie swoich rodziców. Antoś, bo tak ma na imię 
pierwszy obywatel miasta, urodził się 2 stycznia o godzinie 1.40. Mały Antoś 
w dniu urodzenia ważył 3,1 kg. Dziecko jest zdrowe, a rodzice szczęśliwi. 

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, jak każdego roku, wręczył 
pierwszemu suwalczaninowi prezent oraz pamiątkowy grawerton. Na 
ręce rodziców trafił bon zakupowy o wartości 3,5 tys. złotych. Pieniądze 
rodzice będą mogli wykorzystać w sklepach z artykułami dla niemowląt.
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Drodzy Czytelnicy
Horrendalna inflacja spowodowała, że otrzymaliście Państwo 

dziś nieco odmieniony „DwuTygodnik Suwalski”. Papier, na któ-
rym drukowany jest „DwuTygodnik Suwalski” podrożał o 300%. 
Wzrosły też koszty druku, w tym przede wszystkim cena prądu. To 
wszystko doprowadziło do tego, że musieliśmy szukać oszczędności.  
Od dzisiaj „DTS” będzie ukazywał się bez kolorowych stron we-
wnątrz numeru. Na szczęście udało się nam zachować objętość  
20 stron. 

Redaktor Naczelny

Najwięcej ZuZaNN 
W ubiegłym roku suwalczanie 24 razy 

nadawali swoim córkom imię Zuzanna. 
I było to najpopularniejsze imię, które 
otrzymały w 2021 r. suwalskie maluchy. 

A wśród chłopców najbardziej popu-
larne było imię Aleksander. Otrzymało je 
22 nowonarodzonych suwalczan. Bardzo 
popularne były też imiona: Maja (22), Franciszek (21), Lena (20), Jakub (20), 
Zofia (19), Antoni (17), Hanna (17).

A jakie dzieci będą mogły pochwalić się wyjątkowym imieniem, bo tyl-
ko jedynym w swoim roczniku? Były to m.in.: Lennox, Aidas, Mangirdas, 
Inez, Irma, Inka, Dalicja.

>>

nowy rzecznik
Ewa Harasim została Miejskim Rzeczni- 

kiem Praw Konsumentów w Suwałkach.  
Z problemami i prośbami o interwencje 
można zgłaszać się do rzecznika, którego 
siedziba znajduje się przy ul. Sejneńskiej 13,  
I piętro, pokój 133 oraz pod numerem te-
lefonu (87) 562 81 37. Do zadań Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów należy:

– zapewnienie konsumentom bezpłat-
nego poradnictwa i informacji prawnej  
w zakresie ochrony ich interesów,

– wytaczanie powództwa na rzecz kon-
sumentów oraz wstępowanie za ich zgodą 

do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów kon-
sumentów,

– składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów pra-
wa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

– współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu 
Ochrony Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statuto-
wych należy ochrona interesów konsumentów.

>>
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n Wieczorem 18 stycznia  na suwalskiej  
ul. Sportowej doszło do śmiertelnego potrą-
cenia 68-letniej kobiety. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że kobieta przechodząc 
przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, 
została potrącona przez 24-letniego kierowcę 
opla, a następnie upadła na przeciwległy pas 
ruchu, gdzie uderzył w nią jadący z naprzeciw-
ka renault prowadzony przez 34-letniego kie-
rowcę. Niestety zginęła na miejscu. Obaj kie-
rowcy byli trzeźwi. 

n  Do tragicznego zdarzenia doszło 19 
stycznia ok. godz. 15 na ul. M. Reja podczas 
przejazdu autobusu suwalskiej komunikacji 
miejskiej.  W pojeździe zasłabła 70-letnia pa-
sażerka. Reanimację najpierw podjęli pasaże-
rowie, a następnie kontynuowali ją ratowni-
cy pogotowia ratunkowego. Mimo reanimacji 
kobieta zmarła.  

n  N ow y m d y re k to -
rem Aresztu Śledczego 
w Suwałkach został mjr 
Arkadiusz Kawałek, który 
dotychczas pełnił funkcję 
zastępcy dyrektora suwal-
skiego aresztu. Swoją ka-
rierę w Służbie Więziennej 
rozpoczął w 2006 roku na 

stanowisku młodszego wychowawcy działu pe-
nitencjarnego suwalskiej jednostki.

n W Suwałkach odbywają się studniówki. 
Na balach bawili się maturzyści Zespołu Szkół 
nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych oraz zapro-
szeni przez nich goście – partnerzy, rodzice, 
nauczyciele. Obie szkoły na bal studniówkowy 
wybrały Centrum Bankietowe „Astoria” przy 
ul. Hubala. Na studniówkach bawili się też ma-
turzyści z III Liceum Ogólnokształcącego, II LO, 
Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół CKR i ZDZ. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 32-let-
niego mieszkańca gminy Jeleniewo, poszuki-
wanego listem gończym. Mężczyzna „wpadł” 
podczas kradzieży sklepowej w jednym  
z suwalskich hipermarketów. Zatrzymany usły-
szał zarzut kradzieży i został doprowadzony do 
aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższy rok.

n  Dzieci z suwalsk iego Pr zedszkola 
nr 5 wspólnie z wychowawczynią Jolantą 
Staszkiewicz  przygotowały niespodziankę 
swoim babciom i dziadkom. Z okazji Dnia 
Babci i Dziadka zatańczyły „Siedmiokroczka” 
i „Kreps Polkę”. Ze względu na ograniczenia 
pandemiczne swój program zaprezentowały 
w internecie. Każdy mógł to obejrzeć.

Wydarzyło Się
Większość suwalskich liceów i techników zajęło niższe lokaty niż przed rokiem w rankingu 

„Perspektyw”. Jedynie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego 
poprawiło swoją lokatę.

Suwalskie licea ogólnokształcące w rankingu „Perspektywy 2022 r.”:
257 miejsce I LO – w 2021 r. zajęło 221 miejsce,
313 miejsce III LO – w 2021 r. zajęło 380 miejsce,
838 miejsce II LO – w 2021 r. zajęło 485 miejsce.

O lokacie w rankingu decydowały wyniki matur i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Również suwalskie tech-
nika odnotowały duże spad-
ki w rankingu „Perspektywy 
2022 r.” Technikum nr 4 spa-
dło na 339 miejsce z 156 
miejsca w kraju. Technikum 
nr 4 zajęło siódmą lokatę 
wśród techników w podla-
skim. Suwalskie Technikum 
nr 3 i nr 2 znalazły się jedy-
nie w rankingu wojewódz-
kim. Technikum nr 3 zaję-
ło 23 lokatę w podlaskim,  
a Technikum nr 2 – 26 miejsce w podlaskim. O lokacie w rankingu techników decydowały wyniki 
matur, egzaminów zawodowych i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

KUratoriUm nie reagUje?
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe za poziom nauczania i nadzór pedagogiczny w szkołach 

odpowiada kurator oświaty. Nadzór pedagogiczny polega m.in. na:
– analizie i ocenie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkół i placówek;
– udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W ubiegłym tygodniu poprosiliśmy suwalską delegaturę Kuratorium Oświaty o ocenę wyników 

suwalskich liceów i techników oraz informację o podjętych w tej sprawie działaniach. Do chwili od-
dania do druku „DwuTygodnika Suwalskiego” nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

SamorządoWa oCena
O ocenę wyników suwalskich liceów i techników poprosiliśmy 

też dr. Romana Rynkowskiego, zastępcę prezydenta Suwałk.

– Wyniki suwalskich szkół są zróżnicowane. Mnie cieszy fakt uzy-
skania przez wszystkie nasze licea znaku jakości perspektyw, czyli 
srebrnej lub brązowej tarczy. Podobnie jest w przypadku Zespołu 
Szkół nr 4 w kategorii techników. Niestety indywidualne wyniki 
szkół już optymizmem nie napawają. Od kilku lat wprawdzie sta-
bilnie, corocznie poprawia swoją pozycję w rankingu Perspektyw  
III Liceum Ogólnokształcące, które aktualnie znalazło się na 313 
miejscu, a w roku ubiegłym było na 380. To znaczący postęp. 
Natomiast pozycja pozostałych szkół martwi, szczególnie w od-
niesieniu do I LO, które zajmuje wprawdzie najwyższe miejsce, spośród suwalskich placówek, ale 
w rankingu od trzech lat wypada coraz gorzej. 

– Co można zrobić, by poprawić wyniki nauczania w suwalskich szkołach?
Rozwiązania w tym zakresie, oczywiście możliwe do wdrożenia ze strony organu prowadzą-

cego szkoły, zakłada projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Strategii Oświaty Miasta Suwałk 
do 2030 roku. W opracowaniu tego dokumentu brało udział 35 osób, reprezentujących instytu-
cje i organizacje, związane z suwalską oświatą. Próbujemy także wypracować wspólne rozwiąza-
nia z kuratorium oświaty, które ma bardzo duży wpływ na jakość procesu nauczania i jego wyniki.

coraZ Niżej w raNkiNgu

 O pozycji w rankingu „Perspektywy 2022” stanowi: w przypadku liceów 30% indywidualnej 
punktacji – to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, natomiast aż 45% – to wyniki matury  
z przedmiotów dodatkowych i 25% sukcesy uczniów na olimpiadach. 

W kategorii techników – 20% oceny to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, 30% 
wyniki z przedmiotów dodatkowych, 30% wyniki egzaminów zawodowych i 20% wyniki olimpiad.
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Strażacy 
w bibliotece

17 stycznia rano silny wiatr zerwał część obróbki blacharskiej 
na dachu suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy  
ul. E. Plater 33A. Na miejscu interweniowali suwalscy strażacy, którzy 
usunęli naderwaną blachę.

– Dziękuję suwalskim strażakom za szybką interwencję oraz oso-
bom, które zobaczyły i zgłosiły to zagrożenie dla bezpieczeństwa 
osób przechodzących chodnikiem wzdłuż budynku biblioteki przy  
ul. E. Plater – powiedziała Maria Kołodziejska, dyrektor suwalskiej 
biblioteki.

Pomoc dzieciom
Ponad 1 mln zł trafi 

do czterech suwalskich 
organizacji, które zajmu-
ją się pomocą dzieciom  
i młodzieży w rodzinach 
zagrożonych wyklucze-
niem. Dzięki środkom fi-
nansowym, które prze-
każe samorząd miejski, 
będą realizowane pro-
gramy terapeutyczne  
i profilaktyczne. Opieką 
objętych zostanie ok. 
140 osób z naszego mia-
sta.

 
Prez ydent Suwałk 

C zes ław Renk iewic z 
podpisał cztery trzyletnie umowy na prowadzenie placówek wsparcia dzien-
nego ze:

n Stowarzyszeniem Oratorium św. Jana Bosko na kwotę – 390 000 zł
n Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy Od Dzieciątka Jezus – 360 000 zł
n Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Aleksandra – 131 000 zł
n Fundacją EGO – 180 000 zł.
Pieniądze będą przeznaczone na dofinansowanie i finansowanie pro-

wadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin za-
grożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowane są programy 
socjoterapeutyczne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne lub inne 
psychoedukacyjne.

>> >>

Od 5 lat działa w Suwałkach 
„Program ograniczania niskiej 
emisji”, za pomocą którego do 
suwalczan kierowane są dota-
cje na wymianę starych zużytych 
„kopciuchów” i przejście na bar-
dziej ekologiczne formy ogrze-
wania. W tym czasie dopłacono 
do wymiany pieców w 393 bu-
dynkach, a łączna kwota dotacji 
z budżetu miejskiego wyniosła 
1 370 868 zł. Jak na ostatniej se-
sji Rady Miejskiej zauważył radny 
Marek Zborowski-Weychman, no-
we rozwiązania dotyczące progra-
mu osłonowego mogą zniechęcać 
do wymiany źródeł ogrzewania na 
bardziej ekologiczne. Dzieje się 
tak, ponieważ dodatek osłonowy 
(ustalony przez polski rząd) mogą 
otrzymać jedynie właściciele bu-
dynków, w których głównym źró-
dłem ogrzewania są najbardziej 
zatruwające powietrze źródła cie-
pła, takie jak: kocioł na paliwo sta-
łe, kominek, „koza”, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasi-
lane węglem lub paliwami węglo-
pochodnymi.

giczne piece gazowe. Tych, dzięki 
miejskim dotacjom zamontowa-
no aż 240 przez 5 lat. Ale i tu poja-
wił się problem.

gaz niedoStępny?
Czytelnicy „DwuTygodnika 

Suwalskiego”, którzy chcą przyłą-
czyć się do sieci gazowej, poinfor-
mowali nas, że otrzymali informa-
cje z Polskiej Spółki Gazowniczej, 
o tym że w najbliższych 2 latach 
nie będzie ona zawierała nowych 
umów na realizację nowych przy-
łączy gazowych w Suwałkach.  
ubiegłym tygodniu zwróciliśmy 
się do białostockiego oddziału 

kopciuchy górą?

Czy to KonieC liKWidaCji 
„KopCiUCHóW”?

Teraz właściciele budynków 
ogrzewanych „kopciuchami” po 
spełnieniu odpowiednich kryte-
riów mogą otrzymać od 400 zł do 
1 150 zł rocznie z rządowego pro-
gramu osłonowego. A zatem trud-
no liczyć na jakieś ogromne za-
interesowanie wymianą pieców 
na bardziej ekologiczne. Dotąd  
w Suwałkach w czasie obowiązy-
wania samorządowego „Programu 
ograniczania niskiej emisji” do 
miejskiej sieci PEC podłączono  
92 budynki, a największym zain-
teresowaniem cieszyły się ekolo-

Polskiej Spółki Gazowniczej z py-
taniem: skąd tak długi termin na 
wykonanie nowych przyłączy ga-
zowych, które są bardziej ekolo-
giczne niż ogrzewanie węglem lub 
miałem węglowym. Wciąż czeka-
my na odpowiedź.

informaCja o ogrzeWaniU
Suwalski UM informuje, że 

do 30 czerwca 2022 r. mieszkań-
cy mają obowiązek wypełnienia 
deklaracji dotyczącej źródeł emi-
sji. W ubiegłym roku do właści-
cieli nieruchomości w Suwałkach 
wysłano blisko 4 300 pism infor-
macyjnych z ankietą i deklara-
cją Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego. Dotąd deklaracje 
o sposobie ogrzewania budyn-
ku złożyło 2 338 mieszkańców,  
z czego 1 880 w formie papiero-
wej, a pozostali przez stronę in-
ternetową, bezpośrednio do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Szczegółowych infor-
macji w tej sprawie udziela Wydział 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach pod numerem:  
87 562 82 10.

>>
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Strażacy pomogli
12 stycznia w godzinach porannych na terenie Jednostki Ratowniczo 

-Gaśniczej Nr 1 przy ul. A. Mickiewicza w Suwałkach doszło do nietypo-
wego zdarzenia.

– Na teren jednostki wjechał samochód osobowy, którym przyje-
chały dwie dorosłe osoby z dwumiesięcznym niemowlęciem. Podczas 
jazdy zauważono, że dziecko ma problemy z oddychaniem, a że w tym 
czasie przejeżdżano w pobliżu siedziby straży pożarnej postanowio-
no tam szukać pomocy. Strażacy po usłyszeniu od kobiety nawoły-
wania o pomoc, natychmiast udali się do pojazdu i przenieśli dziecko 
do ciepłych pomieszczeń strażnicy. Działania ratowników polegały na 
udrożnieniu dróg oddechowych, sprawdzeniu oddechu i podaniu tle-

nu. Po wykonaniu tych czynności stan poszkodowanego uległ popra-
wie. Udzielono również, wsparcia psychicznego opiekunom oraz po-
wiadomiono pogotowie – opowiedział bryg. Kazimierz Golubiewski 
z KM PSP w Suwałkach.

Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego przekazano nie-
mowlę załodze ambulansu. Wspólnie z kolegami pomocy dziecku udzie-
lił młodszy ogniomistrz Łukasz Piłat, który od 10 lat jest strażakiem i ma 
też 13 letnie doświadczenie jako ratownik medyczny.

Młodszemu ogniomistrzowi Łukaszowi Piłatowi zdecydowanej postawy w ob-
liczu zagrożenia życia 2-miesięcznego chłopca pogratulował prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz w obecności bryg. Arkadiusza Buchowskiego, Komendan-
ta Miejskiego PSP w Suwałkach oraz kpt. Roberta Sendy, dowódcy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Suwałkach

>>

49 489 pojazdów jest zarejestrowanych w Suwałkach. W 2021 r. zare-
jestrowano 6 129 pojazdów, czyli o 844 więcej niż w poprzednim roku.  
Oznacza to, że suwalskie ulice są coraz bardziej zatłoczone i coraz bar-
dziej brakuje miejsc parkingowych. Jest to problem wszystkich polskich 
miast. Przy istniejącej zabudowie, szczególnie centrów miast, problem 
jest praktycznie nie do rozwiązania.

W Suwałkach najwięcej jest samochodów osobowych. W ostatnich 
dwunastu latach ich liczba powiększyła się prawie o połowę.

liCzba SamoCHodóW oSoboWyCH W SUWałKaCH

W większości nie są to samochody najnowsze. W 2020 r. w Suwałkach 
najwięcej było samochodów w wieku od 12 do 20 lat, które stanowiły 
ponad 42% ogółu aut. Najnowszych samochodów (do 1 roku) było tylko 
1,6%. Suwalskie samochody osobowe są przede wszystkim o pojemno-
ści silnika od 1 400 do 1 999 cm3 (58,7%) i napędzane benzyną (49,1%). 
Ponad 38% suwalskich samochodów osobowych wykorzystuje olej na-
pędowy, a gaz – prawie 11%.

coraZ więcej Samochodów i motocykli>>

Zwiększa się też liczba ciężarówek rejestrowanych w Suwałkach.  
W 2009 r. w Suwałkach było 4 027 samochodów ciężarowych, a w 2021 r.  
– 5 161 ciężarówek. 

Coraz WięCej motoCyKli
Od kilkunastu lat stale przybywa motocykli zarejestrowanych  

w Suwałkach. Od 2009 roku prawie potroiła się liczba suwalskich jedno-
śladów. W 2009 roku motocykli było 1 419, a w ubiegłym roku było ich już  
4 270. Mniej dynamicznie przybywa motorowerów. Po suwalskich ulicach 
w 2020 roku jeździło 1 549 motorowerów.

25 549
29 173 36 064

37 628

2009 2014 r. 2020 r. 2021 r.

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w 2019 r.
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Będą kolejNe 
mieszkania

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego osiedla mieszka-
niowego przy ul. Franciszkańskiej, które zrealizuje miejska spółka ZBM 
TBS. Pierwszy z sześciu planowanych budynków, w których łącznie po-
wstanie ponad 300 mieszkań powinien być gotowy pod koniec przyszłe-
go roku. Znajdą się w nim 53 mieszkania na wynajem, które z czasem bę-
dzie można wykupić.

– Będzie to oferta skierowana do ludzi młodych, którzy nie posiada-
ją własnego „M”. Budownictwo w Suwałkach rozwija się bardzo dobrze. 
Nowe osiedla powstają w każdej części Suwałk. ZBM TBS jest spółką, któ-
rą powołano po to, by uzupełnić ofertę deweloperów i skierować ją do lu-
dzi mniej zamożnych – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Budynek robo- 
czo nazwany „A” bę- 
dzie obiektem dwu- 
klatkowym, całko-
wicie podpiwniczo- 
nym, z 5 i 6 kondy-
gnacjami nadziem-
nymi. W każdej klat- 
ce znajdzie się win-
da. W piwnicy bu-
dynku zlokalizowa-
ny został otwarty 

garaż z 43 miejscami postojowymi. Będą też miejsca postojowe na ze-
wnątrz. Wszystkie 53 mieszkania zostaną oddane do użytku w tzw. sta-
nie wykończonym „pod klucz”. Będą to mieszkania 1, 2, 3 i 4-pokojowe  
o zróżnicowanej powierzchni od 28 do 71 m2.

– Jest gotowy projekt uchwały Rady Miejskiej, który trafi pod obra-
dy radnych już w styczniu. Uchwała określi zasady naboru przyszłych 
najemców mieszkań. Planujemy, by nabór rozpocząć pod koniec lutego  
i zakończyć go miesiąc później. To atrakcyjna oferta, dlatego też myślę, 
że zainteresowanie będzie duże – zapowiedział Jarosław Lebiediew, pre-
zes Zarządu ZBM TBS Sp. z o. o. w Suwałkach.

Na realizację tego budynku Bank Gospodarstwa Krajowego ze środ-
ków Funduszu Dopłat przyznał Miastu Suwałki wsparcie finansowe w wy-
sokości 4 442 918 zł. Wcześniej na ten sam budynek samorząd pozyskał  
1 196 000 zł z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Te dwa źródła finanso-
wania pozwolą obniżyć koszty przyszłym najemcom, którzy będą mu-
sieli partycypować w koszcie budowy mieszkania na poziomie 20-30%.

>>

Mniej przestępstw, większa wykrywalność sprawców i dużo koli-
zji drogowych – tak najkrócej można podsumować 2021 rok suwalskiej 

policji. Roczna odprawa Komendy Miejskiej Policji  
w Suwałkach odbyła się w sposób zdalny. Uczestniczyli 
w niej szefowie suwalskiej policji, przedstawicie-
le wojska i służb mundurowych oraz samorządow-
cy, w tym prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, 
przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec oraz suwalski starosta Witold Kowalewski. 

W 2021 r. stwierdzono 1 568 przestępstw, co jest 
jednym z najniższych wskaźników w ostatnim dzie-
sięcioleciu. Z roku na rok spada liczba przestępstw 
kryminalnych, ale wzrasta przestępczość gospodar-
cza. Wśród przestępstw nadal dominują kradzieże. 
Odnotowano ponadto 1 240 kolizji drogowych, co 
jest jednym z wyższych wyników w ostatnim dzie-
sięcioleciu. 

Komendant Miejski Policji mł. insp. Bartosz Lorenc 
oraz I zastępca podinspektor Daniel Szymanowicz 

Policja Podsumowuje rok>>
podziękowali za wsparcie policji udzielone przez samorządy. Suwalski 
samorząd miejski przekazał 65 tys. zł jako dofinansowanie do zakupu sa-
mochodu służbowego oraz  kolejne 7 tys. zł na pokrycie kosztów cało-
dziennego wyżywienia policjantów delegowanych do pełnienia służby 
na terenie Suwałk w sezonie turystycznym, a także na zakup 3 alkomatów.

Fot. KM Policji w Suwalkach

>> jubileusz iii lo
W suwalskim II I  Liceum Ogólnok ształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego pamitają o swoich absolwentach.  
21 stycznia w sali koncertowej suwalskiej Państwowej Szkoły Muzycznej, 
w ramach spotkań z absolwentami „Poznajmy się”, odbył się spektakl 
muzyczno-komediowy grupy Kwiatkowski i Bank pt. „Kucharz Maciej 
przyprawia”. Założycielem i liderem grupy jest absolwent III LO Maciej 
Kwiatkowski. Zespół zdobył laury na festiwalach i konkursach kabareto-
wych takich jak: Paka, Mulatka czy Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. 
Na co dzień grupa działa w Krakowie.

Grupa Kwiatkowski i Bank

– Warto poinformować, że Maciej Kwiatkowski  
z zespołem wystąpił dwa razy przed naszą społecz-
nością szkolną gratis. Rok szkolny 2021/2022 to wy-
jątkowy czas w historii naszej szkoły – świętuje ona 
bowiem jubileusz 30-lecia swojego istnienia, który 
chcemy uczcić wieloma projektami i akcjami – poin-
formowała Alicja Węsierska-Kwiecień (na zdjęciu) dy-

rektor III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego.
Odbył się już m.in. 

koncert młodzieżo-
wego zespołu „The 
Boars”, którego wo-
kalistą jest absolwent 
III LO Tomasz Kopecki. 
F i n a ł  r o k u j u b i l e -
uszowego zaplano-
wano na 1 czerwca. 
Odbędzie się wtedy 
koncert pod hasłem „30x3, czyli 30 lat Trzeciego”.
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po 65 latach kSiążka 
wróciła do BiBlioteki

K siążk i  wciąż c iesz ą  
się niezw ykł ym szacun-
kiem. Przekonali się o tym 
bibliotekarze z suwalskiej 
Biblioteki Publicznej im. 
Marii Konopnickiej. Do zbio-
rów tej biblioteki powróci-
ła książka wypożyczona po-
nad 65 lat temu. W czasie 
niedawnego remontu do-
mu suwalczanin znalazł 
tom III „Potopu” Henryka 
Sienkiewicza wypożyczo-
ny z Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Suwałkach, 
którą zlikwidowano w koń-
cu 1956 r. A zatem książka 
musiała być wypożyczo-
na z Biblioteki co najmniej  
65 lat temu. Znalazca zwró-
cił tę książkę w zamian za umorzenie kar umownych za przetrzyma-
nie jej przez kilkadziesiąt lat. Dyrektor suwalskiej Biblioteki Publicznej 
im. M. Konopnickiej Maria Kołodziejska odstąpiła od egzekwowania ka-
ry za kilkudziesięcioletnie przetrzymanie książki, a „Potop” powrócił do 
księgozbioru suwalskiej książnicy. Na taką wyrozumiałość nie mogą jed-
nak liczyć wszyscy, którzy przetrzymują książki wypożyczone z suwal-
skiej Biblioteki.

kolędowaNie 
z  ViVa musica

Licznie zgromadzona publiczność w suwalskiej konkatedrze  
św. Aleksandra mogła na chwilę powrócić wspomnieniami do niedaw-
no minionych świąt Bożego Narodzenia. Stało się to w czasie koncertu 
Suwalskiego Chóru Kameralnego Viva Musica i występu solistki Anny 
Urbanowicz, którym towarzyszył kwintet smyczkowy. Suwalczanie 
usłyszeli kolędy, pastorałki i piosenki w klimacie świąteczno-zimo-
wym, opracowane przez dyrygenta Grzegorza Bogdana. Przeważały 
kolędy polskie, ale wykonano też kolędę z Afryki. Po raz pierwszy su-
walczanie mogli usłyszeć w wykonaniu chóru kolędę „Wstrzymały się 
wody Cedronu” z muzyką autorstwa Jacka Zielińskiego i tekstem su-
walczanina Leszka Aleksandra Moczulskiego, którą pierwotnie śpie-
wał zespół „Skaldowie”. 

Suwalski Chór Kameralny Viva Musica wykonał a capella anglojęzyczną kolędę

>> >>

>>
Już w najbliższą niedzielę (30 stycznia) 

odbędzie się 30 jubileuszowy Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. O tym jak 
będzie wyglądał suwalski finał tegoroczne-
go WOŚP rozmawiamy ze Zbigniewem Szy- 
perkiem, szefem suwalskiego sztabu WOŚP.

– Najważniejsze jest to, że możemy kolejny raz spotkać się, zjedno-
czyć we wspólnym działaniu, w czasie kiedy wielką wartością jest wła-
śnie wspólnota. Nie o jubileusze, moim skromnym zdaniem tu chodzi, 
a o kontynuację, o przekazywanie dalej kolejnym pokoleniom radości  
i możliwości współdziałania w dobrym celu.

– jakie przedsięwzięcia zaplanowano w Suwałkach w ramach tego-
rocznej edycji WoŚp?

– Mamy nadzieję, że Finał będzie miał miejsce w Arena Suwałki, gdzie od-
będą się koncerty, gry i zabawy dla najmłodszych oraz pokazy i turniej pił-
ki nożnej zorganizowany przez Akademię Piłkarską. W planach jest turniej 
badmintona o puchar Jerzego Owsiaka i bieg-spacer „Policz się z cukrzycą”. 
Suwałki Plaza, podobnie jak w latach poprzednich, za każdy zjazd zjeżdżalnią 
dorzuca 2 zł do puszki. A zatem zapraszamy dzieciaki do zjazdów. Przyjaciele  
z SUValskiej Przygody zamierzają pohasać swoimi pojazdami po okolicz-
nych miejscowościach, a potem też na żwirowni... Razem z Finałem WOŚP gra  
w tym roku Stacja Pogodne Suwałki, gdzie również będzie radośnie i ciekawie.

– ilu wolontariuszy będzie pracowało w Suwałkach?
– Wolontariuszy na ulicach naszych okolic będzie 100. Bardzo pomoc-

ny jest Bogdan Pieklik i jego ekipy. W ich DNA naukowcy bez problemu 
odnajdą pierwiastki WOŚP. Przewidziane są transmisje online z suwal-
skiego finału WOŚP.

– jak można będzie wesprzeć tegoroczną orkiestrę?
– Najlepszym wsparciem dla Orkiestry jest Dobra Myśl i szacunek 

dla tych Dobrych Ludków, którzy swój czas i energię poświęcają nam 
wszystkim, bo przecież efekty tej zbiórki są dobrem wspólnym. Ważne 
jest też, oczywiście wyjście naprzeciw wolontariuszom z jakąś kaską  
i prosta sprawa – wrzucenie im do puszki.

SuwalSki fiNał wielkiej orkieStry

Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy do suwalskich placó-
wek ochrony zdrowia zakupiono sprzęt medyczny za kwotę 3 695 513 zł,  
z czego za ponad 411 tys. zł w ciągu ostatniego roku.
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mUzeUm im. marii KonopniCKiej,
ul. T. Kościuszki 31

Zaprasza dzieci w wieku od 5 do 10 lat na bez-
płatne zajęcia pt. „My się zimy nie boimy...”

l 25.01 – Zadbamy o sikorki
l 27.01 – Sprawdzimy co słychać w zimowym lesie
l 1.02 – Opowiemy Wam historię bałwanka
l 3.02 – Porozmawiamy o zwierzętach

mUzeUm oKręgoWe W SUWałKaCH,
ul. T. Kościuszki 81 

l 26.01 – Z Wieruszem na Ty
l 28.01 – Wajda i sztuka
l 31.01 – 300 lat Miasta Suwałki
l 2.02 – Z Wieruszem na Ty
l 4.02 – Archeologia z bliska

Wszystkie zajęcia w godz. 10-12, wstęp bezpłatny

SUWalSKi oŚrodeK KUltUry,
ul. Papieża Jana Pawła II 5

pracownie rękodzieła i rzemiosła
Instruktor: Halina Lutyńska
q 25.01 – decoupage na drewnianej sklejce
q 26.01 – zabawka z pomponów
q 27.01 – pajacyk ze sznurka
q 28.01 – domek z papieru
q 31.01 – ozdoba z filcu. Moja własna zabawka
q 1.02 – papierowe dekoracje na okno

Wszystkie zajęcia w godz. 10-11, 12-13 /sala 0.29/
7-10 lat, 10 zł

Instruktor: Lidia Żyniewicz
q 25.01 – slime-klejowe gnieciuchy
q 26.01 – misie, kotki i inne maskotki
q 27.01 – zróbmy sobie mydełko
q 31.01 – makramowe piórka – breloczek
q 1.02 – zimowy bałwanek – OLAF 

Wszystkie zajęcia w godz. 10-11.30, 12-13.30 /sala 0.28/ 6-12 lat, 
10 zł

biblioteKa pUbliCzna
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
ul. Emilii Plater 33A, tel. 87 565 62 46

Zorganizowała zajęcia dla dzieci w wieku 7-14 lat, w formie dwóch 
tygodniowych turnusów – od wtorku do piątku, w godzinach 11-13. 

W każdym tygodniu odbywa się jeden typ zajęć w cyklach:

i tydzień, 25-28.01 – „Zwiedzić, narysować, opowiedzieć, upleść… 
Suwałki!”

ii tydzień, 1-4.02 – „Patroni naszych ulic”

Wszystkie zajęcia w Bibliotece są bezpłatne

Ze względu na konieczność zapewnie-
nia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć 
oraz obostrzenia związane z sytuacją epi-
demiczną, liczba osób na zajęciach ograniczona jest do 10.

midiCentrUm, 
ul. Witosa 4A, tel. 87 565 62 47

Zaprosiło dzieci w wieku 8-14 lat, na niezapomniane zajęcia w for-
mie tygodniowych turnusów – od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach 10-13. Limit miejsc: 10. Obowiązują zapisy telefoniczne.

i termin: 24-28.01:
t 25.01 – Budowlany wtorek z klockami Lego
t 26.01 – Zgrana środa – gry i zabawy wszelakie
t 27.01 – Filmowy czwartek – każdy może zostać reżyserem, czyli... 

animacja poklatkowa z Lego
t 28.01 – Robotyczny piątek 
             – budujemy i ożywiamy roboty

ii termin: 31.01–04.02:
t 31.01 – Kreatywny poniedziałek
t 01.02 – Budowlany wtorek z klockami Lego
t 02.02 – Zgrana środa – gry i zabawy wszelakie
t 03.02 – Filmowy czwartek – każdy może zostać reżyserem, czyli... 

animacja poklatkowa z Lego
t 04.02 – Robotyczny piątek – budujemy i ożywiamy roboty

Zajęcia będą odbywały się z dbałością o zdrowie i bezpieczeń-
stwo uczestników oraz z zachowaniem obowiązujących obostrzeń 
sanitarnych.

Ferie’2022 w Suwałkach
trwają ferie zimowe w suwalskich szkołach. instytucje kultury i sportu przygotowały szereg imprez, które po-

zwolą uczniom spędzić czas wolny od nauki w sposób możliwie atrakcyjny. oto ich propozycje na ferie zimowe  
w Suwałkach.
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pracownie teatralne – instruktor: Mirosława Krymska
q 24, 25, 26.01 – Gry dramatyczne

Wszystkie zajęcia w godz. 12-13.30 /sala 2.23/ 10-14 lat, 5 zł

Warsztaty lalkarskie – instruktor: Joanna Łupinowicz
q 26.01 – Jacek czy Agatka
q 27.01 – Kermit i inne muppety
q 28.01 – Jaś i Małgosia

Wszystkie zajęcia w godz. 10-13 /sala 2.25/ 6-12 lat, 20 zł

pracownia Sztuk pięknych – instruktor: Mieczysław Iwaszko
q 25, 26, 27, 31.01 oraz 1, 2.02 – Autorska paleta barwna. Tworzymy 

malarskie dzieła sztuki. Wszystkie zajęcia w godz. 10-11.30 /sala 
0.30/ 5-10 lat, 10 zł

q 25, 26, 27, 31.01 oraz 1, 2.02 – Czarodziejski walor i kreska. Tworzymy 
przestrzenne rysunki odręczne. Wszystkie zajęcia w godz. 12-13.30 
/sala 0.30/ 10-15 lat, 10 zł

pracownia muzyczna – instruktor: Anna Szafranowska
q  25, 27.01 oraz 1, 3.02 – Warsztaty gospel, 

Wszystkie zajęcia w godz. 16.30-18.30 /Sala 
Prób/ 13+; wstęp wolny

q 25, 27.01 oraz 1, 3.02 – Warsztaty śpiewu tra-
dycyjnego, godz. 18.30-20 /Sala Prób/ 13+; 
wstęp wolny

SUWalSKi oŚrodeK KUltUry, ul. T. Noniewicza 71

pracownia plastyczna Centrum – instruktor: Halina Mackiewicz
q 25, 26, 27.01 – Kukiełki, ozdoby na patyku, godz. 11-12.30, 7-10 lat; 

wstęp wolny
q 28.01, oraz 1.02 – Maski z papieru i tkanin, godz. 11-13, 11-14 lat; 

wstęp wolny
q 2, 3.02 – Aplikacje na tkaninach, godz. 11-13, 11-14 lat; wstęp wolny

galeria Sztuki Współczesnej „Chłodna 20” – instruktorzy: 
Halina Mackiewicz, Andrzej Zujewicz
q  31.01 – Zimowe spotkania z Henrim de Toulouse-Lautrec’iem. 

Środowisko artystyczne XIX-wiecznego Paryża-Warsztaty grafiki 
i rysunku – godz. 11-13.30, 15-19 lat; wstęp wolny

pracownie teatralne 
– instruktor: Grażyna Filipowicz-Karp
Warsztaty teatralne „lustro” 
q  25, 26, 27, 31.01 – Sceny z życia Kras- 

noludków, godz. 10-11.30 /Sala Gra- 
natowa/ 7-10 lat; wstęp wolny

Natchnienie 
q 25, 26, 27.01, godz. 12.30-14 /Sala Gra- 

natowa/ 11-14 lat; wstęp wolny
q 28.01 oraz 3, 4.02, godz. 13.30-15. /Sala Granatowa/ 11-14 lat; wstęp 

wolny

Smocza jaskinia Cudów – instruktor: Klaudia Kozakiewicz 
q 28.01 – Seans sensoryczny – warsztaty, godz. 11-13 /Sala Granatowa/ 

10-13 lat; wstęp wolny

Warsztaty wokalno-instrumentalne dla dzieci
q 25, 26, 28.01 oraz 2, 3, 5.02, godz. 10.30-11.30,10-14 lat; wstęp wolny

Warsztaty wokalno-instrumentalne dla młodzieży
q 25, 26, 28.01 oraz 2, 3, 5.02, godz. 12-13.30, 15-18 lat; wstęp wolny

pracownia dziedzictwa Kulturowego 
– instruktor: Magdalena Zielińska
q 25, 26.01 – Zrób sobie własny notes, warsztaty introligatorskie, 

godz. 10-13 /sala 108 (I p.)/ 10-14 lat; wstęp wolny
q 1, 2, 3.02 – Historyczne planszówki: młynek, alquerque, hnefetafl, 

senet, gluckshaus, godz. 12-13 /sala 108 (I p.)/ 10-14 lat; wstęp wolny

Sala granatowa 
Retro-bajki, czyli opowieści niezwykłe z... rzutnika
Bajki: „Tajemniczy pierścień”, „Żywy kapelusz”, 

„Czarodziejska waza”, „Lew drapieżnik”, Wielki wąż 
morski”, „Skrzat Titelitury”
q  2.02, godz. 12-13, /Sala Granatowa/ 5-9 lat; 

wstęp wolny
W szkole magii i czarodziejów – instruktor 

Klaudia Kozakiewicz
q 3.02 – Dzień I. Inauguracja i przydział do grup. 

Tworzenie czarodziejskich różdżek
q 4.02 – Dzień II. Opowieść tajemnicza. Tworzenie czarodziejskich 

eliksirów
q 5.02 – Dzień III. Opowieść tajemnicza. Wróżbiarstwo. Słodka biesiada.
Wszystkie zajęcia w godz. 11-13 /Sala Granatowa/ 7-11 lat; wstęp wolny

galerii SztUKi Stara łaŹnia, ul. A. Wajdy 3
– instruktor: Izabela Giczewska
q 26.01 – Koło kolorów, godz. 10-11.30, 7-10 lat
q 01.02 – Pejzaż za oknem, godz. 10-11.30, 7-10 lat
q 03.02 – Moja pierwsza rzeźba, godz. 10-11.30, 

7-10 lat
q  04.02 – Uwypuklić lustro, godz. 11-12.30,  

7-10 lat

Instruktor: Alina Chmielewska
q 28.01 – Jestem rybką w Czarnej Hańczy, godz. 11-12.30, 7-10 lat
q 31.01 – Gdyby kamienie były żywe, godz. 10-11.30, 7-10 lat
q 02.02 – Twarze dzieci, godz. 10-11.30, 7-10 lat

oŚrodeK SportU i reKreaCji, 
ul. Wojska Polskiego 2

OSiR informuje, że zapisy na „Sportowe Ferie 2022 – Zimowe 
Półkolonie” zostały już zakończone. Z uwagi na ogromną popular-
ność półkolonii organizatorzy postanowili zwiększyć ilość miejsc  
i zaprosić na dwa 5-dniowe turnusy:
i turnus – 24-28.01
ii turnus – 31.01-04.02

Zgodnie z hasłem „0 nudy – 100% endorfin” w programie znajdzie 
się wiele atrakcji, w tym m.in. wizyta w Aquaparku, zajęcia na ścian-
ce wspinaczkowej, wizyta w parku trampolin, zajęcia AIKIDO, boks, 
zajęcia techniczne, artystyczne etc.

Koszt: 289,00 zł – dla mieszkań-
ców Suwałk posiadających Suwalską 
Kartę Mieszkańca lub 389,00 zł – dla 
osób, które nie posiadają ww. karty.

Oferta obejmuje opiekę do-
świadczonej kadry w godz. 7-16 
oraz wyżywienie (II śniadanie, obiad, 
podwieczorek, woda, gorące napo-
je). Więcej informacji pod numerem: 
87 566 32 81.



25.01.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

12

>>
Internet to medium, w któ-

rym przeplata się świat realny 
z wirtualnym, życie zawodo-
we i prywatne... Postęp cy-
wilizacyjny zmusza nas do 
pogodzenia się z „częściową 
wirtualizacją” naszego życia – 
wymianą informacji, rozryw-
ką, zakupami, bankowością… 
Cyberprzestępcy w 99% przypadkach wykorzystują nieuwagę, pośpiech 
i naiwność ludzką. Najczęściej dochodzi do przestępstw:

– na tzw. „zdalny pulpit” – przestępcy podszywają się najczęściej pod 
pracowników banków bądź konsultantów giełdowych i twierdzą, że aby 
uchronić pieniądze, czy też zainwestować na giełdzie należy zainstalo-
wać aplikację do zdalnej obsługi urządzenia i zalogować się do banku.  
W ten sposób pokrzywdzeni dawali przestępcom dostęp do swoich kont;

– na tzw. „żołnierza” – w takich przypadkach zwykle przez dłuższy 
czas trwa korespondencja na jednym z portali internetowych. Oszust po-

daje się np. za żołnierza amerykańskiego, czy niemieckiego, który jest na 
misji. Zwykle potrzebuje załatwić jakieś formalności i ma chwilowy pro-
blem z gotówką. Prosi o krótką pożyczkę i...;

– na tzw. „BLIK” – najczęściej przestępcy włamują się na konta jednego 
z portali społecznościowych znajomych pokrzywdzonego. Podszywając 
się pod te osoby, kontaktują się z ich znajomymi i proszą o dokonanie płat-
ności w ich imieniu kodem BLIK.

Scenariusze mogą być też inne:
– na tzw. „fałszywy link” – podczas sprzedaży na portalu aukcyjnym 

oszust-kupujący podsyła w wiadomości link, aby sprawnie załatwić trans-
akcję. Kiedy sprzedający wchodzi w ten link zwykle pojawia się komuni-
kat o konieczności wprowadzenia numeru karty i nr CCV (to również nu-
mer z karty bankomatowej) oraz podaniu daty ważności karty.

Źródło: Biuro do walki z Cyberprzestępczością KGP oraz KMP Suwałki.

internet  to  nie  zabawka

We wszystkich wyżej opisanych przypadkach należy zawsze skon-
taktować się z policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112.

(mąż Laury), wnuk Janusz Konopnicki, Bronisław Królikowski (mąż Zofii).  
Z tego grona tylko córka poetki Laura Konopnicka-Pytlińska na pewno 
odwiedziła Suwałki. 10 maja 1925 r. wzięła ona udział w wieczorze de-
klamacyjno-muzykalnym ku czci jej matki oraz odwiedziła Gimnazjum 
Żeńskie im. M. Konopnickiej, choć nie spotkała się z młodzieżą.

Śladów pamięci o słynnej rodaczce w Suwałkach nie brakuje. W maju 
1963 r. przekazano do użytku budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. T. Noniewicza. W dziesięć lat póź-
niej zorganizowano Muzeum im. Marii Konopnickiej. Imię poetki no-
si główny suwalski plac oraz biegnąca wzdłuż niego ulica. Jest ona pa-
tronką Przedszkola nr 10, Szkoły Podstawowej przy ul. T. Kościuszki  
i I Liceum Ogólnokształcącego. W mieście są dwa jej pomniki, ławeczka  
i szlak turystyczny, któremu patronuje. Przez cały Rok Marii Konopnickiej 
w „DwuTygodniku Suwalskim” będziemy przypominać te suwalskie ślady 
po naszej słynnej rodaczce. Na początek zdjęcie rodzinne poetki.

Na zdjęciu pochodzącym ze zbiorów suwalskiego Muzeum Marii 
Konopnickiej prezentujemy poetkę i jej rodzinę w czasie spotkania u syna 
Jana pod Łowiczem w 1899 r. Od prawej Anna Konopnicka (wnuczka), mąż 
Jarosław, Zofia Królikowska z Konopnickich (córka), Jadwiga Konopnicka 
z Brzozowskich (synowa), syn Jan, Zofia Konopnicka (wnuczka na rę-
kach u niani), Maria Konopnicka (stoi w drzwiach), syn Stanisław, Maria 
Dulębianka, Laura Pytlińska z Konopnickich (córka), Stanisław Pytliński 

Laura Pytlińska

Fot. z publikacji „Tej, która w Su- 
wałkach zaczerpnęła pierwszą 
osnowę życia”, oprac. Magdaleny 
Wołowskiej-Rusińskiej, wyda-
ną przez Muzeum Okręgowe  
w Suwałkach

rok 2022 został ogłoszony rokiem marii Konopnickiej w polsce. tak zdecydowali posłowie. również miejscy rad-
ni uchwalili, że ten rok będzie rokiem marii Konopnickiej w Suwałkach. 23 maja 2022 r. przypadnie 180 rocznica uro-
dzin jednej z najwybitniejszych pisarek i poetek w historii polskiej literatury, urodzonej w Suwałkach. W plebiscycie 
„dwutygodnika Suwalskiego” znalazła się ona w gronie 10 najwybitniejszych suwalczan w 300-letniej historii miasta. 
maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska urodziła się w suwalskiej kamienicy przy obecnej ul. t. Kościuszki 31.  
W grodzie nad Czarną Hańczą spędziła pierwszych siedem lat swojego życia. po wyjeździe do Kalisza poetka już  
nigdy nie odwiedziła swojego rodzinnego miasta. jako znana pisarka powróciła jedynie do wspomnień z lat dzieciń-
stwa spędzonych w Suwałkach w utworach: „z cmentarzy” i „anusia”.

„Tygodnik Suwalski” nr 18 z 1925 r. 
za publikacją „Pamiętam. Maria Konop-

nicka z Wasiłowskich i Suwałki”, 
oprac. Zbigniew Fałtynowicz, wydaną 

przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Rok        MaRii       konopnickiej
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n na wystawę Malarstwo Tadeusza Nieściera – Galeria Sztuki Stara 
Łaźnia, ul. A. Wajdy 3, wystawa czynna do 31.01;

n na wystawę Kacper Dudek. Piąte kąpanie duszy – Galeria Patio,  
ul. Papieża Jana Pawła II 5, wystawa czynna do 31.01;

n na wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
n na wystawę grafik Henriego de Toulouse-Lautreca – Galeria Sztuki 

Współczesnej „Chłodna 20”, ul. T. Noniewicza 71, wystawa czynna do 
27.03;

n na wystawę stałą Tymoteusz Muśko 
w setną rocznicę urodzin – malarstwo – foyer 

SOK (II piętro), wstęp wolny;

n na wystawę stałą „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybra-
ne” – Galeria Sztuki Stara Łaźnia.

mUzeUm oKręgoWe, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:
n do zwiedzania wystawy „WAJDA Suwałki” – poświęconej twórczości 

filmowej wybitnego reżysera Andrzeja Wajdy. Wystawę można będzie 
oglądać do końca stycznia;

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

reStaUraCja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
n Wide Open Jam Session – 4.02, godz. 19, wstęp 

wolny.

blaCK pUb Komin, 
ul. E. Plater 1, zaprasza na:

n koncert Still Runners (Wilno – rock) & SUL 
(Suwałki – HardRock), 11.02 (piątek), godz. 20, 
wstęp 20 zł.

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

– do 27 stycznia – „Sing 2” (komedia ani-
mowana), „O czym dzisiaj marzą zwierzęta” 
(animowany/przygodowy), „Cliford. Wielki 
czerwony pies” (komedia/familijny), „Koniec 
świata, czyli Kogel Mogel 4” (komedia), „355” 
(akcji/thriller), „Krzyk” (horror), „Gierek” (bio-
graficzny);

– od 28 stycznia 
– „Skarb Mikołajka” 
(ko m e dia / f ami l i j -
ny), „8 rzeczy, któ-
rych nie wiecie o fa-
cetach” (komedia), 

„Hazardzista” (thriller), „Zaułek koszmarów” (thril-
ler/kryminalny);

– od 4 lutego – „Moonfall” (katastroficzy/s-f/ak-
cji), „Miłość, seks & pandemia” (obyczajowy);

– 8 lutego – „C’mon C’mon” (komediodramat)  
– film wyświetlany w cyklu KINO KONESERA.

biblioteKa pUbliCzna im. marii KonopniCKiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n dzieci ob-
c o k r a j o w -
ców na zaję-
cia z języka 
p o l s k i e g o . 
Nauka języka 
polskiego bę-
dzie prowa-
dzona przez 
zabawę i spo-
tkania z książ-
k ą .  Z a j ę c i a 
poprowadzi 
instruktorka 

mówiąca po rosyjsku, angielsku i francusku, co znakomicie ułatwi po-
rozumiewanie się w czasie nauki języka polskiego. Pierwsze spotkanie 
zaplanowano w sobotę 12 lutego o godzinie 11 w Pracowni Smykałka  
w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A. Zapisy i szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu: 87 565 62 46 wew. 24 (Pracownia Smykałka);

n na spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
K s i ą ż k i  „ C z w a r t k o w e  o b g a d y w a -
nie” – 27.01, godz. 16, Sala im. Jadwigi 
Towarnickiej, II piętro Biblioteki przy  
ul. E. Plater 33A;

n na charytatywny kiermasz książki na 
rzecz 2-letniego Juliana Szoka walczące-
go z nowotworem – NEUROBLASTOMĄ IV 
stopnia. Kiermasz odbywa się w Filii nr 3 
Biblioteki przy ul. Północnej 26 od wtor-
ku do piątku w godzinach 9-17 oraz w so-
boty w godz. 9-15 i potrwa do 31 stycznia; 

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

czytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy 
na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obej-
rzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina 
na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Filmy obję-
te akcją: „Clifford. Wielki czerwony pies”, 
„Skarb Mikołajka” od 28 stycznia, „Śmierć 
na Nilu” od 11 lutego, „Krime Story. Love 
Story” od 18 lutego, „Zaułek koszmarów” 
od 28 stycznia.

SUWalSKi oŚrodeK KUltUry zaprasza:
n na Środy Seniora: Poetyckie wspomnienie z zespołem Uwrocie – 26.01, 

godz. 17, Sala kameralna, ul. Jana Pawła II 5. Podczas koncertu usłyszy-
my między innymi tradycyjne pieśni. Wiersze, dzięki którym wyruszymy 
myślami w świat marzeń i wakacyjnych podróży recytować będą: Zofia 
Jakubowska, Czesława Kuźmicka, Teresa Borys oraz Lech Krysiewicz;

n na koncert z okazji roku K.K. Baczyń- 
skiego – Piosenki dla Basi – 30.01, godz. 19, 
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 
30 zł. Swoją twórczość poeta dedykował 
ukochanej żonie – „Basi”, „Basieńce”. To dla 
niej powstały jedne z najpiękniejszych ero-
tyków w polskiej literaturze. Życie obojga 
zakończyło się w powstańczej Warszawie. 
Zapraszamy na liryczny obraz ich miłości 
w muzycznej aranżacji Wiesława Jarmoca 
i wykonaniu Agaty Gulbierz, Moniki 
Rudowicz i Pawła Bydelskiego;

13

ZaprosZenia suwalskie

w kinie

a, b, c, d, e...
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Wydarzenia SportoWe
ŚlepSK maloW pUnKtUje

Cztery punkty zdobyli siatkarze Ślepska Malow Suwałki w ostat-
nich dwóch rozegranych meczach Plus Ligi. Jednak wcześniej przegra-
li 1:3 (16:25, 25:18, 22:25, 21:25) po fatalnym meczu w Lublinie z LUK. 
Pierwszy punkt w tym roku siatkarze suwalskiego zespołu wywalczyli  
w Iławie, gdzie po wyrównanej walce przegrali 2:3 (23:25, 25:23, 23;25, 
27:25, 12:15) z zespołem AZS Indykpol Olsztyn. To był niezwykle wyrów-
nany mecz, obfitujący w zaskakujące zwroty akcji. Znakomicie za to roz-
poczęła się w Suwałkach praca Dominika Kwapisiewicza, nowego trene-
ra siatkarzy Ślepska Malow. W Suwałki Arenie suwalski zespół wygrał 3:1 
(25:18, 25:20, 18:25, 25:18) z Cuprum Lubin. Na takie zwycięstwo kibice  
w Suwałki Arenie musieli czekać aż ponad 3,5 miesiąca. Poprzednie zwy-
cięstwo w Suwałki Arenie 
Ślepsk Malow odniósł  
9 października, gdy wygrał 
z LUK Lublin. W spotkaniu 
z Cuprum znakomicie i co 
najważniejsze skutecz-
nie zagrali wszyscy siat-
karze suwalskiego zespo-
łu występujący na boisku. 
Punkty dla Ślepska Malow 
zdobyli: Bartłomiej Bołądź 
– 21, Adrian Buchowski 
– 14 pkt, Paweł Halaba  
– 13 pkt, Andreas Takvam 
– 9 pkt, Cezary Sapiński  
– 8 pkt, Joshua Tuaniga – 4 
pkt, Kevin Kilnkenberg – 1 
pkt. Najlepszym zawodni-
kiem meczu wybrano B. Bołądzia (na zdjęciu w ataku).

Ślepsk Malow z 13 pkt. zajmuje wciąż przedostatnią lokatę w tabeli 
Plus Ligi, ale do sześciu punktów powiększył przewagę nad ostatnią w ta-
beli Stalą Nysa. Teraz przed siatkarzami suwalskiej drużyny dwa niezwy-
kle ważne mecze. W następnej kolejce Ślepsk Malow zagra 28.01 (piątek)  
w Radomiu z Czarnymi, a kolejny mecz w Suwałki Arenie zaplanowano na 
5 lutego. Wówczas Ślepsk Malow zmierzy się ze Stalą Nysa.

Spotkanie z Cuprum Lubin był pierwszym meczem 
Ślepska Malow Suwałki rozegranym w Plus Lidze bez trene-
ra Andrzeja Kowala (na zdjęciu z lewej). 17 stycznia przestał 
on pełnić obowiązki pierwszego trenera suwalskiej druży-
ny. Szkoleniowiec dołączył do drużyny przed rozpoczęciem 
sezonu 2019/2020 i poprowadził biało-niebieskich w sześć-
dziesięciu dziewięciu meczach w PlusLidze. Jego końcowy 

ligowy bilans to dwadzieścia siedem wygranych i czterdzieści dwie poraż-
ki. Dziękujemy trenerze za prowadzenie suwalskiego zespołu.

Now y trener Ślepska Malow 
D. Kwapisiewicz ma 42 lata i po-
prowadzi zespół do końca sezonu 
2021/22. Wcześniej trenował drużyny: 
Jadaru Radom i Aluronu CMC Warty 
Zawiercie. Przed rozpoczęciem se-
zonu 2021/2022 D. Kwapisiewicz zo-
stał team managerem Grupy Azoty 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, zespołu ak-
tualnych wicemistrzów Polski i zwy-
cięzców ostatniej edycji siatkarskiej 
Ligi Mistrzów, skąd trafił do Suwałk. 
Drugim trenerem Ślepska Malow nadal jest Mateusz Kuśmierz.

zmiany W WigraCH
Duże zmiany w Wigrach, Piłkarze przygotowują się do rozgrywek run-

dy wiosennej II ligi, które rozpoczną się w ostatni weekend lutego. Jak 
informowaliśmy w poprzednim wydaniu DTS, z drużyny ubyli: Robert 
Bartczak, Kacper Gruszczyński, Kamil Adamek, Fahd Aktaou, Krystian 

Ogrodowski i Kacper Zaborski. Wolną rękę w poszukiwaniu klubu otrzy-
mał wypożyczony z Korony Kielce Piotr Pierzchała. Skończył się też okres 
wypożyczenia Kacpra Michalskiego. Suwalski klub zamierza zabiegać  
o przedłużenie jego wypożyczenia, ale nie jest to pewne, bo K. Michalski 
znalazł się w kadrze Górnika Zabrze na styczniowe zgrupowanie w Turcji. 
Na rundę wiosenną do trzecioligowej Błonianki Błonie został wypożyczo-
ny młody pomocnik Mikołaj Randak.

Są też wzmocnienia składu Wigier. W poprzednim wydaniu informo-
waliśmy o wypożyczeniu z Miedzi Legnica Brazylijczyka Werick Caetano. 
Nowym zawodnikiem suwalskiego zespołu został Mateusz Lewandowski. 
22-letniego napastnika do końca bieżącego sezonu wypożyczono z Wisły 
Płock. W ubiegłym roku był on wypożyczony do pierwszoligowej Korony 
Kielce, w barwach której rozegrał 16 spotkań, zdobywając jednego gola.

Kolejnym nowym zawodnikiem suwalskiej drużyny został Eryk Matus. 
20-letni skrzydłowy trafił do Suwałk z ekstraklasowej Jagiellonii Białystok. 
W ubiegłym sezonie występował w rezerwach Jagielloni, a także zaliczył 
jeden występ w ekstraklasie. Okres wypożyczenia obowiązuje do końca 
bieżącego sezonu. 

Piłkarze Wigier rozegrali już pierwsze mecze sparingowe. W pierw-
szym rozegranym w Suwałkach wygrali aż 8:0 z Wissą Szczuczyn, zajmu-
jącą ostatnią lokatę w tabeli grupy pierwszej III ligi. Gole zdobyli: Mateusz 
Lewandowski, Mikołaj Łabojko, Michał Żebrakowski x2, Mateusz Sowiński, 
Michał Ozga, Denis Gojko x2. 

W drugim sparingu suwalska drużyna zmierzyła się ze znacznie bardziej wy-
magającym rywalem czyli Legionovią Legionowo, liderem grupy pierwszej  
III ligi. W pełnowymiarowej hali pneumatycznej giżyckiego COS-u Wigry 
przegrały 3:4. Gole dla Wigier zdobyli: Łukasz Kubrak, Tomasz Lewandowski 
i gol samobójczy  Fot. z FB Wigry Suwałki

Najbliższe mecze suwalska drużyna rozegra z litewskimi zespołami: 
Suduvą Mariampol (26 stycznia) i Żalgirisem Wilno (29.01).

badmintonoWa eKStraKlaSa W SUWałKaCH 
W najbliższą niedzielę (30 stycznia) w suwalskiej hali OSiR rozegra-

ne zostaną mecze kolejnej rundy badmintonowej ekstraklasy. O godz. 
10 zespół SKB Litpol-Malow Suwałki zmierzy się z Politechniką Gdańską, 
a o godz. 16 ze Spartakusem Niepołomice. Po rozegraniu 5 meczów SKB 
Litpol-Malow z dorobkiem 11 pkt. zajmuje trzecią lokatę w tabeli. Tyle sa-
mo punktów mają zespoły wyprzedzające suwalską drużynę czyli ABRM 
Warszawa i Unia Bieruń. Najbliżsi rywale SKB Litpol-Malow zamykają ta-
belę badmintonowej ekstraklasy.

badmintoniŚCi na medal
Pięć medali wywalczyli suwalscy badmintoniści w Grand Prix mło-

dzieżowców, juniorów młodszych i młodzików młodszych rozegranym 
w Imielinie. Z najcenniejszymi trofeami do Suwałk wracają Aleksandra 
Wasilewska (gra mieszana do lat 13) i para deblowa Oliwia Niedźwiedzka/
Natalia Lenczewska. Srebro – drugie miejsce zdobyła A. Wasilewska  
w grze pojedynczej oraz para deblowa Viktoriya Pletsiuchowa/Veranika 
Stankewicz. 

Suwalski finał odbył się w grze podwójnej dziewcząt do lat 17. 
Brązowy medal w grze pojedynczej dziewcząt do lat 17 zdobyła  
O. Niedźwiedzka.

Fot. Mariusz Orchowski
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informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2022 roku właściciele budynków wpi-
sanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki mogą ubiegać się  
o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
tych zabytkach. 

Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie: 
https://bip.um.suwalki.pl/resource/145568/76423/WnioSeK _o_
Udzielenie_dotaCji_na_KonSerWaCje_zabytKU.pdf oraz w Biurze 
Konserwatora Zabytków w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 13 pokój 130. 
Wnioski można składać w kancelarii ogólnej w ratuszu przy ul. A. Mickiewicza 1  
w Suwałkach, w terminie do 15 marca 2022 roku. 

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji można znaleźć w 
Uchwale Nr XXXI//378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się 
na terenie Miasta Suwałki (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 20 grudnia 2019 r.,  
poz. 6270) dostępnej na stronie: https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/eli/
POL_WOJ_PL/2019/6270/ogl/pol/pdf i w Biurze Konserwatora Zabytków  
w Suwałkach. 

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk
 Miejski Konserwator Zabytków   20/2022

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

Suwałk oznaczonej działką nr 22061/4 o powierzchni 0,3807 ha, położonej w 
Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczo-
nej księgą wieczystą nr SU1S/00041645/5. Na nieruchomości zawartych jest 
41 umów dzierżawy na grunt pod garaże tymczasowe typu „blaszak” na czas 
oznaczony do 31 marca 2022 roku. Na działce zlokalizowana jest sieć wodo-
ciągowa, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza, energetyczna i telekomunika-
cyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci 
oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku ich awarii 
bądź konserwacji. Ponadto Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia 
nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela: 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia po-
sadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci sieci wo-
dociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz na prawie do korzystania z nie-
ruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, 
remontów, przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pra-
cowników PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.; sieci ciepłowniczej – Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu sieci 
cieplnej, a w tym na prawie swobodnego dostępu – dojścia i dojazdu, tj. ko-
rzystania przez PEC w Suwałkach z nieruchomości wyżej opisanej, w celu na-
prawy, remontu, konserwacji i modernizacji oraz rozbudowy istniejących na 
nieruchomości urządzeń służących do przesyłu energii cieplnej. Zobowiązany 
będzie również do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiłyby do-
stęp do urządzeń przesyłowych, w szczególności powstrzymywania się od do-
konywania w odległości 1,5 m od sieci ciepłowniczej jakichkolwiek nasadzeń 
drzew i krzewów głęboko korzeniących się oraz lokalizowania obiektów w spo-
sób trwale związany z gruntem, jak również innych działań lub zaniechań, któ-
re mogłyby spowodować uszkodzenie urządzeń przesyłowych. Na nierucho-
mości znajduje się sieć ciepłownicza preizolowana o średnicy DP2x114,3/315 
mm i długości 80,00 mb, DP2x88,9/280 mm i długości 48,40 mb, DP2x33,7/160 
mm i długości 1,60 mb. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, na-
bywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela 
sieci. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na po-
łudnie od GPZ „Reja” w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/537/2018 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.02.2018 roku. 

Cena wywoławcza: 1 230 000 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście 
trzydzieści tysięcy złotych).

Wadium: 123 000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2022 roku o godz. 9.00 w siedzi-
bie 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 21 marca 2022 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 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 no-
tarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości 
z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowią-
zane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku mał-
żeńskim 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.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.    23/2022

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 i garażu stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, położonych 
w Suwałkach przy ulicy: 

Lokal użytkowy:
1. Tadeusza Kościuszki 43 o powierzchni użytkowej 55,56 m2 – wywo-

ławcza wysokość stawki czynszu 19,00 zł/m2 netto, wadium 1 560,00 zł.
Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, gastronomiczne, usługowe, 

biurowy lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elek-
tryczną, cieplną i wodno-kanalizacyjną.  

Garaż:
2. Marii Skłodowskiej-Curie o powierzchni 18,00 m2 – wywoławcza wy-

sokość stawki czynszu – 5,00 zł/m2 netto, wadium 140,00 zł;
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł w przypadku lokalu 

użytkowego i 0,10 zł/m2 w przypadku garażu. 
Lokal i garaż są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicz-

nym.  
przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2022 r. (wtorek) o godz. 11.00  

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,  
w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl  
i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 i 52.    24/2022

prezydent miaSta SUWałK działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
14 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 
dni (od 14.01.2022 r. do 04.02.2022 r.) wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność miasta Suwałk przeznaczonej do przekazania w 
dzierżawę (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 22/2022 z dnia 
14 stycznia 2022 roku). 

 26/2022

prezydent miaSta SUWałK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 stycznia 
2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 14.01.2022 r. 
do 04.02.2022 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność miasta 
Suwałk przeznaczonej do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 21/2022 z dnia 14 stycznia  2022 roku). 

27/2022
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Wyrazy głębokiego współczucia 

rodzinie
andrzeja nawalskiego

pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach 
z powodu śmierci 

męŻa i ojCa 
składają Dyrekcja i Pracownicy MOPR w Suwałkach

14/2022

Wyrazy głębokiego współczucia 

rodzinie
miroSłaWa baSieWiCza

Prezesa Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach

z powodu śmierci

składają Członkowie Stowarzyszenia
15/2022

prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 
Suwałki, oznaczonej działką nr 30844/3 o powierzchni 0,0381 ha, położonej 
przy ul. Bolesława Krzywoustego w Suwałkach, wchodzącej w skład nierucho-
mości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00016734/2. Nieruchomość nie 
może być zagospodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsied-
nich nr 30841, 30842 i 35121/2 w celu poprawienia warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej. Nieruchomość sprzedaje się na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o formie zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej 
z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi. Szczegółowe warunki zabudowy 
zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu 
osiedla Zielona Górka w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/136/2007 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31.10.2007 roku.

Cena wywoławcza: 66 500 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysię-
cy pięćset złotych).

Wadium: 6 700 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z 

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

przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 roku o godz. 9.00 w 
siedzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest:
– złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 11 

lutego 2022 roku.
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 14 lutego 2022 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 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. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.    21/2022

prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej wła-
sność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 32207/14 o powierzchni 0,0430 ha, po-
łożonej w Suwałkach przy ul. Koszalińskiej, wchodzącej w skład nieruchomości 
oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00030587/0. Na działce zlokalizowana jest 
sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieod-
płatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci kana-
lizacyjnej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., 
polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń 
przesyłowych w postaci sieci kanalizacji sanitarnej oraz na prawie do korzystania 
z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwa-
cji, remontów, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z prawem wejścia i 
wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK w Suwałkach 
Sp. z o.o. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej 
przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańcza części 
północnej w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. 

Cena wywoławcza: 111 000 zł brutto (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych).
Wadium: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 roku o godz. 11.00 w sie-
dzibie 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 14 lutego 2022 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 zapozna-
niu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 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 peł-
nomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

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

i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.     22/2022



25.01.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

17

maSz problem z alKoHolem?
CHCeSz przeStaĆ piĆ?

anonimoWi alKoHoliCy CzeKają
WyKaz mitingóW grUp aa intergrUpy

„pojezierze”
infolinia: 801 033 242

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

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

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

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

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

filipóW:
n „przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

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

lipSK:
n „odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00.  264/2021

prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta 
Suwałki, oznaczonej działką nr 11505/6 o powierzchni 0,0555 ha, położonej 
przy ul. Muzycznej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości ozna-
czonej księgą wieczystą nr SU1S/00004323/1. Na nieruchomości zlokalizowa-
na jest sieć kanalizacji sanitarnej i ciepłownicza. Nabywca zobowiązany bę-
dzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępniania 
wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Ponadto Nabywca 
będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na 
czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci ciepłowniczej – Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu sieci 
cieplnej, a w tym na prawie swobodnego dostępu – dojścia i dojazdu tj. korzy-
stania przez PEC w Suwałkach z nieruchomości wyżej opisanej, w celu napra-
wy, remontu, konserwacji i modernizacji oraz rozbudowy istniejących na nie-
ruchomości urządzeń służących do przesyłu energii cieplnej. Zobowiązany 
będzie również do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiłyby do-
stęp do urządzeń przesyłowych, w szczególności powstrzymywania się od do-
konywania w odległości 1,5 m od sieci ciepłowniczej jakichkolwiek nasadzeń 
drzew i krzewów głęboko korzeniących się oraz lokalizowania obiektów w spo-
sób trwale związany z gruntem, jak również innych działań lub zaniechań, któ-
re mogłyby spowodować uszkodzenie urządzeń przesyłowych. Na nierucho-
mości znajduje się sieć ciepłownicza preizolowana o średnicy DP2x60,3/225 
mm i długości 26,50 mb. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, 
nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właści-
ciela sieci. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte 
są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ograni-
czonego ulicami: T. Kościuszki, gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza oraz od 
strony południowej granicami działek 11505/1, 11505/2 i 11506 w Suwałkach 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/550/2006 Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28.06.2006 roku. 

Cena wywoławcza: 216 000 zł brutto (słownie: dwieście szesnaście ty-
sięcy złotych).

Wadium: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

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

przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 10 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 14 lutego 2022 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 ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie 
przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego nota-
rialnie;

– 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 zobowią-
zane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku mał-
żeńskim 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.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji 

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

 16/2022

informaCja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. dzia-
łając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nierucho-
mościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 31.12.2015 
r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do 
publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 12.01.2022 r. do dnia 
01.02.2022 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy 
ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 
2/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.  
 17/2022

informaCja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. dzia-
łając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieru-
chomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje 
do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 11.01.2022 r. do dnia 
31.01.2022 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy 
ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 
1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i 
dzierżawy.    18/2022

prezydent miaSta SUWałK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-

darce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na 
okres 21 dni (od 12.01.2022 r. do 02.02.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieru-
chomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzeda-
ży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 13/2022 z dnia 12 stycznia 2022 
roku).   19/2022
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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 

egzemplarzy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmia-
ny tytułów. 

Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydaw-
ca nie ponosi odpowiedzialności.

ogłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami tadeusza 

Kościuszki, 24 Sierpnia i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z później-
szymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach 
uchwały Nr XXXIX/511/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
ograniczonego ulicami tadeusza Kościuszki, 24 Sierpnia i rzeką Czarną 
Hańczą w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejsco-
wego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub  
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki  
w terminie do dnia 7 marca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

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

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

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

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

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

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: 

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarza-
nia-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.
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BiBliotekarz
Poleca

„dziWny jeSt ten ŚWiat. 
opoWieŚĆ o Waldemarze mileWiCzU” 

HONORATA ZAPAŚNIK
Praca korespondenta wojennego pole-

ga na zbieraniu wszelkiego materiału z ogar-
niętych konfliktem zbrojnym części świata. 
To krańcowo ryzykowny i niebezpieczny za-
wód. Waldemar Milewicz nie lubił, gdy tak 
go nazywano. Mówił o sobie reporter. Może 
w ten sposób próbował oddalić od siebie 
złą energię.

Zginął 7 maja 2004 r. w Iraku wraz z mon-
tażystą Mounirem Bouamrane. Zanim za-
płacił najwyższą cenę, robił to, co kochał. 
Pokazywał państwa objęte zbrojnymi star-
ciami, wojnami domowymi, ale także obszary, w których nie ma już rozru-
chów, ale społeczeństwo nie może się z tych historii podnieść. Dostarczał 
reportaże m.in. z Bośni, Czeczeni, Etiopii, Kosowa, Rwandy czy Somalii. 

Honorata Zapaśnik zrobiła świetną robotę. Bardzo często biograf ma 
dla swojego bohatera przesadną atencję i pisze o nim wyłącznie dobrze. 
Milewicz był człowiekiem z krwi i kości, posiadał wiele zalet, ale również 
i wady. Mógł pochwalić się swoimi osiągnięciami, ale także miał pew-
ne grzeszki, z których być może nie był dumny. Był człowiekiem pełnym 
sprzeczności, twardzielem i wrażliwcem. Polecam gorąco, naprawdę rze-
telna i godna uwagi biografia.  Kamila Sośnicka

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

oddali hołd 
powStańcom

W 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego hołd powstańcom 
oddała Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki” działają-
ca przy suwalskim Muzeum Okręgowym. Grupa wystawiła patrol konny  
w strojach z epoki, który 23 stycznia pod pomnikiem poświęconym 
powstańcom styczniowym na tzw. Górze Szubienicznej przy uli-
cy Bakałarzewskiej zapalił znicze i odmówił modlitwę za poległych  

i zmarłych powstańców. Wartę hono-
rową pod pomnikiem wystawiła mło-
dzież ze Związku Piłsudczyków RP Ziemi 
Suwalskiej. Współorganizatorami uroczy-
stości byli też: Stajnia Artura Płońskiego  
w Suwałkach, suwalska parafia rzymskoka-
tolicka pw. św. Piotra i Pawła oraz służba le-
śna powiatu augustowskiego.

Osobno 22 stycznia znicze pod pomni-
kiem na Górze Szubienicznej zapalili su-
walscy radni z PiS oraz suwalski oddział 
Związku Piłsudczyków RP.

>>
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„liPcowi. twarze oFiar 
oBławy auguStowSkiej”

Na suwalskim placu Marii Konopnickiej otwarto wystawę prezentują-
cą zdjęcia ofiar Obławy Augustowskiej. Wystawę „Lipcowi. Twarze ofiar 
Obławy Augustowskiej” przygotował Instytut im. Witolda Pileckiego, któ-
ry zbiera i digitalizuje pamiątki i świadectwa po ofiarach największej i nie-
wyjaśnionej dotąd zbrodni popełnionej na ziemiach polskich po II wojnie 
światowej. Efekty tej pracy to m.in. zrekonstruowane cyfrowo i pokolo-
rowane zdjęcia twarzy zaginionych mieszkańców Suwalszczyzny i Ziemi 
Augustowskiej w lipcu 1945 roku.

Trwająca między 12 a 20 lipca 1945 r. Obława Augustowska, nazywa-
na „małym Katyniem”, to największa po II wojnie światowej akcja pacy-
fikacyjna przeprowadzona na ziemiach polskich przez wojska sowieckie 
wspierane przez ich polskich pomocników. Celem tej operacji było roz-
bicie oddziałów partyzanckich działających na pograniczu polsko-litew-
skim, w Puszczy Augustowskiej i na terenach do niej przyległych. Liczba 
ofiar jest duża, choć dokładnie nie jest znana. Na pewno nieznany jest los 
co najmniej 592 osób, które zostały aresztowane. Ich listę w latach 80-tych 
ustalił Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny 
Zaginionych w Lipcu 1945 roku, który współtworzyli: Mirosław Basiewicz, 
Piotr Bajer i Stanisław Kowalczyk. Komitet ten wykonał pionierską pracę 
w przywracaniu pamięci o osobach zaginionych w czasie pacyfikacji po-
wiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i sokólskiego w lipcu 
1945 r. Od kilku lat w Suwałkach jest pomnik poświęcony Ofiarom Obławy 
Augustowskiej, który ustawiono na rondzie „Ofiar Obławy Augustowskiej 
w Lipcu 1945 roku na Suwalszczyźnie”.

W otwarciu wystawy „Lipcowi. Twarze ofiar Obławy Augustowskiej” na pla-
cu M. Konopnickiej uczestniczyli m.in. przedstawiciele Związku Pamięci Ro- 
dzin Ofiar Obławy Augustowskiej, poseł Jarosław Zieliński, prezydent Su- 
wałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przeło- 
miec oraz radni Jarosław Schabieński i Jarosław Kowalewski oraz Starosta 
Suwalski Witold Kowalewski. Obecna była także Magdalena Gawin, dyrektor 
Instytutu im. W. Pileckiego. Tę wystawę można oglądać do 20 lutego.

>>filharmoNia Suwałk
Najsłynniejsze fragmenty „Carmen” Bizeta, a także najpopularniej-

sze marsze, polki i walce Johanna Straussa zabrzmiały w sali im. Andrzeja 
Wajdy Suwalskiego Ośrodka Kultury na pierwszym w 2022 r. koncercie  
w ramach Filharmonii Suwałk. Licznie zgromadzona publiczność usły-
szała muzyków Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa  
J. Kozakiewicza.

>>

podróŻe – nieosiągalny luksus 
dla pacjenta hemodializowanego?

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – oczywiście, że nie!
„Nawet z przewlekłą chorobą można cieszyć się życiem, spełniać swoje 

marzenia. Bariery są tylko i wyłącznie w naszych głowach” – tak mówi Filipe 
Almeida, Portugalczyk, pacjent z przewlekłą chorobą nerek, który podróżo-
wał po całym świecie.

W Polsce hemodializowanych jest obecnie ponad 20 tys. pacjentów. 
Kiedy u pacjenta dochodzi do utraty funkcji nerek uniemożliwiającej dalsze 
życie, rozpoznajemy wówczas schyłkową niewydolność nerek i pacjent jest 
zakwalifikowany do leczenia nerkozastępczego. Jedną z metod tego lecze-
nia jest hemodializa, która dzięki przepuszczeniu krwi przez tzw. „sztuczną 
nerkę” oczyszcza krew pacjenta z toksyn, redukuje nadmiar płynów, norma-
lizuje ciśnienie tętnicze krwi, wyrównuje gospodarkę elektrolitową. Metoda 
ta niewątpliwie ratuje i przedłuża życie pacjentowi, jednakże uzależnia po-
byt pacjenta od bliskości stacji dializ – miejsca wykonywania hemodiali-
zy, gdzie pacjent jest przywożony minimum 3x w tygodniu na 4 godzinne 
zabiegi. Zwykle jest to stacja dializ najbliższa miejscu zamieszkania chore-
go. Mimo problemów zdrowotnych, pacjent hemodializowany może starać 
się normalnie żyć, funkcjonować społecznie oraz spełniać swoje marzenia. 
Oczywiście, niezbędna staje się tu pomoc najbliższych, personelu medycz-
nego i często ludzi dobrej woli.

Jednym z marzeń pacjentów są podróże.
Jeżeli celem naszych podróży jest miejsce w Polsce, musimy zarezerwo-

wać sobie tzw. „dializy gościnne” w stacji dializ położonej najbliższej nasze-
mu pobytowi. Procedura zamówienia hemodializy w takiej stacji jest bardzo 
prosta: należy zadzwonić do takiej stacji i poprosić o możliwość wykonania ta-
kich dializ – podać termin i zapytać o potrzebne dokumenty (najczęściej jest 
to skrócona historia choroby wraz z parametrami dializy oraz skierowaniem).

Jeżeli mamy ochotę wybrać się gdzieś poza teren Polski, to pamiętaj-
my, że tylko na terenie Unii Europejskiej dializy, jako zabieg ratujący życie, 
są bezpłatne dla wszystkich osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne 
– Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Życie jest piękne i póki żyjemy, warto próbować spełniać marzenia!
---------------------------------------------------------------------------------

Artykuł współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach projektu pn. „Bezpieczne dializy bez granic”.
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Ratownicy mają też kilka prostych, ale niezwykle przydatnych rad.

– Pamiętajmy też, aby nie trzymać rąk w kieszeni kiedy wchodzimy na 
lód. W momencie, w którym załamuje się pod nami lód rozkładamy sze-
roko ręce i zatrzymujemy się na powierzchni. Następnie staramy się uło-
żyć płasko, spróbować założyć nogę na lód i odtoczyć się w tą samą stro-
nę, z której przyszliśmy – dodaje M. Zajko.

Pokazy ratownictwa  
na zalodzonym Zalewie 
Arkadia zorganizowała 
Komenda Miejska Pań- 
stwowej Straży Pożarnej 
w Suwałkach, wspólnie 
z Suwalskim WOPR, OSP, 
KM Policji w Suwałkach, 
suwalskim OSiR oraz 
Stowarzyszeniem Rato- 
logiczni. Podczas ak-
cji można było również 
obejrzeć sprzęt służb ra-
towniczych oraz uzyskać 
informacje na temat zagrożeń występujących podczas niewłaściwego 
użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych.
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danUta
zinieWiCz

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

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

oferujemy:
• dojazd do klienta
• niestandardowe godziny pracy

*** Ceny do negocjacji *** 

rachunkowe
Biuro

7/2022
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Jak samodzielnie wydostać się z wody w sytuacji, gdy załamie się po-
krywa lodowa na akwenie oraz jak dotrzeć do osoby tonącej i wydobyć 
ją na brzeg, a następnie udzielić jej pierwszej pomocy. Na suwalskim 
Zalewie Arkadia zademonstrowali to suwalscy strażacy, druhowie z su-
walskich jednostek OSP i policjanci oraz ratownicy WOPR.

– Zalew Arkadia to akwen całorocznie użytkowany 
przez wędkarzy. Oprócz nich na lodzie pojawili się ostat-
nio też łyżwiarze. Stwarza to duże niebezpieczeństwo. 
Pogoda jest niesprzyjająca, mimo że pokrywa lodowa ma 
10 centymetrów, lód jest słaby, niejednorodny. Jeśli  zoba-
czymy, że pod kimś załamał się lód powinniśmy przede 

wszystkim powiadomić służby ratunkowe, a następnie w miarę swoich 
możliwości, jeśli jesteśmy w stanie takiej osobie pomóc, możemy podać 
jej jakiś przedmiot, gałąź czy fragment ubrania. Nigdy nie wchodzimy na 
lód bez asekuracji i nie podajemy ręki. Osoba, która wpadła do wody jest 
przerażona, złapie nas i już nie wypuści – radzi Mirosław Zajko (na zdjęciu), 
prezes Suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

pokaZ ratowNictwa lodowego Na arkadii


