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Na starych grobach, gdzie ojcowie moi
Spoczęli, życiem strudzeni tułacze,
Klękam pod krzyżem, co nad nimi stoi,
I płaczę...

Maria Konopnicka „Na cmentarzu”
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Protest w suwałkach
Protest jakiego w Suwałkach dawno nie było. To największe spontanicz-

ne spotkanie w grodzie nad Czarną Hańczą od wielu, wielu lat. Uczestniczyło 
w nim około tysiąca osób, w większości kobiet. W sobotnie popołudnie su-
walczanki i wspierający je mężczyźni przyłączyli się do ogólnopolskiego pro-
testu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, ograniczającemu 
prawa kobiet. Nieśli transparenty z hasłami „Nie jestem za aborcją, jestem za 
wyborem”, „Prawa kobiet prawami człowieka”, „To jest wojna”.

Manifestacja w Suwałkach miała spokojny przebieg. Pilnowani i fo-
tografowani przez policję protestujący, w milczeniu przeszli z Parku 
Konstytucji 3 Maja pod siedzibę biura posła PiS Jarosława Zielińskiego, 
gdzie zapalili znicze. Potem przeszli na Plac Marii Konopnickiej. 
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Nowe  zasady  bezPieczeństwa 
od Soboty, 24 października

Edukacja, 
kultura i sport

Gospodarka

Życie 
społeczne

n nauka w kasach 4-8 w trybie zdalnym
n w godzinach 8-16 przemieszczanie się osób do 16 roku życia pod opieką dorosłego
n szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
n wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
n wydarzenia kulturalne – do 25% udziału publiczności
n zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

n zawieszenie działania sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających turnusów)
n lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej 

(jedynie na wynos i dowóz)
n 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 m2
n 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych po. 100 m2
n w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich

n ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych 
do 5 osób spoza gospodarstwa domowego

n ograniczenie przemieszczania się osób 70+
 Z wyłączeniem:
– wykonywania czynności zawodowych
– zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego
– sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

Gdzie Pobrać wymaz?
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że w Suwałkach są dwa 

mobilne punkty pobrań wymazu w kierunku COVID-19:
Szpital Wojewódzki w Suwałkach: ul. Szpitalna 60; numer telefonu 

dla pacjentów umawiających się na wymaz: tel. 533 340 151. Dni/godzi-
ny przyjmowania pacjentów: poniedziałek-niedziela 11-16:30.

ASP-HALT Sp. z o.o.: Suwałki, ul. T. Kościuszki 71; numer telefonu dla 
pacjentów umawiających się na wymaz: tel. 511 091 619 (czynny w go-
dzinach 8-15). Dni/godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek-nie-
dziela 7-17.

>>
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Każdy kolejny tydzień przynosi 
bardzo dynamiczne zmiany związane 
z naszym codziennym funkcjonowa-
niem. Mam oczywiście na myśli szyb-
ko rozwijającą się sytuację związaną  
z pandemią koronawirusa. Bardzo du-
że dzienne przyrosty osób chorych po-
wodują, że Rząd decyduje się na wpro-
wadzanie kolejnych ograniczeń – tak 
jak to miało miejsce wiosną tego roku.

Obecnie najbardziej dotknięci 
obostrzeniami są ludzie młodzi, któ-
rzy ponownie w zdecydowanej więk-
szości powrócili do nauki zdalnej oraz osoby starsze, do których apeluje 
się by zostały w domach. O ile w przypadku ludzi młodych sytuacja wy-
daje się być w miarę opanowana w związku z wprowadzeniem elektro-
nicznych systemów do nauki w trybie zdalnym, oraz naturalnej opieki ze 
strony rodziców, o tyle chciałbym do Państwa zaapelować by szczególną 
opieką otoczyć w tym trudnym okresie osoby starsze.

Rząd podjął decyzję, że seniorzy powyżej 70 roku życia powinni zostać 
w domu, z wyłączeniem takich sytuacji, jak konieczność zrobienia zaku-
pów czy wykonywania innych istotnych czynności, jak chociażby praca za-
wodowa. Ja apeluję do wszystkich osób, które w swoich rodzinach mają 
seniorów by pomagali im w czynnościach życia codziennego. Jeżeli mo-
gą Państwo pomóc w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków czy innych 
czynności, to proszę by taką opieką otoczyć naszych suwalskich seniorów.

W chwili gdy piszę ten tekst wiem, że w Suwałkach aktualnie choruje 
ponad 200 osób. Prawie drugie tyle już wyzdrowiało. Niestety zmarły też 
3 osoby, które były już w podeszłym wieku i obarczone były chorobami 
współistniejącymi. Dbajmy o seniorów. Naszą odpowiedzialnością i po-
mocą zadbamy też o personel medyczny szpitali. W Suwałkach już kolejny 
trzeci oddział zostaje przekształcony pod potrzeby pacjentów z COVID-19. 
W podsuwalskim Starym Folwarku funkcjonuje izolatorium. Medycy ma-
ją coraz więcej pracy. 

Chciałbym też zaapelować do wspomnianej już grupy osób zdrowych 
by rozważyły możliwość oddania osocza, z którego powstaje skuteczny lek 
na zwalczanie koronawirusa. Terapia osoczem ozdrowieńców to obecnie 
jedna z najlepiej rokujących form leczenia osób zakażonych. Dlatego pro-
szę wszystkich, którym udało się pokonać tę chorobę by zdecydowali się 
na taką formę pomocy i skontaktowali się z naszą stacją krwiodawstwa.
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>> Jak składać wNiosek 
o dowód osobisty?

Urząd Miejski w Suwałkach in-
formuje, że sprawy z zakresu dowo-
dów osobistych – składanie wnio-
sków (za wyjątkiem wniosków 
złożonych elektronicznie) i wyda-
wanie dowodów osobistych zała-
twiane są wyłącznie osobiście, po 
uprzednim umówieniu się na wizy-
tę w suwalskim Urzędzie Miejskim. 
Wobec powyższego, osoba zainte-
resowana złożeniem wniosku lub odbiorem dowodu osobistego powin-
na zadzwonić i umówić się na spotkanie z pracownikiem, ustalając kon-
kretny termin i godzinę:

Wydział Spraw Obywatelskich – dowody osobiste: tel. 87 562 80 23.
Wyjątek stanowią osoby zgłaszające utratę dowodu osobistego.  

W takiej sytuacji można dokonać zgłoszenia bez wcześniejszego umó-
wienia wizyty w urzędzie.

Wniosków o wydanie dowodu osobistego nie można wrzucać do ur-
ny znajdującej się w holu urzędu.

Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy,
Wszystkim Państwu, którzy wkroczyliście w Złotą Jesień Życia życzymy kolejnych długich lat  

w dobrym zdrowiu wraz z nieustającą miłością Waszych Najbliższych.
Niech omijają Was troski i smutki dnia codziennego, a Jesień Życia będzie najlepszym czasem do  

spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych.
Niech każdy dzień wypełnia ludzka życzliwość, a niegasnący duch aktywności i społecznego  

zaangażowania nie opuszcza Was i stanowi inspirację dla innych.
Wierzymy, że wciąż będziecie aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym społeczności lokalnej  

i dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością życiową.
Jesteśmy przekonani, że przestrzegając wymogów sanitarnych uda się nam wspólnie pokonać  

pandemię koronawirusa i wrócić do bezpiecznego i radosnego życia w Pogodnych Suwałkach.

Czesław Renkiewicz 
Prezydent Miasta Suwałk

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 

wraz z Radnymi

PolicJaNci z kamerami
Na suwalskich ulicach można spotkać funkcjonariuszy z kamerami 

przy mundurze, które rejestrują obraz i dźwięk z przebiegu interwencji. 
Pierwsze urządzenia trafiły do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego 
oraz Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego i używane są w codziennej 
służbie. Kamery rejestrują obraz oraz dźwięk w systemie szyfrowania  
i mogą pracować w trybie ciągłym do 10 godzin. Już od chwili urucho-
mienia kamera identyfikuje policjanta oraz ustala czas i datę interwen-

cji. Funkcjonariusz nie ma 
możliwości jakiejkolwiek in-
gerencji w zarejestrowane 
nagranie. Po zakończeniu 
służby, policjant wstawia 
kamerę do stacji dokują-
cej, która archiwizuje zare-
jestrowane dane.
Fot. KMP Suwałki
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Nagrody 
dla Nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do złożenia podziękowań za 
pracę włożoną w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Z tej oka-
zji wyróżniającym się suwalskim nauczycielom, Prezydent Miasta Suwałk 
przyznał 41 nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz efektywną pracę organizacyjno-me-
nadżerską. Nagrody otrzymało 9 nauczycieli z suwalskich przedszkoli,  
10 ze szkół podstawowych, 13 ze szkół ponadpodstawowych i placówek 
oraz 5 dyrektorów i 3 wicedyrektorów jednostek oświatowych. Jedną  
z nagród otrzymał nauczyciel na wniosek związku zawodowego.

Nauczycielka bibliotekarz Katarzyna Romanowska z suwalskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli otrzymała nagrodę Zarządu Województwa 
Podlaskiego. Czterech nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez podlaski samorząd otrzymało doroczne nagro-
dy zarządu województwa. Wyróżnionym pedagogom wręczył je Marek 
Malinowski, członek zarządu, podczas Samorządowego Dnia Nauczyciela 
w Centrum Edukacji Nauczyciela w Białymstoku.
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„kaczkomaty” 
Nad czarNą hańczą

W dwóch miejscach przy Czarnej Hańczy 
pojawiły się tzw. „kaczkomaty”, czyli automa-
ty ze smakołykami dla kaczek. Zostały one 
ustawione na bulwarach przy moście przy 
ul. Bakałarzewskiej oraz przy mostku przy  
ul. T. Noniewicza. Z propozycją ustawienia  
w naszym mieście urządzenia edukacyjnego 
z funkcją wydawania zdrowej karmy dla ptac-
twa wodnego tzw. „kaczkomatów” do su-
walskiego ratusza zwrócił się jeden z przed-
siębiorców. 

Suwalski samorząd zachęcił również 
Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową, do te-
go by na terenie, którym zarządza, czyli tzw. 
„kaczym dołku” na Osiedlu Północ ustawiono 
jedno z takich urządzeń. SSM podejmie decy-
zje we własnym zakresie.

>>

Nowe autobusy
Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Czesław 

Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk podczas wspólnej telekonferencji 
prasowej poinformowali o szczegółach projektu suwalskiego samorządu 
miejskiego wartego blisko 8 mln zł, który otrzymał dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w wysokości ponad 5 mln zł.  Projekt dotyczy m.in. zakupu 
kolejnych autobusów komunikacji miejskiej napędzanych gazem CNG.

– Dziękuję wszystkim osobom, które pracowały nad tym, by wniosek 
otrzymał dofinansowanie. Dodając do tego już realizowany projekt war-
ty blisko 30 mln zł to rekordowe pieniądze w historii Suwałk, które prze-
znaczymy na zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej. Za te 
dodatkowe środki flota autobusów gazowych powiększy się z 15 już za-
mówionych pojazdów do, w sumie 19 nowoczesnych autobusów napę-
dzanych gazem CNG – poinformował w trakcie konferencji prasowej pre-
zydent Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk 

– Umowa na dofinansowanie projektu jest już podpisana. To kolejny 
projekt związany z transportem niskoemisyjnym w Suwałkach. Cieszę 
się, że możemy wspierać tak dobre projekty związane z komfortem  
i bezpieczeństwem podróżnych, mieszkańców Suwałk – powiedział mar-
szałek A. Kosicki.

Suwalski samorząd jest już w trakcie realizacji projektu wartego blisko 
30 mln zł, dzięki któremu zakupiono 15 autobusów napędzanych gazem 
CNG, przebudowano ulicę Leśną i Daszyńskiego oraz ogłoszono przetarg 
na dostawę roweru miejskiego.

moPr w czasie ePidemii
W obliczu rozprzestrzeniania się epidemii w trosce o zdrowie i bez-

pieczeństwo interesantów i pracowników Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Suwałkach wprowadza rotacyjny system pracy połączony  
z pracą zdalną.

Pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy i wykonują pracę na-
przemiennie w siedzibie Ośrodka i w miejscu zamieszkania. Tak więc 
bezpośrednia obsługa interesantów zostaje ograniczona i może nastą-
pić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim umówie-
niu się telefonicznym z pracownikiem właściwego działu prowadzącym 
postępowanie. Wykaz telefonów dostępny na www.mopr.suwalki.pl  
zakładka Kontakt.

Suwalski MOPR zachęca do wykorzystywania wszelkiej dostęp-
nej komunikacji elektronicznej. Druki wniosków udostępnione są na  
www.mopr.suwałki.pl zakładka Interesanci. E-wnioski o świadczenia 
rodzinne i fundusz alimentacyjny można składać za pomocą: portalu  
empatia.mrpips.gov.pl; PUE ZUS (500+; 300+);  oraz bankowości elektro-
nicznej (500+; 300+). Inną korespondencję można złożyć osobiście do 
pojemników wystawionych w wyznaczonym miejscu w siedzibie MOPR.

>>
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Wydarzyło Się

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

Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy radnego karola korneluka. 

PozNaJmy Naszych radNych

1. Moja dewiza: konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu.
2. Główna cecha mojego charakteru: punktualność.
3. Cechy, których szukam u mężczyzny: pracowitość, odpowie-

dzialność.
4. Cechy, których szukam u kobiety: opiekuńczość i wrażliwość. 
5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: uczciwość i lojalność.
6. Moje ulubione zajęcie: praca w ogrodzie.
7. Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie był tym, kim je-

stem: prawnikiem.
8. Słowa, których nadużywam: „Na tak zadane pytanie Ci nie od-

powiem”. 
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: Michał Wołodyjowski (mały 

rycerz) jeden z głównych bohaterów trylogii Henryka Sienkiewicza.  
A jeżeli  chodzi o trochę „lżejszą” literaturę to Allan Karlsson, główny 
bohater powieści „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” au-
torstwa Jonasa Jonassona. 

10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: moja żona Ewa oraz pracownicy służby zdrowia 
stojący na pierwszej linii walki z koronawirusem. 

11. Błędy które najczęściej wybaczam: błędy, do których osoby je popełniające się przyznają. 
Tylko osoby, które nic nie robią nie popełniają błędów.

Kolejnym naszym rozmówcą będzie radny Jarosław Józef Kowalewski.

n W rocznicę urodzin śp. Andrzeja Strumiłły 
na cmentarzu parafialnym w Magdalenowie 
na grobie niedawno zmarłego Honorowego 
Oby watela Suwałk , prez ydent Czesław 
Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec zapalili znicze.

n 17 października na suwalskich ulicach rad-
ny Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Kamil Raczkowski wraz z towa-
rzącymi mu osobami rozdali kilkaset maseczek 
ochronnych przed koronawirusem.

n Suwalscy policjanci zatrzymali nietrzeźwą 
kierującą, która uszkodziła zaparkowany po-
jazd i odjechała z miejsca zdarzenia na Osiedlu 
Północ. Okazało się, że 52-latka kierowała se-
atem, mając ponad 1,6 promila alkoholu w or-
ganizmie. O tej sytuacji suwalskich policjantów 
poinformowali przechodnie, którzy uniemożli-
wili kobiecie dalszą jazdę.

n Na ul. L. Waryńskiego policjanci zatrzymali 
25-latka, który miał przy sobie środki odurzają-
ce. Wstępne badania narkotesterem wykazały, 
że była to amfetamina i marihuana. Mężczyzna 
usłyszał już zarzut.

n Suwalski Szpital Wojewódzki im. dr. 
Ludwika Rydygiera otrz ymał certy f ikat 
„Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego 
– Leczenie przez żywienie”. Certyfikat przy-
znany przez Polskie Towarzystwo Żywienia 
Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu 
(POLSPEN) potwierdził spełnienie przez suwal-
ski szpital najwyższych standardów w zakresie 
leczenia żywieniowego.

n W 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na pa-
pieża, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 
wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Kurzyną oraz 
Zdzisławem Przełomcem, przewodniczącym 
suwalskiej Rady Miejskiej złożyli kwiaty oraz za-
palili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II.

co ze schodami?
Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach z przy-

czyn technicznych chwilowo zostały wstrzymane prace zwią-
zane z remontem schodów łączących ul. T. Noniewicza z ul. 
Polną. Inwestycja realizowana w ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020 rozpoczęła się na początku października. 

Po wykonaniu rozbiórki schodów okazało się, że wytyczony geo-
dezyjnie przebieg nowej trasy schodów terenowych nieznacznie koli-
duje z istniejącym drzewostanem. Chodzi o trzy sosny, które musiałby 
zostać usunięte, aby zachować normy prawa budowlanego i zreali-
zować projekt zgodnie z pierwotną koncepcją. Dlatego też podję-
to decyzję o wykonaniu korekty przebiegu ciągu komunikacyjnego. 

Z uwagi na korektę projektu budowlanego oraz konieczność 
uzyskania właściwych zgód, termin zakończenia inwestycji nie-
znacznie się przedłuży. Jeżeli pozwolą na to warunki atmosferycz-
ne, to schody zostaną ukończone w pierwszej połowie grudnia.

>>

n 23 października u zbiegu ulic M. Reja  
i A. Wierusz-Kowalskiego doszło do potrącenia 
rowerzystki. Ze wstępnych ustaleń policji wy-
nikało, że kierująca toyotą nie ustąpiła pierw-
szeństwa cyklistce, która przejeżdżała przez 
przejazd dla rowerzystów. Rowerzystka trafi-
ła do szpitala.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 19-latka po-
dejrzanego o nielegalne wykorzystanie danych 
z karty płatniczej znajomego. Suwalczanin przy 
użyciu aplikacji mobilnej dokonał ponad dwu-
dziestu transakcji płatniczych. Pokrzywdzony 
oszacował straty na ponad 1000 złotych. 
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n Pandemia negatywnie wpływa na psy-
chikę niewidomych: zwiększa poczucie wyob-
cowania i strach

n Niewidomych i słabowidzących wciąż 
przybywa. Blisko 5% Polaków ma niepełno-
sprawność wzroku

n Coraz łatwiej poruszać się niewidomym 
w suwalskiej przestrzeni publicznej, ale wciąż 
problemów nie brakuje np. ze schodami, auto-
busami komunikacji miejskiej i na chodnikach  

– jak w tym czasie pandemii obchodzili-
ście swoje święto?

– My na pewno pa-
miętaliśmy o tym świę-
cie, składając życzenia 
naszym podopiecznym. 
Tak że pamiętał y o nas 
w ł a d ze s am o r z ąd owe 
miasta Suwałk i współ-
p r a c u j ą ce  i n s t y t u cj e . 
Może trochę zabrakło nas  
w tym roku w mediach... 
Ty m c z a s e m  j e s t e ś m y  
i pracujemy, choć z licz-

nymi ograniczeniami i daleko idącą ostrożno-
ścią wynikającą z zaleceń sanitarnych. Nasze biu-
ro jest czynne. Mieścimy się nadal przy ul. gen. 
K. Pułaskiego 26a. Dostępni jesteśmy we wtorki, 
środy i czwartki w godz. 9:30-13:30. Pozostajemy 
także do dyspozycji pod telefonem: 667 143 269. 

– Jak radzicie sobie w okresie pandemii? 
– Izolacja domowa wynikająca z ryzyka za-

każeniem COVID-19 jest bardzo dokuczliwa. To 
kolejna bariera, która nas dotknęła. Niewidomi 
muszą  uważać na wszystko, na wychodzenie  
z domu, na otwieranie drzwi na zewnątrz, a na-

wet na odbieranie telefonu. I choć nie wszyst-
ko wynika z pandemii, to jest tego tak dużo, że 
niektóre osoby zaczynają się bać coraz bardziej. 
Od marca praktycznie nie odbyły się też żad-
ne spotkania, a zaplanowane było Śniadanie 
Wielkanocne, obchody Dnia Dziecka i Dnia Białej 
Laski, a także pikniki i wycieczki. Kontakty gru-
powe to dla naszego środowiska przysłowiowe 
„okno na świat”. Na wielu z nich pojawiali się za-
wsze goście, potrafiący przekazać bieżące infor-
macje o tym, co ważnego dzieje się wokół, oraz 
poradzić i odpowiedzieć na nurtujące pytania.

– ile osób objętych jest wsparciem su-
walskiego związku niewidomych?

– Osób niedowidzących na świecie przyby-
wa. Wiemy dobrze, że nawet umiarkowane za-
kłócenia wzroku grożą pogorszeniem jakości 
życia, a ślepota sprawia, że w mniejszym lub 
większym stopniu jesteśmy zdani na pomoc in-
nych. Według statystyk w Polsce żyje ponad 1,7 
miliona osób z niepełnosprawnością wzroku  
i wciąż ich przybywa. W Suwałkach zapewne 
jest podobnie, choć szczegółowych danych 
nie znamy. Nasze Koło Terenowe zrzesza 135 
członków, których wspieramy. Jest wśród nich 
13 dzieci.

– Jak się żyje niewidomym i słabowidzą-
cym w suwałkach?

– Dużo się zmienia i to na lepsze. Dzieje się 
to za sprawą wielu współpracujących z nami in-
stytucji. Z pomocą przychodzą także przepisy 
prawa stanowiące m.in. o tym, że każdy nowo 
oddawany do użyteczności obiekt testowany 

jest przez osoby niepełnosprawne. Oczywiście, 
zawsze jest coś do zrobienia. Mam tu na myśli 
np. potrzebę stosowania wyróżników na pierw-
szym i ostatnim stopniu schodów, by miały one 
inny kolor i różniły się powierzchnią od pozo-
stałych. Tu i ówdzie brakuje także poręczy przy 
schodach. Również kolory kostki dla ciągów ro-
werowych stosowane są zamiennie. Raz są one 
szare, a raz różowe, przez co robią zamieszanie. 
Fajnie byłoby też pomalować słupki zakazują-
ce wjazdu samochodów na chodniki, by by-
ły one bardziej widoczne. Warto byłoby także 
ustawiać kosze na śmieci w podobnej odległo-
ści od przejść dla pieszych, by niewidomi przy-
zwyczaili się do tego i nie wpadali na te kosze 
przy przechodzeniu przez ulicę. Czasem też 
cierpimy z powodu krótko działającego zielo-
nego światła, a przykładem tego może być ulica 
gen. K. Pułaskiego z tzw. podwójnymi przejścia-
mi. Byłoby cudownie gdyby autobusy MPK mo-
głyby mieć numer linii dodatkowo wyświetla-
ny lub choć doraźnie zapisywany przy drzwiach 
dla pasażerów. Mam świadomość, że nie da się 
wszystkiego zrobić na raz. Dlatego też cieszy-
my się, gdy pojawiają się kolejne udogodnienia.

– czego chciałaby pani życzyć suwal-
skim niewidomym i słabowidzącym?

– Przede wszystkim nie pogarszania się sy-
tuacji wzrokowej oraz życzliwych osób dooko-
ła. Chciałabym życzyć także dostępu do dóbr 
kultury, wszędzie tam gdzie trafiają osoby nie-
pełnosprawne. Oczywiście życzę optymizmu 
i nadziei, że epidemia ustąpi i będzie lepiej. 
Przy okazji dziękuję wszystkim naszym spon-
sorom i darczyńcom, za otwarte serca na na-
sze potrzeby. 

– Dziękujemy za rozmowę.

Świat bez widzeNia
15 paźDziernika przypaDało Doroczne święto osób niewiDomych i słabowiDzących poD nazwą mięDzynaro-
Dowy Dzień białeJ Laski. w Latach ubiegłych była to okazJa by przypomnieć wszystkim o probLemach i Ży-
ciu coDziennym tych osób. w tym roku nie było obchoDów tego święta, aLe to nie oznacza, Że nie pamiętamy 
o nich. o Dniu białeJ Laski i nie tyLko rozmawiamy z krystyną wasiLewską, wiceprezesem okręgu poDLaskie-
go poLskiego związku niewiDomych oraz prezesem koła terenowego pzn w suwałkach.

W autobusach suwalskiej komunikacji miejskiej 
działa dźwiękowy system powiadamiania o przy-
stankach pasażerów, który ułatwia podróżowanie 
niewidomym i słabowidzącym

>>

Suwalska sygnalizacja świetlna ma zamontowa-
ny dźwiękowy alarm ułatwiający poruszanie się 
osobom niewidomym

W suwalskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. M. Konopnickiej 
przy ul. E. Plater 33A zamon-
towano tablicę informacyjną 
pisaną alfabetem Braila, z któ-
rej korzystają niewidomi. Po-
dobna tablica znajduje się na 
drzwiach wejściowych suwal-
skiego ratusza
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Ogółem kart do głosowania było 8 674  
w tym: ważnych 8 048, nieważnych 626.

Karty złożone: internetowo – 4 365, papie-
rowo – 4 309.

Poniżej zestawienie projektów poddanych 
głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok wraz  
z szacunkowym kosztem, w kolejności według 
liczby głosów: 

„małe” proJekty

1. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na 
ul. dąbrówka – etap 2 – projekt nr 6 – 120 000 zł  
– głosów 1651.

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bi-
tumicznej na ulicy Dąbrówka w Suwałkach wraz 
z wykonaniem wyrównania pobocza żwirowe-
go od skrzyżowania dróg od posesji przy bu-
dynku nr 4B. Istniejąca zniszczona nawierzchnia 
żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, 
przez co poprawi się komfort życia i bezpie-
czeństwo mieszkańców.

2. modernizacja szatni piłkarskich na 
Stadionie miejskim oraz zakup sprzętu tre-
ningowego dla młodzieży – projekt nr 7  
– 120 000 zł – głosów 1287.

Projekt zakłada modernizację dwóch szat-
ni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup 
sprzętu sportowego dla młodzieży w celu prze-
prowadzenia treningu motorycznego ogólno-
rozwojowego oraz treningu piłkarskiego.

3. kastrujemy bezdomność – projekt nr 10 
– 35 000 zł – głosów 700.

Projekt zakłada finansowanie zabiegów ste-
rylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich 
wraz z kampanią informacyjną.

4. oświetlenie alei głównej na tere-
nie cmentarza przy ul. reja – projekt nr 1  
– 100 000 zł – głosów 611.

Projekt zakłada wykonanie energooszczęd-
nego oświetlenia wzdłuż alei głównej na tere-
nie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach.

5. parkingi na Sportowej – projekt nr 3  
– 105 090 zł – głosów 565.

Projekt zakłada wybudowanie utwardzo-
nego parkingu z 19 miejscami oraz bezpiecz-
ne ciągi piesze. 

6. odtworzenie pomnika generała 
Józefa dwernickiego na terenie dawnych 
koszar przy ul. Gen. k. pułaskiego – projekt 
nr 2 – 120 000 zł – głosów 452.

Projekt przewiduje odtworzenie pomnika 
gen. Józefa Dwernickiego i postawienie na co-
kole zlokalizowanym za bramą do koszar.

realizacja 6 projektów na wartość 600 090 zł
do wartości 600 000,00 zł należy 
dołożyć kwotę 90 zł

7. Suwałki – napis świetlny przestrzenny 
3d na suwalskich bulwarach – projekt nr 4  
– 100 000 zł – głosów 445.

8. rozbudowa alei osiedla Hańcza – za-
gospodarowanie terenów zielonych (pas 
terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, olecką 
przed ulicami nowosądecką i łódzką) – pro-
jekt nr 8 – 120 000 zł – głosów 269.

9. telebim na hali dużej Suwałki arena – 
projekt nr 9 – 114 390 zł – głosów 245.

10. Wymiana ogrodzenia boiska tre-
ningowego Stadionu miejskiego przy ul. 
zarzecze wraz z zakupem kontenera ma-
gazynowego do przechowywania sprzę-
tu sportowego – projekt nr 5 – 120 000 zł  
– głosów 49.

„dUŻe” proJekty

1. bike park – projekt nr 2 – 900 000 zł  
– głosów 1619.

Projekt zakłada budowę mini pumptrack dla 
dzieci w wieku 6-9 lat, dirtpark – linia easy i linia 
pro, pumptrack uniwersalny wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, oświetleniem. Lokalizacja 
przy ulicy Moniuszki. 

2. oświetlenie i modernizacja terenów 
rekreacyjnych przy ul. Wojska polskiego 17 
– projekt nr 5 – 900 000 zł – głosów 1576.

Projekt zakłada wykonanie oświetlenia tre-
ningowego na trawiastym terenie rozgrzew-
kowym i kortach tenisowych zlokalizowanych 
na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy 
ul. Wojska Polskiego 17. Dodatkowo zakłada-
ne jest przeprowadzenie renowacji kortów 
tenisowych oraz wykonanie kontenerowe-
go zaplecza socjalnego, sanitarnego, maga-
zynowego.

realizacja 2 projektów na wartość 
1 800 000 zł z wartości 1 900 000 zł, 
pozostaje kwota 100 000 zł

3. remont ul. Sianożęć na wysokości 
rod „malwa” – projekt nr 4 – 820 000 zł – 
głosów 1465.

4. Suwalski StreetLand – i etap (remont 
skateparku i budowa strefy do streetballa)  
– projekt nr 6 – 898 300 zł – głosów 762.

5. eko zabawa nad zalewem arkadia 
– modernizacja – projekt nr 3 – 708 000 zł  
– głosów 687.

6. parkinG meCzoWy – projekt nr 1  
– 900 000 zł – głosów 523.

„kULtUraLne 
LUb 

SpołeCzne” proJekty

1. poUkładaJ Sobie raka! – projekt  
nr 7 – 20 000 zł – głosów 1195.

Projekt zakłada zorganizowanie indywi-
dualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem 
lekarskim, wsparcia psychologicznego, pora-
dy doradcy zawodowego, wsparcia informa-

Wyniki GłoSoWania W SpraWie SUWaLSkieGo bUdŻetU obyWateLSkieGo 
Jako CzęśCi bUdŻetU miaSta na 2021 rok

suwalski budżet obywatelski 2021

cyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach ży-
wieniowych dotyczących sposobu odżywiania  
w chorobie nowotworowej.

2. GaJ W CentrUm – ekologiczna oaza 
między ul. reja i pułaskiego – projekt nr 6  
– 19 900 zł – głosów 948.

Projekt zakłada społeczną ochronę środo-
wiska naturalnego w najbliższym otoczeniu su-
walczan – między os. Północ a Śródmieściem. 

3. międzynarodowy turniej piłkarski 
dziewięciolatków – projekt nr 5 – 20 000 zł  
– głosów 771.

Projekt ma na celu zorganizowanie turnie-
ju piłkarskiego dziewięciolatków.

4. Wigierski dzień piłkarza – impreza 
sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców 
Suwałk – projekt nr 4 – 20 000 zł – głosów 571.

Projekt zakłada zorganizowanie imprezy 
sportowej w Dzień Piłkarza.

5. blues&rock w Suwałkach – 30 lat ze-
społu night Come w Suwalskim Clubie 
bluesa – projekt nr 2 – 20 000 zł – głosów 404.

Projekt zakłada organizację 4 koncertów 
zespołu Night Come i zaproszonych gości, or-
ganizację spotkań filmowych i jamsession oraz 
nagranie płyty. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 20 000 zł.

realizacja 5 projektów na wartość 99 900 zł
z wartości 100 000 zł pozostaje kwota 100 zł

6. Głośniej o Suwałkach – projekt nr 3  
– 20 000 zł – głosów 303.

7. Człowiek i rzeka – projekt nr 1 – 20 000 zł  
– głosów 283.

8. piknik olimpijski – iii edycja – projekt 
nr 9 – 20 000 zł – głosów 239.

9. piknik rodzinny FranCiSzkaŃSka 
– projekt nr 8 – 20 000 zł – głosów 178.

10.  Su w a l s k i e Fo ru m ak t y w n o ś c i 
Społecznej – projekt nr 10 – 20 000 zł – gło-
sów 48.

>>
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Mniej podróżnych w autobusie, podróżni w maskach oraz brak moż-
liwości zakupu biletów u kierowcy – takie zasady obowiązują w suwal-
skiej komunikacji miejskiej po objęciu Suwałk czerwoną strefą zakażeń 
COVID-19.

PGK w Suwałkach informuje, że poza wymogiem zasłaniania ust i nosa 
ograniczono również maksymalną liczbę pasażerów, którzy powinni zaj-
mować jedynie 30% wszystkich miejsc. Na drzwiach wejściowych autobu-
sów znajdują się informacje określające liczbę osób, które mogą podróżo-
wać pojazdem. Kierowcy suwalskiej komunikacji miejskiej nie prowadzą 
sprzedaży biletów w autobusach. W związku z tym PGK prosi, aby pasa-
żerowie nabywali bilety w punktach sprzedaży albo drogą elektroniczną.

Aby zmniejszyć zatłoczenie w autobusach na poszczególnych kur-
sach, suwalskie PGK wynajęło 4 dodatkowe samochody (w tym dwa prze-
gubowe), którymi dublowane są najbardziej zatłoczone kursy. W godzi-
nach szczytu porannego i południowego na najbardziej obleganych 
trasach pojawią się po dwa autobusy, jadące jeden za drugim. PGK pro-
si osoby, które nie muszą podróżować w godzinach szczytów przewozo-

autobusy w czerwoNeJ strefie

wych o wybór innej pory podróży. W celu zapewnienia pasażerom jak 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa podróżowania dezynfekowane 
są  powierzchnie najczęściej dotykane przez pasażerów oraz codziennie 
ozonowane całe wnętrze pojazdów.

Spółka zwraca uwagę, że wbrew powszechnej opinii, zgodnie z wy-
konanymi w świecie badaniami, podróżowanie komunikacją miejską  
w czasie epidemii jest relatywnie bezpieczne. Jedynie ok. 1%. zachorowań  
w Europie to skutek podróżowania komunikacją miejską. Tak niski wskaź-
nik zakażeń wiązany jest z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa.

>>

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że od 29 października 
(czwartek) od godz. 18 do 3 listopada (wtorek) do godz. 7 przy Cmentarzu 
Parafialnym zlokalizowanym przy ul. Bakałarzewskiej i Cmentarzu 
Komunalnym przy ul. M. Reja w Suwałkach wprowadzone zostaną zmia-
ny w organizacji ruchu drogowego:

1. Ulica bakałarzewska: obustronny zakaz zatrzymywania się – na 
odcinku od mostu na rzece Czarna Hańcza do ul. Grunwaldzkiej z wyjąt-
kiem zatok parkingowych; zakaz skrętu w lewo w ul. Zarzecze i ul. S. Sta- 
szica; zamknięcie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bakałarzewskiej od mo-
stu na rzece Czarna Hańcza do ul. Grunwaldzkiej; parkingi wyznaczono 
przy ulicach: Zarzecze – przy stadionie Wigry, Bakałarzewska – wzdłuż 
Cmentarza po lewej stronie, Grunwaldzka – za cmentarzem, plac nowe-
go bazaru miejskiego, teren giełdy samochodowej.

2. Ulica traktorzystów: zakaz zatrzymywania się po obu stronach 
jezdni – na odcinku od ul. Bakałarzewskiej do ul. B. Chrobrego.

3. Ulica Grunwaldzka: obustronny zakaz zatrzymywania się – na 
odcinku od ronda profesora Franciszka Edwarda Szczepanika (skrzyżo-
wanie z ul. Bakałarzewską) do ronda Zesłańców Sybiru (skrzyżowanie  

z ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. 24 Sierpnia) z wyjątkiem zatok par-
kingowych.

4. Ulica 24 Sierpnia: obustronny zakaz zatrzymywania się – na 
odcinku od ul. Zarzecze do ronda Zesłańców Sybiru (skrzyżowanie  
z ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. 24 Sierpnia).

5. Ulica zarzecze: obustronny zakaz zatrzymywania się całej długo-
ści ulicy; nakaz skrętu w prawo w kierunku centrum miasta.

6. Ulica S. Staszica: nakaz skrętu w prawo w kierunku ronda 
Powstańców Styczniowych (skrzyżowanie z ul. Filipowską i ul. Łanową); 
zakaz zatrzymywania się – na odcinku od ul. Bakałarzewskiej do  
ul. S. Konarskiego, z wyjątkiem zatok parkingowych.

7. Ulica m. reja: zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni – na 
odcinku od wjazdu do żwirowni do ronda Ofiar Obławy Augustowskiej 
w Lipcu 1945 roku na Suwalszczyźnie; parking wyznaczono w sąsiedz-
twie cmentarza.

zdiz prosi kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej 
ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

UWaGa  zmotoryzoWani przy CmentarzaCH !
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na cmentarzu komunaLnym przy 
uLicy m. reJa trwaJą prace buDowLane. 
o inwestycJę zapytaLiśmy 
Dariusza przybysza, prezesa 
przeDsiębiorstwa gospoDarki 
komunaLneJ w suwałkach spółka  
z o.o. zarząDcę cmentarza. 

– Według naszych obliczeń, do końca przyszłego roku wyczerpie 
się miejsce pod pochówki na cmentarzu komunalnym. Dlatego Miasto 
Suwałki nabyło pod rozbudowę nekropolii trzy działki, łączne dwa hek-
tary. W ubiegłym roku Spółka przeprowadziła prace ziemne, wyrównując 
teren. W tym roku planujemy wykonać trwałe ogrodzenie nowych dzia-
łek od wschodu, a w przyszłym roku od południa ogrodzenie tymcza-
sowe z paneli siatkowych. W niedalekiej przyszłości pojawią się też alej-
ki polbrukowe. W projekcie uwzględniono oświetlenie solarne. Łącznie 
zagospodarowanie nowego terenu cmentarza to wydatek rzędu 400 ty-
sięcy złotych.

– to nie jedyna inwestycja jaką zamierzacie realizować. 
– Cmentarz bardzo się rozrósł. Dlatego pilnie potrzebny jest przy wej-

ściu na cmentarz budynek administracyjny, w którym będzie można za-
łatwić wszelkie sprawy związane z pochówkiem. Chcielibyśmy w przy-
szłym, 2021 roku, wspólnie z miastem rozpocząć jego budowę. Wszystko 
zależy od przyszłorocznych możliwości finansowych. Znajdą się w nim 
dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz dwa lo-
kale handlowe. Zniknie tymczasowa przenośna toaleta typu toi-toi. 
Budowa budynku administracyjnego cmentarza to kolejne 400 tysięcy 
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rozbudowa cmeNtarza komuNalNeGo

Na stronie internetowej suwalskiego cmentarza komunalnego przy 
ul. M. Reja znaleźć można interaktywny plan cmentarza umożliwiają-
cy odnalezienie swoich bliskich i znajomych w bazie osób pochowa-
nych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. 
System umożliwia zdalne zlecenie opłacenia miejsca na cmentarzu. 
Można też zapalić wirtualny znicz. Wszystko pod adresem: https://su-
walki.grobonet.com/

>>

Trwałe 
ogrodzenie 

nowej części 
cmentarza 

od strony 
wschodniej

Cmentarz przy ul. M. Reja jest największą suwalską nekropolią

Coraz więcej nagrobków pojawia się w kolumbarium

złotych. Powoli zapełnia się kolumbarium. Mamy rezerwę terenu pod je-
go rozbudowę. Na tę inwestycję też potrzebne są pieniądze i to nie ma-
łe – 300 tysięcy zł.

– mieszkańcy często pytają, kiedy na cmentarzu pojawią się la-
tarnie?

– Jest to bardzo droga inwestycja, nie mamy instalacji podziemnej. 
Dzięki budżetowi obywatelskiemu niedługo pojawią się na alei głównej 
cmentarza lampy solarne.

– Dziękujemy za rozmowę. 

Pół tysiąca Nowych drzew
Dokładnie 465 drzew i 36 krzewów zostanie posadzonych do końca tego roku 

w naszym mieście. Zasadzi je Zarząd Dróg i Zieleni oraz dwie firmy, które realizo-
wały inwestycje na terenie Suwałk. W przypadku ZDiZ-u są to głównie nasadzenia 
planowe i zastępcze, które pojawią się w miejscu po wycince drzew uszkodzonych  
i obumarłych, które ze względu na swój stan zagrażały bezpieczeństwu mieszkań-
ców. Najlepszy czas na sadzenie nowych drzew lub krzewów to wiosna lub jesień.

Nasadzenia zastępcze wykonywane są również po wycince drzew z uwa-
gi na prowadzone inwestycje. Miało to miejsce m.in. przy budowie bulwa-
rów nad Czarną Hańczą, czy też wznoszeniu zabudowy wielorodzinnej przy  

ulicy gen. W. Sikorskiego. 
Najwięcej nowych drzew (225) zostanie posadzonych na 

bulwarach nad Czarną Hańczą. W tym miejscu będą domino-
wać klony (tatarski i pospolity), ale nie zabraknie także dębu 
szypułkowego, olszy czarnej i takich egzotycznych jak skrzy-
dłoorzech kaukaski i korkowiec amurski. 13 drzew pojawi się także w Parku Konstytucji 3 Maja. Będzie to ja-
błoń japońska „Sargenta”, świerk serbski, świerk pospolity i klon tatarski (odm. Ginnala).

Nowe drzewa pojawiły się przy ulicy  
rot. W. Pileckiego

Zasadzono m.in. 
klony (tatarski i po-
spolity), ale nie za-
braknie także dębu 
szypułkowego, olszy 
czarnej i świerków

>>
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uhonorowany został tytułami „Zasłużony 
dla Miasta Suwałk” w 2001 r. i „Honorowy 
Obywatel Miasta Suwałk” w 2002 r. 

W sierpniu 2020 r.  
zmarł JaroS ł aW 
b o L a n o W S k i . 
Urodził się w 1953 r.  
W latach 1991-2003  
był dyrektorem Oś- 
rodka Sportu i Rek- 
reacji w Suwałkach. 
W latach 1994 -98  
s p r a w o w a ł  m a n -
dat radnego Rady 
Miejskiej w Suwałkach.

W  p a ź d z i e r -
n i k u  2 02 0  r o k u  
w  w i e k u  83  l a t 
zmarł eUGeniUSz 
p i e t r U S z k i e - 
W i C z ,  emer y to - 
wany dziennikarz.  
P r z e z  w i e l e  l a t 
w s p ó ł p r a c o w a ł  
z „Tygodnikiem Su- 
walskim”. Pracował 
w różnych suwalskich mediach, w tym m.in. 
w suwalskiej redakcji Polskiego Radia, w ty-
godniku „Krajobrazy” ( jako zastępca re-
daktora naczelnego), litewskim czasopi-
śmie „Auszra” ( jako redaktor naczelny), 
współpracował też z suwalską redakcją 
Telewizji Polskiej w latach 90-tych. Przez 
wiele lat był sekretarzem i przewodniczą-
cym Litewskiego Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego w Polsce. Wielką jego pasją 
była turystyka i żeglarstwo. Ostatnio był spo-
łecznym prezesem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału  
w Suwałkach.

storię obławy z lipca 1945 roku, w której za-
ginęło ok. 600 mieszkańców Suwalszczyzny. 
Napisał też książki: „Wolność krzyżami się 
mierzy” i „Aleksander Małachowski: Żyłem 
szczęśliwie”. Od kilku lat pisał powieści w ra-
mach serii „Pan Samochodzik i...” pod pseu-
donimem Andrzej Irski.

9 kwietnia 2020 r.  
z m a r ł  a n d r z e J 
StrUmiłło. Urodził 
się 23.10.1927 ro -
kuw Wilnie. Studia 
w  P a ń s t w o w e j 
W y ż s z e j  S z k o l e 
Sztuk Plastycznych 
w Łodzi i w Akade- 
mii Sztuk Pięknych  
w Krakowie zakoń-
czył dyplomem uzyskanym w 1950 r. W la-
tach 1982-1984 był pracownikiem w Graphic 
Presentation Unit w sekretariacie ONZ  
w Nowym Jorku, 1987-1988 – wykładowcą 
na filii ATK w Suwałkach. Na początku lat 80. 
osiedlił się na Suwalszczyźnie, w Maćkowej 
Rudzie. Od ponad 50 lat był aktywnym twór-
cą, uprawiając wiele dyscyplin sztuki: ma-
larstwo, rzeźbę, rysunek, fotografię, poezję, 
scenografię, ilustracje książkowe, projek-
towanie wydawnictw i inne. W dorobku 
miał ponad 120 wystaw indywidualnych  
w kraju i za granicą i blisko 150 wydawnictw. 
Autor tomików poezji oraz książek o przy-
rodzie i kulturze. Aktywny uczestnik dzia-
łań na rzecz Suwałk i regionu. Organizator  
i komisarz Spotkań „Kultura i Środowisko”  
w Wigrach oraz Międzynarodowego Pleneru 
Rzeźbiarskiego „Integrart”. Laureat licznych 
odznaczeń, nagród i wyróżnień, w tym  
w 2000 r. Orderu Odrodzenia Polski, nagród 
marszałka województwa podlaskiego i pre-
zydenta Suwałk. W 2005 r. otrzymał presti-
żowe odznaczenie ministra kultury – zło-
ty medal „Gloria Artis”. W uznaniu zasług 

W grudniu 2019 
r o k u  z m a r ł  a n - 
drzeJ łapiŃSki , 
nauczyciel, sędzia 
lekkoatletyki, wy-
chowawca i  sp o -
łecznik. Miał 63 lata.  
Był  radnym Rady  
M i e j s k i e j  w  S u - 
wałkach w kaden-
cji 1994-98. Działał 
społecznie w środowisku młodzieży i eme-
rytów, aktywizując sportowo i turystycz-
nie suwalczan. Był wieloletnim działaczem 
Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Po długiej cho-
robie 26 st ycznia 
2020 r. w wieku 62 
lat zmarł ireneUSz 
SeWaStianoWiCz, 
z n a n y  s u w a l s k i 
dziennikarz, reporta-
żysta oraz autor ksią-
żek. Współpracował 
z „Tygodnikiem Su- 
walskim”, a później  
„DwuTygodnikiem Suwalskim”. Na na-
szych łamach m.in. redagował rubrykę 
„Suwalski wehikuł czasu” oraz pisał teksty 
dotyczące historii Suwałk i Suwalszczyzny. 
I. Sewastianowicz urodził się w 1957 ro-
ku w Lipsku nad Biebrzą. Był absolwentem 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pisał tek-
sty m.in. do: „Krajobrazów”, „Kultury”, 
„Przeglądu” i „Gazety Współczesnej”. 
Otrzymał wiele nagród dziennikarskich, 
głównie za swoje reportaże. Wspólnie ze 
Stanisławem Kulikowskim byli autorami 
książki „Nie tylko Katyń”, przybliżającej hi-

traDycyJnie przeD 1 ListopaDa wspominamy tych, którzy oDeszLi. oD ListopaDa 2019 roku poŻe-
gnaLiśmy wieLu suwaLczan i osób związanych z naszym miastem.

Pokój ich duszom

będzie kwesta
Tradycyjnie 1 listopada na cmenta-

rzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej  
suwalczanie będą zbierali pieniądze na 
renowację starych nagrobków na tej 
nekropolii. Organizatorem zbiórki, tak 
jak w latach poprzednich jest Oddział 
Akcji Katolickiej przy parafii konkate-
dralnej św. Aleksandra. Zbiórka odbę-
dzie się w dniu Wszystkich Świętych  
w godz. od 9 do 16. W czasie zbiórki  
zostaną zachowane obowiązujące zasa-
dy bezpieczeństwa. 

Za pieniądze zebrane podczas po-
przednich siedmiu kwest, udało się 
odnowić ponad dwadzieścia zabytko-
wych nagrobków i pomników. Dzięki 
pieniądzom zebranym w 2019 roku od-
nowiono jeden z najstarszych nagrob-
ków na tej nekropoli– pomnik Józefa 
Kazimierza Edmunda De Bie (na zdję-
ciu), który w wieku 27 lat zmarł 2 lu-
tego 1864 roku. Aktualnie do rejestru 
zabytków na suwalskim cmentarzu 
parafialnym wpisanych jest około 100 
pomników. Większość z nich wyma-
ga renowacji.

Ode s z l i
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nym od 1992 r. spo-
czywa suwalczan-
k a  a l e k s a n d r a 
piłsudska z domu 
Szczerbińska (1882-
1963).
P o c z ą t k o w o  p o 
śmierci była pocho-
wana na angielskim 
Cmentarzu North 
Sheen.

***
Na suwalskim cmen-

tarzu przy ulicy M. Reja 
spoczywa zygmunt 
F i l i p o w i c z  (1931-
2013) – wieloletni  
dyrektor Muzeum Ok- 
ręgowego, inicjator  
i organizator Muzeum 
im. Marii Konopnic- 
kiej. Znawca kultury  
i historii Suwałk i Su- 
walszczyzny.

***
G r ó b  J a d w i g i 

towarnickiej  (1919-
1986), suwalskiej bi-
bliotekarki, nauczy-
cielk i i  działac zki 
kulturalnej znajdu-
je się na suwalskim 
cmentarzu przy uli-
cy Bakałarzewskiej. 
Od lat opiekują się 
nim suwalscy biblio-
tekarze.

***
Dwa groby ma prof. 

edward Franciszek 
Szczepanik (1915-
2005), wielki patriota, 
ekonomista i ostatni 
premier rządu pol-
skiego na uchodź-
stwie. Jego prochy 
spoczywają przy ka-
plicy na suwalskim 
c m e n t a r z u  p r z y  
ulicy Bakałarzewskiej 
oraz na cmentarzu  
w angielskim Lewes.

Grób marii 
konopnickiej 
(18 4 2 -1910 ) 
znajduje się 
na Cmentarzu 
Łyczakowskim 
w e  L w o w i e  
w Panteonie 
Wielkich Lwo-
wian. Na od-
n o w i o n y m 
cokole wyry-
to f ragment 
wiersza poetki „Na cmentarzu”.

***
P r z e z  4 6  l a t 
eugenia mac-
kiewicz  – b ł. 
siostra Kanizja 
( 1 9 0 3 - 1 9 4 3 ) 
s p o c z y w a ł a 
wraz z pozosta-
łymi dziesięcio-
ma zamordo -
wanymi przez 
Niemców na-
zaretankami przy kościele farnym  
w Nowogródku. W 1991 r. przeniesio- 
no je do wnętrza świątyni, do grobow-
ca w kaplicy zdobionej cudownym  
obrazem Matki Boskiej Nowogródzkiej.

***
W Krakowie na Cmentarzu Sal- 

watorskim znajduje się grób naj-
wybitniejszego polskiego reżysera 
andrzeja Wajdy (1926-2016), który 

urodził się w Suwałkach. A. Wajda spo-
czął obok grobowca swoich rodziców 
– matki Anieli i ojca Jakuba Wajdy, ofi-
cera Wojska Polskiego zamordowane-
go przez Rosjan w Charkowie. 

***
N a  w a r s z a w s k i m  C m e n t a r z u 

Powązkowskim w grobowcu rodzin-
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W kwietniu 2019 r. szczątki księdza kazimie- 
rza Hamerszmita (1916-1996) zostały przenie-
sione do suwalskiej konkatedry św. Aleksandra. 
To element trwającego procesu beatyfika-
cyjnego kapłana. Przeniesienie szczątków  
z cmentarnej kaplicy do świątyni w centrum 
miasta sprawiło, że wierni mogą częściej modlić 
się przy grobie zmarłego. Wcześniej szczątki  
ks. K. Hamerszmita spoczywały w kaplicy na 
cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej.

***
Grób księdza Jerzego zawadzkiego (1950-

2007) znajduje się przy kaplicy na suwalskim 
cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzew- 
skiej. Co roku 1 listopada na tym grobie suwal-
czanie zapalają setki zniczy.

***
W nowej części cmentarza parafialnego od 

strony ul. Grunwaldzkiej spoczywa prezydent 
Suwałk Józef Gajewski (1948-2010). Od 10 lat 
na tym grobie 1 listopada pojawiają setki pło-
nących zniczy.

groby zNaNych SuwalczaN
w tym roku rozstrzygnęLiśmy pLebiscyt na suwaLczanina 300-Lecia wybranego w głosowaniu przez czy-
teLników „DwutygoDnika suwaLskiego”. został nim ksiąDz kazimierz aLeksanDer hamerszmit. niewieLe mnieJ 
głosów oD niego otrzymaLi: ksiąDz Jerzy Jan zawaDzki, prezyDent suwałk Józef gaJewski i maria konopnic-
ka. w przeDeDniu Dnia zmarłych prezentuJemy groby 10 postaci, które wywarły znaczący wpływ na Życie 
naszego miasta i kraJu, a w pLebiscycie „Dts” upLasowały się w pierwszeJ Dziesiątce. sześć z nich znaJDuJe 
się w suwałkach.
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>>>> koNcert 
w koNkatedrze

18 października w suwalskiej konkatedrze pw. Św. Aleksandra odbył 
się koncert upamiętniający 100-lecie urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II  
uświetniający obchody jubileuszu 300-lecia Suwałk.

W programie koncertu znalazły się utwory instrumentalne oraz wokal-
ne, kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
Antonia Vivaldiego i pieśni Stanisława Moniuszki. Wykonano też utwo-
ry kościelne kompozytorów francuskich z przełomu dziewiętnaste-
go i dwudziestego wieku, w tym Charles’a Gounoda oraz prawykona-
nia utworów współczesnego polskiego kompozytora Marcina Tadeusza 
Łukaszewskiego.

Była to wspaniała uczta muzyczna, w której uczestniczyli: organizator-
ka wydarzenia – sopranistka Marlena Borowska, skrzypek Karol Lipiński-
Brańka oraz organistka Katarzyna Olszewska. Wydarzenie prowadziła Ewa 
Stąpór. Koncert zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa 
Podlaskiego oraz budżetu Miasta Suwałk. Patronat medialny nad wyda-
rzeniem objął „DwuTygodnik Suwalski”.

Jaćwieskie eldorado
Suwalskie Muzeum Okręgowe przy ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na 

zwiedzanie nowej wystawy czasowej „Jaćwieskie eldorado”. Pokazano 
na niej pond 600 bezcennych eksponatów: broń, ozdoby, narzędzia i in-
ne przedmioty codziennego użytku sprzed blisko tysiąca lat. Przedmioty 
te przeczą stereotypowi wojowniczych, ale prymitywnych Jaćwingów. 
Świadczą raczej o bogatej i wysublimowanej kulturze ich twórców. 
Wierzenia, że w życiu pozagrobowym zmarłym będą potrzebne te sa-

me wyroby, którymi posłu-
giwali się za życia, spowodo-
wały, że rytualnie zniszczone 
przedmioty pozostawiono 
w świętych miejscach wraz 
ze szczątkami ich właścicieli.

– Na tej wystawie prezen-
tujemy największą na świe-
cie kolekcję eksponatów, ja-
kie pozostały po Jaćwingach. 
Suwalczanie i turyści mogą 
ją oglądać do stycznia przy-
szłego roku. Ponieważ wy-
stawa wzbudziła zaintere-
sowanie dziesięciu muzeów  
w kraju i za granicą, może 
stać się naszym „produktem 

eksportowym” – mówi Jerzy Brzozowski, dyrektor suwalskiego Muzeum 
Okręgowego (na zdjęciu).

Z wystawą, a właściwie prezentowanymi na niej eksponatami wią-
że się wątek kryminalny. W 2015 r. olsztyńska policja trafiła na ślad nie-
legalnych poszukiwaczy, którzy w podsuwalskim lesie w Krukówku, ra-
bowali odkryte przypadkowo cmentarzysko i handlowali wydobytymi 
przedmiotami. Zagrożeni wysokim wyrokiem wskazali miejsce znale-
zisk. Suwalskie Muzeum od 2016 r. prowadziło tam wykopaliska wspólnie 
z Państwowym Muzeum Archeologicznym. A rezultaty badań obejrzeć 
można na wystawie „Jaćwieskie eldorado”. Scenariusz ekspozycji i aran-
żacja: Jerzy Siemaszko, Renata Maskowicz-Sikorowska, Kazimierz Sobecki.

chcesz skórę i buty bardzo tanio
to sklep kupicha 
w przechodniaku 

czynny od 9.15 do 15

21
5/

20
20

Podziękowania wykonawcom koncertu: Katarzynie Olszewskiej, Marlenie 
Borowskiej i Karolowi Lipińskiemu-Brańka

biblioteczNa abolicJa
W 2020 roku suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej ob-

chodzi jubileusz 75-lecia działalności. Z tej okazji dyrektor Biblioteki  
Maria Kołodziejska zrezygnowała z pobierania do końca roku kar za książ-
ki przetrzymane, ale tylko za te, które były wypożyczone w roku jubile-
uszowym – czyli od stycznia do grudnia 2020 r.

Suwalska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej obchodzi bry-
lantowy jubileusz. W tym roku minęło też sto lat od utworzenia pierwszej 

suwalskiej biblioteki  
i czytelni. Powstały 
one w lutym 1920 r.  
p r z y  s u w a l s k i m  
kole Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej. Zlikwi- 
dowali je Niemcy  
w maju 1940 roku. 
Jak potrzebna była 
ta placówka najle-
piej świadczy fakt, 
że biblioteka była 

pierwszą instytucją kultury, która powstała w Suwałkach po zakończe-
niu działań wojennych na Suwalszczyźnie. Biblioteka powstała samo-
rzutnie, w ramach lokalnej inicjatywy już na początku stycznia 1945 
roku, gdy trwały jeszcze walki o Warszawę. Była to jedna z pierwszych 
bibliotek miejskich – a tym samym pierwszych w ogóle – w ówczesnym 
województwie białostockim.
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¿ film wyświetlany w ramach DKF 13 „Sweet Country” – 4.11, godz. 18, 
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5. Bilety na pojedynczy film 12 zł w ka-
sie SOK.

FUndaCJa „art.-SoS” oraz SUWaLSki ośrodek kULtUry 
zapraszają na:

¿ koncert „Muzyka pokoleń” z cyklu „Obiady Czwartkowe w Galerii 
Sztuki Stara Łaźnia” – 29.10, godz. 18. Wstęp wolny. Wysłuchamy pieśni 
w wykonaniu Zuzanny Kozłowskiej, której będzie akompaniować Gabriel 
Balukiewicz na akordeonie. Wystąpi również trio akordeonowe w składzie 
Gabriel i Błażej Balukiewiczowie oraz Adrian Pykys. Koncert zrealizowany 
dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Suwałki.

mUzeUm im. marii konopniCkieJ, ul. T. Kościuszki 31, zaprasza na:
¿ wystawę „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”, której zwiedza-

nie potrwa do 30.10;

Cinema LUmiere 
zapraSza na FiLmy:

– do 29 października – „Trolle 2” (komedia animowana/przygodowy), 
„Waleczne rybki” (animowany/przygodowy), „Tajemniczy ogród” (familij-
ny/przygodowy), „Czyściec” (religijny), „25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy” (dramat), „Banksterzy” (thriller/dramat), „Polot” (obyczajowy), 
„Saint Maud” (horror), „Tony Halik” (dokumentalny/przygodowy) film wy-
świetlany w cyklu KINO KONESERA – 27.10;

– od 30 października – „Obraz pożądania” (thriller), „Szkoła czarownic: 
dziedzictwo” (horror/fantasy), „Come Play” (horror);

– od 4 listopada – „Listy do M.4”  
(komedia);

– od 6 listopada – „Wilk na 100%” (ko-
media animowana), „Psy i Koty 3: Łapa  
w Łapę” (familijny/przygodowy);

UWaGa! Z uwagi na stan epidemio-
logiczny Cinema Lumiere zobowiązane 
jest do wprowadzenia ograniczeń licz-
by widzów. Na jednym seansie może być 
zajętych 25% miejsc. W związku z tym ki-
no czasowo rezygnuje z rezerwacji bile-
tów on-line. Nadal funkcjonuje rezerwa-
cja telefoniczna: 87 618 20 23.

bibLioteka pUbLiCzna im. marii konopniCkieJ W SUWałkaCH,
ul. Emilii Plater 33A, zaprasza:

¿wspólnie z Cinema Lumiere w Suwał- 
kach do udziału w akcji „Przeczytaj i obej-
rzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz  
i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniż-
kowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj 
i obejrzyj” upoważnia do zakupu bile-
tu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). 
Filmy objęte akcją: „25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka Komedy”, „Banksterzy”, 
„Tajemniczy ogród”.

***

UWaGa! Ze względu na prace remontowe Wypożyczalnia dla 
Dorosłych w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. E. Plater 
33A jest zamknięta. W budynku przy ul. E. Plater 33A bez zmian czyn-
ne są: Wypożyczalnia dla dzieci i Dział Zbiorów Specjalnych. Wszystkie 
książki dla dzieci i dorosłych można nadal wypożyczać w Filiach nr 1, 2 
i 3. Filia nr 1 przy ul. Szpitalnej 60 czynna: we wtorki 10-17; środy-piątki 
9-15. Filia nr 2 przy ul. Klonowej 41 czynna: we wtorki 9-18; środy-piąt-
ki 9-17; soboty 9-15. Filia nr 3 przy ul. Północnej czynna: wtorki-piątki 
9-17; soboty 9-15.

SUWaLSki ośrodek kULtUry, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, zaprasza na:

¿ Środy Seniora: Wieczór z piosenką patriotyczną – 28.10, godz. 17, 
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety 5 zł w kasie SOK. Chór Canto za-
prasza do wspólnego śpiewania najpiękniejszych pieśni patriotycznych.
¿ Zaduszki muzyczne. Opowieść o pamięci 

dźwięków – 31.10, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, 
ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny, wejściówki  
w kasie SOK, liczba miejsc ograniczona. W na-
strój zadumy i refleksji muzycznie wprowadzą 
Agata Gulbierz, Milena Łukasiewicz-Miszkiel, 
Krzysztof Masłowski oraz zespół Dino Jazz Band 
i debiutująca na scenie SOK grupa Dryf.
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zaproszenia suwalskie

w kinie

Hasło „Konopnickiej nie czytamy? To zaśpiewajmy!” wywołało niespodziewany i niesamowity oddźwięk. 
Konkurs pod tym hasłem dotyczył skomponowania własnej melodii do wierszy poetki urodzonej w Suwałkach 
w 1842 roku. Zorganizowała go suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej.

Aby zachęcić ogół rodaków do zajrzenia w tomiki jej wierszy, wykorzystano wszelkie możliwe i dostęp-
ne współcześnie narzędzia, w tym – z uwagi na ograniczenia epidemiczne – także narzędzia multimedialne.  
W internecie suwalska Biblioteka reklamowała konkurs. W internecie czytali wiersze Konopnickiej mistrzo-
wie słowa (Olgierd Łukaszewicz, Agnieszka Judycka, Justyna Sieńczyłło i Patrycja Czerniecka). W internecie 
emitowano też fragmenty warsztatów muzycznych, przeprowadzonych przez Anię Brodę i Olę Bilińską, kie-
runkujących na próbowanie swoich sił w twórczości muzycznej.

Czy to głód poezji, czy zamiłowanie do śpiewania… dość że hasło okazało się na tyle skuteczne, iż na 
konkurs wpłynęło 30 utworów zgłoszonych przez 20 wykonawców. Wśród nich są dzieci, osoby dorosłe, ro-
dziny, znajomi, a także bibliotekarze, którzy, podejmując wymyślone przez siebie wyzwanie, postanowili za-
chęcać czytelników do komponowania i zmierzenia się z – wcale niełatwymi – wierszami Marii Konopnickiej.

Jury konkursowe pierwsze miejsce przyznało Milenie Kasprzyk za wykonanie piosenek „Oj, czemu ta 
Wisła” i „W pole, w pole”. Kolejne nagrody otrzymali: Piotr Kuczek, Anna i Aleksander Anuszkiewiczowie oraz 
Joanna i Łucja Sustowskie (zespół rodzinny), Bogdan i Bruno Kornaccy (zespół rodzinny), Nina, Zofia, Martyna 
i Tomasz Lewandowiczowie (zespół rodzinny). Wyróżnienia otrzymali: Patrycja, Jan, Ignacy i Witek Czernieccy 
(zespół rodzinny), Agata Babicz, Monika Rudowicz, Weronika, Łucja i Wojciech Pająkowie (zespół rodzinny).

Czas na finałowy koncert. Odbędzie się również online. Koncert Oli Bilińskiej i laureatów konkursu rozpocz-
nie się w środę 28 października o godz. 19.00 na kanale Youtube: Biblioteka Publiczna Suwałki. Zapraszamy!

Konkurs zorganizowano w ramach projektu „Konopnickiej nie czytamy? To zaśpiewajmy!” współfinanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

ŚPiewamy koNoPNicką>>
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Wydarzenia SportoWe
ze zmiennym poWodzeniem 

W tym sezonie, jak dotąd siatkarze Ślepska Malow wygrywają w me-
czach wyjazdowych i przegrywają w Suwałkach. Z dorobkiem 9 pkt su-
walska drużyna zajmuje piątą lokatę w tabeli Plus Ligi. Najpierw Ślepsk 
Malow wygrał 3:0 (26:24, 25:23, 30:28 ) z Cerrad Enea Czarni w Radomiu. 
Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Joshua Tuaniga, który znako-
micie rozgrywał piłkę. Najwięcej punktów zdobyli Bartłomiej Bołądź (21 
punktów) oraz Marcin Waliński (14 pkt). Bardzo dobrze zagrali też: Kevin 
Klinkenberg, Andreas Takvam i Cezary Sapiński.

W me c zu roze -
granym w Suwałkach 
s i a t k a r z e  Ś l e p s k a 
Malow przegrali 1:3 
(25:20, 22:25, 16:25, 
23:25) z drużyną Verva 
Warszawa. Najwięcej 
punktów dla Ślepska 
M a l o w  z d o b y l i : 
Marcin Waliński (17), 
Bartłomiej Bołądź (14) 
i Andreas Takvam (12). 
Drużyna z Warsza- 
w y zagrała dobrze  
w obronie, blokiem 
i była skuteczniejsza 
w przyjęciu zagryw-
ki. Na pierwsze punk-
ty zdobyte w suwal-

skiej hali siatkarze Ślepska Malow będą mieli okazję już w najbliższą środę  
(28 października). Mecz z Cerrad Enea Czarni Radom rozpocznie się  
o godz. 17:30. Transmisja w Polsat Sport.

WiGry Liderem
Suwalskie Wigry prowadzą w tabeli II ligi piłkarskiej z dorobkiem  

22 pkt. W ostatnich meczach suwalski zespół najpierw w Bytowie wygrał 
2:1 z Bytovią. Gole dla Wigier strzelili: Patryk Czułowski w 11 min. z rzutu 
karnego i Kacper Wełniak po uderzeniu piłki głową w 77 min., a dla ry-
wali Paweł Zawistowski w 85 min. z rzutu karnego. W ostatnią niedzie-
lę (25.10) suwalska drużyna bezbramkowo zremisowała w Suwałkach  
z Chojniczanką Chojnice. Wigry były w tym meczu drużyną lepszą pod 
każdym względem i pokazały, że nieprzypadkowo prowadzą w tabe-
li. Niestety zawiodła skuteczność. W drużynie brakowało suwalskiego 
„łowcy bramek” Kamila Adamka, który odczuwał skutki urazu doznane-
go w poprzednim meczu. Można powiedzieć, 
że Wigry straciły dwa punkty w tym meczu i to 
jest najlepszy komentarz do tego spotkaniu. 

Negatywnym bohaterem meczu była sę-
dzia Ewa Augustyn, która podejmowała cza-
sami dziwne decyzje, jak chociażby w doli-
czonym czasie gry, gdy ukarała żółtą kartką 
Josipa Soljica za prawidłowo wykonany wślizg. 
Nic dziwnego, że trener suwalskiej drużyny 
Dawid Szulczek (na zdjęciu) nerwowo zareago-
wał na takie sędziowanie. W następnej kolejce 4 listopada Wigry zagra-
ją w Rzeszowie ze Stalą.

SUkCeSy modeLarzy
Doskonale zaprezentowali się zawodnicy sekcji modelarstwa lotni-

czego suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas Mistrzostw Polski 
Modeli Swobodnie Latających (modele swobodnie latające z napędem 
gumowym) w klasie F1B oraz w Pucharze Polski. W Mistrzostwach Polski 
rozegranych w Gliwicach Stanisław Skibicki, instruktor i jednocześnie 
zawodnik, zdobył tytuł Mistrza Polski. Bardzo dobrze spisali się także je-
go podopieczni. Oliwia Danilewicz, Radosław Szymanowski oraz Miłosz 
Szymanowski wywalczyli tytuł drużynowych Wicemistrzów Polski.

Stanisław Skibicki ze swoimi podopiecznymi

Po rozegraniu czterech rund, Puchar Polski Modeli Swobodnie 
Latających w klasie F1B w kategorii junior zdobył Filip Rudziński, nato-
miast na trzecim miejscu sklasyfikowano Oliwię Danilewicz. St. Skibicki 
zdobył Puchar Polski w kategorii senior.

badmintoniśCi na WarSzaWSkim FeStiWaLU
Badmintonistka SKB Suwałki Ulyana Wolskaja wygrała grę pojedynczą 

dziewcząt do lat 19 oraz mikst wspólnie z kolegą klubowym Michałem 
Aleksandrowiczem w Warszawskim Otwartym Festiwalu Badmintona. 
Brązowy medal wywalczył Dominik Ułanowicz w grze pojedynczej chłop-
ców do lat 15. Tuż za podium uplasował się suwalski debel chłopców  
M. Aleksandrowicz/Mateusz Hołub oraz w mikście Maksim Owczynnikow/
Wiktoria Pletsiuchowa. Dobrze zaprezentował się też Jan Szeszko w ry-
walizacji chłopców do lat 15.

dobre WyStępy SUWaLSkiCH SzaCHiStóW
Szachiści Klubu Szachowego Hańcza Suwałki rywalizowali w kilku 

turniejach rangi mistrzowskiej. W Poroninie na Mistrzostwach Polski 
dzieci do lat 8 Weronika Racis zajęła 9 miejsce, a Natalia Wasilewska by-
ła siedemnasta. W tym samym turnieju w rywalizacji dzieci do lat 7 i 6 
rywalizowali: Luiza Kołosza (9 miejsce), Katarzyna Czarniecka (11 miej-
sce), Damian Boguszewski (20), Jan 
Szeraniewicz (21).

W eliminacjach międzywoje-
wódzkich do Mistrzostw Polski ju-
niorów rozegranych w Puławach 
z szachistów Hańczy Suwałki dru-
gie lokaty w swoich kategoriach 
zajęli: Stanisław Wasilewski i Kamil 
Jasiulewicz. Na trzecim miejscu 
uplasowała się Zuzanna Kołosza, 
a na czwartym Hubert Pieczulis  
i Kacper Boguszewski. Piąte miej-
sce zajął Michał Racis, a na szóstych 
lokatach uplasowali się: Dawid 
Jasiulewicz i Dominika Racis. 

Z kolei Dorian Sawicki wygrał gru-
pę B w XI Turnieju o Puchar Marszałka 
Województwa Podlaskiego w Sokółce.

bieG GórSki na SUWaLSzCzyźnie
Jedyny w Polsce, ekstremalny bieg górski poza górami rozegrano  

17 października na Jesionowej Górze w WOSiR Szelment. Mocne pod-
biegi, ekstremalny teren oraz 60-metrowe przewyższenia. Trasa bie-
gu miała kształt pętli o długości 5 km, zawodnicy nawet pięć razy 
wbiegali na szczyt, aby za każdym razem zdobyć Jesionową Górę z in-
nej strony. Oczywiście, jeśli wybrali najdłuższy dystans o długości  
25 km – zawodnicy aż 25 razy podziwiali Suwalszczyznę ze szczytu góry.

– Cieszę się ogromnie, że mimo panującej pandemii COVID-19 oraz 
obostrzeń udało się nam wspólnie z Fundacją „Kierunek Ultra” zorgani-
zować drugą edycję biegu Jesionowa Cross – mówi Paweł Żuk, prezes 
WOSiR Szelment. 

Wyniki nie były najważniejsze. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale.

Atakuje Marcin Waliński

W eliminacjach międzywojewódz-
kich do Mistrzostw Polski junio-
rów rozegranych w Puławach 
swoją kategorię wiekową wygrała 
Kinga Gładyszewska z UMKSz 
Jaćwież
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obWieSzCzenie
prezydent miasta Suwałk , działając na podstawie art. 33 ust. 1,  

w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamia, że przystąpił do przeprowadze-
nia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegające-
go na budowie kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oddziale 
Fabryki Mebli FORTE S.A. przy ul. Północnej 30 w Suwałkach w celu popra-
wy efektywności energetycznej zakładu (spalarnia odpadów innych niż nie-
bezpieczne w postaci odpadów płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF  
o kodzie 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 
niż wymienione w 03 01 04), na działce o nr geod. 24466/6. 

Sprawa prowadzona jest na wniosek Fabryki Mebli „FORTE” S.A.  
ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka z dnia 8 lipca 2019 r. Zawieszone 
postępowanie w ww. sprawie zostało podjęte postanowieniem znak 
OSGK.6220.75.2019.2020.DK z dnia 21 września 2020 r. po przedłożeniu przez 
Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1  
i 2, art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk, Raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko został przesłany do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnego Dyrektora Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku w celu uzgodnienia warunków realiza-
cji przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzyskaniu 
uzgodnień ww. Organów.

Z uwagi na powyższe informuję, że w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 
przy ul. a. Mickiewicza 1, w pok. 210, istnieje możliwość zapoznania się  
z wnioskiem o wydanie decyzji i raportem o oddziaływaniu ww. przedsię-
wzięcia na środowisko. 

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, można składać uwagi i wnioski w 
przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia, w formie pisemnej na adres 
wskazany wyżej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicz-
nym, na podany adres poczty elektronicznej aostasiewicz@um.suwalki.pl.

Informacja o Raporcie została zamieszczona w publicznie dostępnym wy-
kazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent 
Miasta Suwałk.    224/2020

oGłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejonu ulicy piaskowej w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszy-
mi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach 
uchwały Nr XXV/325/2020 z dnia 30 września 2020 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego 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 27 listopada 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, 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 oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z sie-
dzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługu-
jących w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-ma-
il: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie interneto-
wej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.  226/2020

 

Pomoc seNiorom
Suwalskie organizacje pozarządowe zgłaszają swoją gotowość udzie-

lania pomocy suwalskim seniorom w zrobieniu niezbędnych zakupów  
(na koszt osoby zgłaszającej). Poniżej dane kontaktowe: 

1. Hufiec zHp Suwałki im. t. Lutostańskiego – zgłoszenia są przyjmo-
wane od poniedziałku do soboty w godz. 15–18 pod numerami telefonów: 
790 617 615, 515 490 577, 798 391 491.

2. Stowarzyszenie aktywności Społeczno-artystycznej „nie po 
drodze” – zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do środy oraz  
w soboty w godz. 11–15 pod numerem telefonu: 799 791 883.

3. Spółdzielnia Socjalna „perspektywa” - pomoc w zakupach se-
niorom w wieku powyżej 70 lat. Zgłoszenia są przyjmowane pod nume-
rem telefonu:  517871124 od poniedziałku do piątku w godz. 9–15 lub  
e-mail: zr.senior@wp.pl

4. Centrum aktywności Społecznej pryzmat – zgłoszenia są przyjmo-
wane całodobowo pod numerem telefonu: 883 240 678

Ponadto miejski ośrodek pomocy rodzinie w Suwałkach realizuje 
zgłoszenia przekazane za pośrednictwem infolinii 22 505 11 11 w zakre-
sie zakupów osobom w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu  
w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.

>>
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>>
Kierownik Rewiru, 
aspirant bogdan Jabłoński, 
pokój 229, tel. 47 714 1467, 
e-mail: bogdan.jablonski@suwalki.bk.policja.gov.pl

 Rejon I, aspirant sztabowy Hubert konopko, 
tel. 885 997 240, pokój 221, tel. 47 714 14 72, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl
ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, I. Daszyńskiego, 

R .  Dmowsk iego,  Franciszkańska,  H .  Ko ł łątaja , 
I .  Krasickiego, Krz y wólka, Legionów, Miodowa, 

Ogrodowa, I. Paderewskiego, Piękna, W. Reymonta 1-149, S. Staszica  
(61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Rejon II, starszy sierżant maciej rzeńca, 
tel. 885 997 241, pokój 221, tel. 47 714 14 72, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl
ulice: J. Antoniewicza, A. Lityńskiego, Obozowa,  

A. Patli, M. Reja, Tysiąclecia Litwy, W. Witosa. 

Rejon III, sierżant karol Giedrojć, 
tel. 885 997 243, pokój 221, telefon 47 714 14 72, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl
ulice: A. Wierusza-Kowalskiego, M. Paca, Armii 

Krajowej wraz z cmentarzami na ul. M. Reja.

Rejon IV, sierżant Gintautas ogórkis, tel. 885 997 244, pokój 227,  
tel. 47 714 14 77, e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

ulice: gen. W. Andersa, Białorogi, O. Falka, R . Minkiewicza,  
gen. K. Pułaskiego, A. Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Rejon V, sierżant sztabowy monika zielińska, 
tel. 885 997 245, pokój 207, tel. 47 714 14 71, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl
ulice: F. Chopina, Czarnoziem, E. Młynarskiego, 

S. Moniuszki, Nowomiejska, K. Ogińskiego, K. Szy- 
manowskiego, S. Wyszyńskiego.

Rejon VI, sierżant karolina aneta Golubiewska, 
tel. 885 997 246, pokój 207, tel. 47 714 14 70, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl
ulice:  Akacjowa, Armii Krajowej,  Br zozowa,  

S. Buczyńskiego, Bukowa, K. Brzostowskiego, Cedrowa, 
Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, 
Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, 

Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, 
Leszczynowa, Lipowa, T. Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, 
Orzechowa, Parowozowa, gen. Z. Podhorskiego, Północna, Różana, 
Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, 
Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Rejon VII, młodszy aspirant michał bałazy, 
tel. 885 997 247, pokój 208, tel. 47 714 14 68, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl 
ulice: ks. K. Hamerszmita, T. Kościuszki (3-51, 4-52), 

Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), A. Mickiewicza, Plac 
Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, 
Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia (od ul. T. Koś- 

ciuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia.

Rejon VIII, sierżant sztabowy mariusz różański, 
tel. 885 997 248, pokój 206, tel. 47 714 14 75, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl
ulice: gen. J. Dwernickiego, J. Korczaka, Muzyczna,  

G. Narutowicza, T. Noniewicza (od ul. G. Narutowicza 
do ul. Chłodnej), S. Żeromskiego, T. Kościuszki od  

ul. Chłodnej do ul. K. Pułaskiego, P. Suzina, Pasaż Grande-Synthe.

Rejon IX, sierżant szabowy marek roziewski, 
tel. 885 997 252, pokój 206, tel. 47 714 14 75, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl 
ulice: S. Bielickiego, Budowlana, 1 Maja (23-47, 20-30), 

Ciesielska, Górnicza, T. Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle 
II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, 

Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, 
Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Rejon X, aspirant michał Sawicki, 
tel. 885 997 253, pokój 208, tel. 47 714 14 68, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl 
ulice: 1 Maja (od Pasażu Grande-Synthe do ul. Sej- 

neńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, 
Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Prz y torowa, 

Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, 
Spacerowa, S. Staniszewskiego, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, 
L. Waryńskiego (33-45, 24-26). Sportowa, Innowacyjna, W. Romana,

Rejon XI, sierżant Laura Grzybowska, 
tel. 885 997 254, pokój 207, tel. 47 714 14 71,
e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl 
ulice: 41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Augustowska, 

Batalionów Chłopskich, Białostocka,Bielskobialska, 
Bohaterów, Brylantowa, Bursztynowa, Bydgoska, 

Chełmska, Ciechanowska, Czwartaków, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, 
Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Hubala, Katowicka, Kaliska, 
Kawaleryjska, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, 
Krośnieńska, Krzemowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, 
Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majerskiego, Nowosądecka, Olecka, 
Olsztyńska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piekarskiego, Piotrkowska, 
Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, 
Przemyska, Poznańska, Partyzantów, Raczkowska, Radomska, Rotmistrza 
K. Ptaszyńskiego, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, 
Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szafirowa, Szczecińska, Szwoleżerów, 
Tarnobrzeska, Topazowa, Toruńska, Turkusowa, Ustronie, Ułanów Gro- 
chowskich, Warszawska, Wałbrzyska, Węgorzewska, Włocławska, M. Woj- 
czyńskiego, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska.

Rejon XII, sierżant sztabowy Justyna milewska, 
tel. 885 997 255, pokój 209, tel. 47 714 15 75, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki12@bk.policja.gov.pl 
ulice: 24 Sierpnia, Bakałarzewska, Bolesława 

Chrobrego, Filipowska, Grunwaldzka, Władysława 
Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi,  

S. Konarskiego, Bolesława Krzywoustego, Lazurowa, Łanowa, Władysława 
Łokietka, Mieszka I, gen. W. Sikorskiego, Jana III Sobieskiego, S. Staszica 
(1-55b, 2-56a), Bolesława Śmiałego, Traktorzystów, Ustronie, Władysława 
Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zastawie, E. Plater, W. Gałaja, Kamedulska, 
M. Skłodowskiej-Curie. 

Rejon XIII, młodszy aspirant Sylwia anna malinowska, 
tel. 887 884 043, pokój 209, tel. 47 714 15 75, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki13@bk.policja.gov.pl 
ulice: Plac M. Konopnickiej, M. Konopnickiej, Krótka, 

ks. J. Zawadzkiego, Sejneńska (od ul. Chłodnej do  
ul. Utrata), 1 Maja (od ul. Sejneńskiej do ul. Waryńskiego), 

dzielnicowi – to policjanci, którzy są najbliżej nas. powinni nam służyć pomocą, ale czy wiemy jak się z nimi skontaktować? zapytani 
przez nas mieszkańcy Suwałk, najczęściej nie znają swoich dzielnicowych. aby ułatwić kontakt z nimi, przedstawiamy suwalskich dzielni-
cowych i telefony do nich oraz obszar ich działania.

suwalscy dzielNicowi
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L. Waryńskiego (od ul. Utrata do ul. T. Kościuszki), T. Kościuszki (od ul. L. Wa- 
ryńskiego do ul. Chłodnej), Chłodna.

Rejon XIV, aspirant mariusz romanowski, 
tel. 885 997 256, pok. 205, tel. 47 714 14 69,
e-mail: dzielnicowy.suwalki14@bk.policja.gov.pl 
ulice: Miejscowości: Białe, Biała Woda, Bród Mały, 

Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo I i II, 
Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, 
Kuków Folwark, Kuków Wieś, Niemcowizna, Osowa, 

Poddubówek, Potasznia, Przebród, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, 
Turówka Stara, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone II, 
Zielone Kamedulskie, Żyliny. 

 
Rejon XV, aspirant paweł marcówka, 
tel. 885 997 257, pokój 205, tel. 47 714 14 69, 
e-mail: dzielnicowy.suwalki15@bk.policja.gov.pl 
ulice: Miejscowości: Bobrowisko, Burdeniszki, 

Cimochowizna, Czerwony Folwark, Gawrych Ruda, Huta, 
Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, 

Mała Huta, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Piertanie, Płociczno Osiedle, 
Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Tartak, Wiatrouża I, Wigry. 

***
Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielni-

cowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, 
oznakowanie roweru, itp. Zachęcamy do korzystania z tej formy kontak-
tu z dzielnicowym.
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Wyrazy szczerego współczucia

pani elżbiecie Grzęda
z powodu śmierci

teśCioWeJ
składa

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego

oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach

225/2020

dyŻUry radnyCH
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach informuje, iż w związku  

z zaostrzonymi zasadami związanymi z zapobieganiem epidemii koronawi-
rusa i w trosce o zdrowie mieszkańców – zawieszone zostały do odwołania 
dyżury radnych Rady Miejskiej w Suwałkach.

W związku z powyższym kontakt mieszkańców z radnymi możliwy jest 
w sposób telefoniczny lub korespondencyjny. Adresy mailowe znajdu-
ją się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,  
w dziale Rada Miejska w Suwałkach, w menu podmiotowym Rada Miejska, 
w zakładce Radni Rady Miejskiej w Suwałkach VIII kadencji lub w zakładce 
Przewodniczący Rady.

Przekazać informację, zapytanie lub uwagę można także za pośrednic-
twem Biura Rady Miejskiej – telefonicznie: 87 562-81-18 lub 87 562-81-44,  
mailowo: brm@um.suwalki.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. A. Mic- 
kiewicza 1, 16-400 Suwałki.panu 

Wojciechowi zapolskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

matki
składają Rada Nadzorcza, 

Zarząd i Pracownicy PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
227/2020

prezydent miaSta SUWałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 paź-
dziernika 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
16.10.2020 r. do 06.11.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustne-
go nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 408/2020 
z dnia 16 października 2020 roku).  228/2020

prezydent miaSta SUWałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 paź-
dziernika 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
14.10.2020 r. do 04.11.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 406/2020 z 
dnia 14 października 2020 roku).   229/2020

maSz probLem z aLkoHoLem?
CHCeSz przeStaĆ piĆ?

anonimoWi aLkoHoLiCy CzekaJĄ

Wykaz mitinGóW GrUp aa interGrUpy

„poJezierze”
infolinia: 801 033 242

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

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

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

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

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

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

LipSk:
n „odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00 188/2020
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przyGarniJ przyJaCieLa 
ze SCHroniSka „SianoŻęĆ”

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy 
psów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schroni-
sku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta w schronisku są otoczone opieką we-
terynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku  
w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 

www.e-schronisko.pl, tel. 606 493 823

bIblIotekarz
poleca

noSoWSka na biS
W tych trudnych czasach, 

uważam, że „Powrót z bam-
buko” to jedna z lepszych po-
zycji literackich, jakie się trafiły. 
Oczywistym jest, że powinni-
śmy być szczególnie odpowie-
dzialni, dbać o zdrowie swo-
je i innych, ale nie wariować. 
Stąd Kasia Nosowska propo-
nuje raz na jakiś czas zamie-
nić PANdemię na PANIdemię,  
a więc poddać się zadumie, 
rozważyć swoje życie z dużą 
dozą humoru. 

Z felietonów z elemen-
tami psychologii ,  f i lozof ii 
(nie Kieregaarda czy Hegla, 
ale i nie na poziomie Kim 
Kierkegaardashian!), sztuki ku-
linarnej, codzienności, życia 
zawodowego i rodzinnego, 
wspomnień z dzieciństwa, zszywa wielce gustowny, ciepły i miły w od-
biorze patchwork. 

Wokalistka w nowej roli przyciąga tym, że nie radzi jak żyć, je-
dynie stwierdza jak ona stara się egzystować, żeby czuć się dobrze. 
Jednocześnie nie narzuca swego zdania, jako jedynie słusznego. Jeśli 
więc miałabym jakoś naprowadzić Państwa na klimat książki poprzez 
podtytuł, idealnym wydaje się: nieporadnik jak być dobrym i fajnym czło-
wiekiem dla innych, ale przede wszystkim dla siebie.

To druga książka Katarzyny Nosowskiej. Liczę, że zabisuje jeszcze wie-
lokrotnie, bo chce się to czytać, tak jak i słuchać jak śpiewa.

Kamila Sośnicka

Długonogi, dwuletni pies wilczasty, 
będzie aktywnym uczestnikiem 

zajęć sportowych i rekreacyjnych 
na świeżym powietrzu. 

Trzyletnia suka czarna 
długowłosa z białym krawatem 
będzie wdzięczna swojemu 
nowemu opiekunowi za odrobinę serca 
i wizytę u fryzjera.

Stateczny trzyletni piesek wilcza-
sty wprowadzi wiele radości do two-
jego domu. 

Roczna czarna sucz-
ka za opiekę odwdzięczy 
się dozgonną wiernością.

suwalskie wyliczaNki
W roku jubileuszu 300-lecia 

Suwałk Biblioteka Publiczna im. 
M. Konopnickiej we współpracy 
ze Stowarzyszenie Kulturalnym 
„ B i b l i o f i l ”  o g ł o s i ł a  ko n k u r s 
„Suwalskie wyliczanki”. Na kon-
kurs wpłynęło 95 utworów od 37 
autorów. 

W kategorii do lat 18 komisja 
konkursowa pierwszą nagrodę przyznała Aleksandrowi Podziewskiemu 
z Gawrych Rudy. Kolejne nagrody otrzymali: Oliwia Białaszewska z Suwałk 
i Mikołaj Romaniuk ze Szczecina, a wyróżnienie trafiło do Dominiki 
Liszkiewicz z Piły. Wśród dorosłych najwyżej oceniono prace Luizy  
i Tomasza Podziewskich z Gawrych Rudy oraz Grzegorza Chomicza  
z Płowęż i Karola Wysockiego z Olecka. Trzecie nagrody w tej katego-
rii przyznano Arturowi Kozłowskiemu z Ząbkowic Śląskich i Tadeuszowi 
Charmuszko z Suwałk, a wyróżnienie otrzymał Henryk Liszkiewicz z Piły.

Konkurs zorganizowano w ramach realizacji zadania „Literackie 
300-lecie Suwałk” współfinansowanego z budżetu Miasta Suwałk.

>>
inFormaCJa

prezes zarządu budynków mieszkalnych 
w Suwałkach tbS sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i za-
rządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta 
Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jed-
nolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że na 
okres 21 dni tj. od dnia 23.10.2020 r. do dnia 12.11.2020 r. został opubli-
kowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 
32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Inf or-
macji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz 
nr 11/2020 z dnia 22 października 2020 r. nieruchomości przeznaczo-
nej do najmu.

230/2020

ogłoszenia „dtS” , tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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RESO Europa Service obchodzi swoje 15-le-
cie. Suwalska spółka świętuje jubileusz jako 
największa wyłączna agencja ubezpieczenio-
wa w Polsce, której zaufało już ponad 4 milio-
ny klientów i niemal 10 tysięcy pośredników.

– Respektujemy wszelkie obostrzenia, któ-
rych celem jest zapobieganie rozprzestrzenia-
nia się pandemii koronawirusa. Obchody ju-
bileuszu 15-lecia RESO są bardzo nietypowe. 
Pracownicy nie opuszczają swoich codzien-
nych miejsc pracy. Wszystko po to, aby nikogo 
nie narażać – powiedział Bronisław Woźnialis, 
prezes zarządu RESO Europa Service Sp. z o.o.

poCzĄtki bizneSU
RESO Europa Service Sp. z o.o. została za-

rejestrowana 20 października 2005 roku ja-
ko podmiot zajmujący się przede wszystkim 
sprzedażą ubezpieczeń oraz likwidacją szkód. 
Współzałożycielem spółki był Bronisław 
Woźnialis, który od początku pełni funkcję 
prezesa zarządu.

– Zakładając RESO marzyliśmy o tym, aby 
robić coś, co ma sens i będzie potrzebne dla 
innych ludzi. Chcieliśmy stworzyć spółkę, któ-

ra z jednej strony da nam pracę i pieniądze, 
a z drugiej pozwoli spełniać marzenia. Po  
15 latach z satysfakcją mogę stwierdzić, że 
wiele udało nam się osiągnąć – powiedział 
B. Woźnialis. 

naJWiękSza WyłĄCzna aGenCJa 
W poLSCe

Na początku spółka zatrudniała 4 osoby 
i współpracowała z towarzystwem ubezpie-
czeniowym – ADB RESO Europa, stąd przyję-
ta nazwa przedsiębiorstwa. Od 2009 r. RESO 
Europa Service rozpoczęła ścisłą współpra-
cę z łotewskim zakładem ubezpieczeń Balcia 
Insurance SE, najpierw jako przedstawiciel 
zakładu, a następnie jako Partner Generalny  
w Polsce. Balcia rozpoczęła działanie od niety-
powego produktu – ubezpieczenia turystycz-
nego na terenie Białorusi i Rosji. Następnie  
w ofercie RESO pojawił się najpopularniejszy 
produkt – ubezpieczenie OC, a po nim szereg 
pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych  
i majątkowych.

W latach 2011-2015 RESO stabilnie rozwi-
jała swój biznes, zbierając ok. 80-90 mln zł 
przypisu rocznie. W kolejnych latach nastąpił 
dynamiczny rozwój spółki – zarówno pod ką-
tem przypisu (rekordowy wyniósł 340 mln zł  

15 lat reso>> w 2017 r.), jak i wielkości sieci sprzedaży, ilo-
ści zlikwidowanych szkód czy liczby zatrud-
nianych pracowników na terenie całej Polski. 
Obecnie RESO Europa Service jest największą 
wyłączną agencją ubezpieczeniową w Polsce, 
której w ciągu 15 lat zaufało ponad 4 milio-
ny klientów i niemal 10 tysięcy pośredników 
ubezpieczeniowych.

śWiętoWanie 
W CzaSie epidemii

W związku z obecną sytuacją epidemio-
logiczną spółka nie organizuje żadnych uro-
czystości i wydarzeń. Świętowanie odbywa 
się wewnątrz firmy, a ściślej mówiąc – we-
wnątrz poszczególnych komórek organiza-
cyjnych RESO.

– Pomimo pandemii, chcemy cieszyć 
się tym dniem i dzielić się naszą radością 

z innymi. Dlatego zdecydowaliśmy wes-
przeć Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę 
Podstawową „Bajka”, która jest na końcowym 
etapie budowy szkoły branżowej dla dzieci  
z autyzmem i zespołem Aspergera. 15 tys. zł 
na 15-lecie to nasz kolejny wkład w budowę 
tej szkoły – poinformował prezes B. Woźnialis.

Prezes Bronisław Woźnialis wręczył czek Urszuli 
Dudzie z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły 
Podstawowej „Bajka”

Firma RESO jest spon-
sorem tytularnym Miej-
skiego Święta Biegania 
w Suwałkach. Firma 
sponsoruje wiele wyda-
rzeń sportowych i kultu-
ralnych w mieście
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Centrum obsługi nieruchomości

międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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„Pod biało-czerwoNą” w suwałkach 
To już pewne, w Suwałkach stanie maszt z biało-czerwoną flagą, chociaż zbiórka głosów poparcia  

w akcji „Pod biało-czerwoną” trwa jeszcze do 11 listopada. Akcja ta zakłada sfinansowanie przez pol-
ski rząd zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do tego projektu.  
23 października Suwałki miały 580 głosów, czyli przekroczyły wymagany próg pół tysiąca głosów po-
parcia. A zatem zgodnie z zapowiedzią rządową już wkrótce w centralnym miejscu Suwałk powinien 
pojawić się maszt z flagą. 

23 października Suwałki zajmowały piątą lokatę w ogólnopolskim rankingu z największą liczba gło-
sów poparcia. Kilkakrotnie, również na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”, do głosowania na nasze 
miasto zachęcał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

>>
Bardzo udanie zapre-

zentowali się młodzi wyko-
nawcy z suwalskiego Studia 
„Beciaki” na Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki „Debiut” 
w Siedlcach. Zdobyli  dwa 
trzecie miejsca: Sebastian 
Walento w kategorii klas 
7-8 za wykonanie piosen-
ki „Kiedyś” i Natalia Am- 
brosiewicz w kategorii klas  
ponadpodstawow ych za 
piosenkę „Kocham”. Naj- 
ważniejsze, że jury mogło 
wysłuchać wokalistów wy-
stępujących na żywo, na sce-
nie! Gratulacje!!

Fot. Studio Piosenki „Beciaki”

„beciaki” w siedlcachA u nas już jesień


