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W Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu pod obeliskiem przy 

ul. T. Noniewicza upamiętniającym Żydów, dawnych mieszkańców mia-
sta spotkali się: prezydent Suwałk Czeslaw Renkiewicz, jego zastępca 
Roman Rynkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec 
oraz młodzież szkolna i nauczyciele. Zebrani złożyli wiązanki kwiatów ja-
ko symbol pamięci, szacunku, nadziei i hołdu pomordowanym Żydom.

– Jesteśmy tu aby oddać hołd osobom narodowości żydowskiej, daw-
nym mieszkańcom Suwałk, którzy w 1939 roku zostali spacyfikowani 
i wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Jesteśmy tu po to, żeby sobie 
uświadomić do czego prowadzi antysemityzm, nacjonalizm czy rasizm – 
powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Żydzi pojawili się w naszym mieście ok. roku 1800.  Ich liczba zmieniała 
się. Przed samym wybuchem drugiej wojny światowej w Suwałkach miesz-
kało ich ok. 4 tys. Po wkroczeniu Niemców wielu Żydów uciekło na Litwę 
lub na okupowane przez Związek Sowiecki tereny II Rzeczypospolitej. 
W mieście zostało ich ok. tysiąca. W początkach grudnia 1939 r.  zosta-
li wywiezieni do gett w Białej Podlaskiej, Kocku, Łukowie i Łodzi. Po woj-
nie do Suwałk wróciła zaledwie garstka.

Pamiętali o ofiarach holokaustu

Pod obeliskiem wiązankę kwiatów złożyli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz

W 25. rocznicę śmierci ks. Kazimierza 
Hamerszmita w suwalskiej Bibliotece Publicznej 
im. M. Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A przy-
gotowano wystawę zdjęć i dokumentów przy-
pominających postać duchownego, wciąż 
wspominanego z ogromną sympatią przez wie-
lu suwalczan. Przekonaliśmy się o tym w plebi-
scycie „DTS”, w którym ks. K. Hamerszmit został 
wybrany przez Czytelników „Suwalczaninem 
300-lecia”.

o księdzu
k. hamerszmicie 
w BiBliotece

>>Parafie Pamiętają
5 lutego w 25. rocznicę śmierci ks. Kazimierza Hamerszmita,  w kościele pw. Piotra i Pawła od-

prawiono uroczystą mszę świętą. Uczczono postać księdza, wieloletniego wikariusza parafii pw. 
Piotra i Pawła oraz patrona Szkoły Podstawowej nr 4. Z tej okazji w świątyni obok obrazu z wizerun-
kiem księdza umieszczono sztandar szkoły, zaś zgromadzeni parafianie, społeczność szkolna SP 4 
czyli nauczyciele, pracownicy oraz rodzice uczniów obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wyko-
naniu uczniów klas czwartych, którzy przybliżyli postać ks. K. Hamerszmita. 

Także w Konkatedrze pw. św. Aleksandra 7 lutego odpra-
wiono uroczystą mszę świętą z  okazji jubileuszu 25 rocznicy 
śmierci Sługi Bożego Ks. Kazimierza Hamerszmita w inten-
cji o jego rychłą beatyfikację. Nabożeństwu przewodniczył 
i wygłosi Słowo Boże biskup Adrian Galbas.

Po mszy św. bp A. Galbas (na zdjęciu obok) wpisał się do 
księgi pamiątkowej Izby Pamięci ks. K. Hamerszmita.

Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 przygotowała
siostra Jolanta ze Zgromadzenie Sióstr św. Teresy
od Dzieciątka Jezus

>>



9.02.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

konsultacje strategii
Trwają konsultacje społeczne projektu strategii „Suwałki 2030”, który 

powstał przy aktywnym udziale przedstawicieli środowisk społecznych 
i gospodarczych oraz przy wsparciu ekspertów zewnętrznych z zakresu pla-
nowania strategicznego i rozwoju regionalnego. Suwalski Urząd Miejski za-
prasza do aktywnego udziału suwalczan w tworzeniu najważniejszego do-
kumentu dla miasta, a w szczególności do podzielenia się swoimi uwagami 
na temat strategii i tego jak nasze miasto powinno wyglądać w perspekty-
wie do roku 2030. Uwagi można nadsyłać do końca lutego.

3

zdaniem prezydenta

sesja lutowa
Comiesięczna sesja Rady Miejskiej tym razem odbędzie się o tydzień 

wcześniej niż zakładano w planie pracy na 2021 r. Radni obradować będą 
15 lutego, tradycyjnie jak w okresie pandemii – w sposób zdalny, a całość 
będzie transmitowana on-line. Obrady XXIX sesji rozpoczną się o godz. 15.

Na początku sesji radni połączą się ze służbami sanitarnymi w celu 
uzyskania informacji o zachorowaniach w Suwałkach, liczbie osób ob-
jętych leczeniem i kwarantanną oraz o przebiegu szczepień w mieście. 
Gośćmi radnych będzie dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika 
Rydygiera w Suwałkach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Suwałkach oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia Podlaskiego Oddziału w Białymstoku.

Ponadto rajcowie rozpatrzą projekt uchwały w sprawie odmowy wy-
gaszenia mandatu radnego. Głosowanie to będzie konsekwencją wnio-
sku skierowanego do przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach 
przez Wojewodę Podlaskiego w sprawie nadesłania informacji o wyni-
kach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Chodzi o do-

>>

Przez długie lata walczyliśmy o obwodnicę Suwałk. O na-
szych staraniach było bardzo głośno za sprawą organizowa-
nych protestów. Wspólnym trudem udało nam się doprowadzić 
tę inwestycję do szczęśliwego końca. Już blisko 2 lata tiry omi-
jają Suwałki od zachodu drogą Via Baltica, która już za 3 lata za-
pewni nam bezpośrednie ekspresowe połączenie z Warszawą.

W ostatnim czasie znów dużo uwagi poświęca się rozwią-
zaniom drogowym, które są również istotne z punktu widze-
nia naszego miasta i skomunikowania Suwałk z resztą kraju 
i Europy. Tym razem dyskutujemy o przebiegu łącznika tras Via 
Carpatia i Via Baltica.

Wspólnie z samorządowcami północnej części wojewódz-
twa podlaskiego oraz przedsiębiorcami postulujemy o moder-
nizację i rozbudowę do standardów drogi ekspresowej obecnej drogi 
krajowej nr 8: Raczki – Augustów – Białystok. Niestety drogowcy ale też 
i politycy mają w tej sprawie inny pomysł. Forsowane jest połączenie dro-
gą S16 na trasie Ełk – Knyszyn dróg ekspresowych S19 pod Białymstokiem 
i S61 na węźle Guty w sąsiedztwie Grajewa. Oznacza to, że mieszkańcy 
Suwałk i Augustowa oraz wszystkich gmin skupionych wokół tych miast 
chcąc dojechać do Białegostoku musieliby tam jechać przez Ełk, co ozna-
czać będzie wydłużenie drogi. Dyskusyjną kwestią jest też jej „przecię-
cie” z przyrodniczo cenną doliną Biebrzy, otuliną Biebrzańskiego Parku 
Narodowego oraz terenami Natura 2000 na co już wielokrotnie zwracali 
uwagę nie tylko ekolodzy ale też samorządowcy. Sama budowa estakady 
nad doliną Biebrzy to koszt w zależności od wariantu od 143 do 252 mln zł.

Dlatego cieszę się, że analizowany jest również wariant korytarza al-
ternatywnego, który przebiegałby po obecnym śladzie drogi krajowej 
nr 8 poprzez Korycin, Suchowolę, Sztabin, Augustów i kończyłby się na 
węźle Raczki drogi S61. Moim zdaniem jest to najrozsądniejsze wyjście nie 
tylko ze względów przyrodniczych i ekonomicznych ale również z per-
spektywy całej północnej części naszego województwa.

Wspólnie z samorządowcami oraz podlaski-
mi przedsiębiorcami podpisaliśmy wspólne sta-
nowisko w tej sprawie i zbieramy podpisy pod 
petycją, która trafi na ręce Premiera RP. 

Inną bardzo istotną kwestią jest połączenie 
kolejowe Suwałk z resztą Polski poprzez budo-
wę linii kolejowej Rail Baltica. Został rozstrzy-
gnięty przetarg na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla odcinka Ełk – Granica Państwa. 

Przez Suwałki linia kolejowa przebiegać bę-
dzie po starym śladzie. W miejscu przecięcia 
z istniejącymi drogami powstaną tylko i wyłącz-
nie skrzyżowania bezkolizyjne. W południowej 

części Suwałk na Papierni wybudowana zostanie nowa stacja towarowa, 
a to oznacza, że zniknie ta znajdująca się obecnie w centrum Suwałk przy 
ul. Utrata. Na Papierni nad torami pojawi się też kładka dla pieszych. Przy 
ul. S. Staniszewskiego jest już wybudowany tunel drogowy, który doce-
lowo będzie obsługiwał połączenie samochodowe Utraty z ul. Sejneńską 
i S. Staniszewskiego. Na wysokości tej ostatniej ulicy powstanie stacja pa-
sażerska. Przy ul. Sejneńskiej pociągi pojadą wiaduktem kolejowym nad 
jezdnią i wjadą na stację główną mieszczącą się na wysokości obecnego 
dworca kolejowego. Składy, które pojadą dalej na Litwę przy ul. Północnej 
przejadą również wiaduktem kolejowym. Prace budowlane przy linii Rail 
Baltica powinny rozpocząć się w 2023 roku.

Przypomnę też, że jeszcze w tym roku planujemy zaktualizować do-
kumentację dla budowy wiaduktu drogowego nad torami wzdłuż dro-
gi, która połączy ul. Północną z Sejneńską, dzięki czemu domknięta zo-
stanie budowa całej tzw. „trasy wschodniej”.

tację celową z zakresu zleconego zadania administracji rządowej (pro-
wadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej) uzyskaną przez 
Centrum Aktywności „Pryzmat”, którego wiceprezesem jest radna Anna 
Ruszewska. Wojewoda oczekuje przedstawienia jednoznacznego stano-
wiska organu stanowiącego (czyli Rady Miejskiej) w zakresie podnoszo-
nych w korespondencji zarzutów. Z analizy zgromadzonego materiału 
wyjaśniającego wynika, że nie ma podstaw do stwierdzenia, iż zacho-
dzi przesłanka do wygaszenia mandatu. Zaangażowanie radnej w dzia-
łalność organizacji społecznej nie ma związku z żadną działalnością go-
spodarczą prowadzoną na majątku gminy.

W porządku obrad będzie uchwała dotycząca zwolnienia z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia na miejscu. Będzie przystąpienie do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ignacego 
Daszyńskiego oraz zmiana uchwały w sprawie wynajmowania lokali miesz-
kalnych z zasobów Miasta. Znajdzie się też projekt uchwały w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021-2040.

Suwałki 2030 to: dobre życie, zrównoważony rozwój, silni miesz-
kańcy, nowoczesna gospodarka i wyjątkowe środowisko. Wokół tych 
haseł zbudowana została no-
wa strategia naszego miasta. 
Uwagi w formie elektronicznej 
można złożyć za pomocą for-
mularza, który znajduje się na 
www.um.suwalki.pl bądź po-
brać stamtąd formularz i prze-
słać go na adres:

rfz@um.suwalki.pl 

>>
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>> >>Podziękowania 
za Pracę

Wieloletni pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach Jolanta 
Strękowska oraz Adam Karczewski, odchodzą na emeryturę. 28 stycz-
nia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wraz z kierownictwem su-
walskiego ratusza podziękował im za zaangażowanie, oddanie i pra-
cę na rzecz suwalczan.

J. Strękowska i A. Karczewski rozpoczęli pracę w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach na początku lat 80 XX wieku. Pracowali w różnych wy-
działach i zajmowali różne bardzo odpowiedzialne stanowiska. 

Jolanta 
Strękowska 
przez ostatnie 
lata była 
Zastępcą 
Komendanta 
Straży Miejskiej

Adam Karczewski 
to wieloletni 
Sekretarz Miasta 
Suwałki, a przez 
ostatnie lata 
Naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich

wsPólnie za drogą 
Samorządowcy z północno-wschodniej części województwa podlaskie-

go oraz przedsiębiorcy reprezentujący organizacje gospodarcze podpisali  
3 lutego w Augustowie wspólne stanowisko w sprawie przebiegu łącznika tras 
Via Carpatia i Via Baltica poprzez modernizację i rozbudowę do standardów 
drogi ekspresowej obecnej drogi krajowej nr 8: Raczki–Augustów–Białystok. 
W spotkaniu wziął udział m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, któ-
ry argumentował o zasadności budowy tej drogi właśnie w takim przebiegu.

Jaki przebieg drogi?
Przypomnijmy, że pomysłem drogowców jest połączenie drogą S16 na tra-

sie Ełk–Knyszyn dróg ekspresowych S19 pod Białymstokiem i S61 na węźle Guty 
w sąsiedztwie Grajewa. Dyskusyjną kwestią jest przecięcie drogi z przyrodniczo 
cenną doliną Biebrzy, otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terena-
mi Natura 2000. Wielokrotnie zwracali na to uwagę, nie tylko ekolodzy, ale też 
samorządowcy. Wydłużenie drogi będzie też droższe. Sama budowa estaka-
dy nad doliną Biebrzy to koszt w zależności od wariantu od 143 do 252 mln zł.

Dlatego też analizowany jest czwarty wariant korytarza alternatywnego, 
który przebiegałby po obecnym śladzie drogi krajowej nr 8 poprzez Korycin, 
Suchowolę, Sztabin, Augustów i kończyłby się na węźle Raczki drogi S61. 

– Mamy wstępne pomiary ruchu drogowego z 2020 roku. Drogą od 
Białegostoku do Augustowa porusza się najwięcej pojazdów w naszym wo-
jewództwie, nie licząc ekspresówki z Warszawy do Białegostoku. Dziennie je-
dzie tędy około 4 500 samochodów ciężarowych. To oznacza, że rocznie jest 
to ponad 1,5 mln tirów – mówił w trakcie spotkania Mirosław Karolczuk, bur-
mistrz Augustowa.

Samorządowcy razem z przedSiębiorcami
– Dziś mówimy jednym głosem. Połączenie dróg Via Baltica i Via Carpatia 

powinno odbyć się poprzez modernizację drogi krajowej nr 8. Zapewni to 
dobre skomunikowanie północnej części województwa ze stolicą regionu 
ale też i resztą kraju. Ta droga jest ok 30 km krótsza niż forsowane połącze-
nie na linii Ełk–Knyszyn. To oznacza tańszą budowę i szybszy przejazd oraz 
mniejszą emisję dwutlenku węgla – mówił Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk.

O tę drogę walczą również przedsiębiorcy, którym zależy na dobrej dro-
dze na linii Białystok–Augustów i Suwałki. W czasie spotkania w Augustowie 
mówili o tym: Ryszard Iwaszkiewicz z Podlaskiego Klubu Biznesu, Bogdan 
Sadowski z Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach oraz Marcin Loszko, 
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego.

będzie petycJa
Na zakończenie spotkania podpisane zostało zapowiadane stanowisko,  

a burmistrz Augustowa zapowiedział zbiórkę podpisów pod petycją w spra-
wie modernizacji i rozbudowy do standardów drogi ekspresowej obecnej dro-
gi krajowej nr 8: Raczki–Augustów–Białystok, która ma trafić na ręce premie-
ra RP oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Z jej treścią można zapoznać się na stronach: www.um.suwalki.pl  
i wwww.dwutygodniksuwalski.pl 

nie Planuje się 
PrzeBudowy

Suwalski ratusz wydał komunikat wyjaśniający w sprawie fake 
newsa na temat rzekomej przebudowy ul. Wigierskiej. Oto jego treść 
ze strony Urzędu Miejskiego:

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami 
dotyczącymi procedowanego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego północnej pierzei suwalskiej ulicy Wigierskiej 
oraz zaniepokojeniem jej mieszkańców, co do przyszłości ich do-
mów, Urząd Miejski w Suwałkach informuje, iż Prezydent Suwałk 
nie planuje inwestycji związanych z przebudową ul. Wigierskiej,  
w tym jej poszerzenia ani innych działań na terenie objętym pro-
jektem planu.

Miasto Suwałki nie dysponuje również żadnymi informacjami  
o planach deweloperów, co do tego terenu. Procedowany plan miej-
scowy daje właścicielom nieruchomości możliwość zmiany zabudo-
wy ich działek. Nie nakłada na nich obowiązku ani wyburzeń, ani bu-
dowy nowych obiektów. Tylko od ich woli i decyzji będzie zależało, 
czy dojdzie na tym terenie do jakichkolwiek zmian w zabudowie i za-
gospodarowaniu terenu.

Procedowany obecnie miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dotyczy wyłącznie północnej pierzei ulicy Wigierskiej na 
odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Utrata i nie obejmuje swym zakre-
sem pasa drogowego ulicy Wigierskiej. Procedura planu wszczęta 
została na wniosek jednego z właścicieli nieruchomości i ma na ce-
lu umożliwienie mu realizacji więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. 
Plan ten w istotny sposób nie zmienia ustaleń obecnie obowiązują-
cego planu miejscowego. 
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>> naBór do Przedszkoli i szkół
Od 22 lutego rozpocznie się nabór do przedszkoli i oddziałów przed-

szkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzą-
cym jest Miasto Suwałki – na rok szkolny 2021/22. Od 22 lutego do 1 marca 
rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli mogą składać deklaracje  
o kontynuacji wychowania przedszkolnego. 

2 marca rozpocznie się w Suwałkach nabór wniosków o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warun-
ków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Nabór wniosków potrwa do 16 marca. Potem będzie weryfikacja przez 
komisję rekrutacyjną złożonych wniosków. 23 marca o godz. 8 zostaną 
podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i nie-
zakwalifikowanych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Do  
26 marca godz. 14 rodzice będą mogli złożyć pisemne oświadczenia  
o woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Nabór uzupełniający do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Suwałki na rok szkolny 2020/21 rozpocznie się 1 czerwca. Kryteria 
naboru do przedszkoli można znaleźć na: www.um.suwalki.pl 

nabór do podStawówek
Od 2 do 16 marca potrwa nabór do klas pierwszych szkół podsta-

wowych dla dzieci spoza obwodu danej szkoły. 2 marca rozpocznie się 
też nabór do klas IV sportowych oraz klas VII dwujęzycznych w szko-
łach podstawowych. Ten nabór potrwa do 5 marca. 

Warto zapoznać się z kryteriami oraz harmonogramem przyjęcia 
do tych placówek.

Więcej na: www.um.suwalki.pl w zakładce Dla mieszkańca/edukacja

Suwalskie szkoł y średnie zajęł y dość 
odległe miejsca w prestiżowym rankingu 
„Perspektywy 2021”. Najwyżej w rankingu 
ogólnokrajowym uplasowało się Technikum 
nr 4 z Zespołu Szkół nr 4, które zajęło 156 miej-
sce w kraju. Wśród suwalskich liceów najwy-
żej sklasyfikowano I Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęz ycznymi im. Marii 
Konopnickiej, które zajęło 221 miejsce. O lo-
kacie w rankingu decydowały wyniki matur  
i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych,  
a w przypadku techników jeszcze wyniki eg-
zaminu zawodowego.

Licea daLeko
Zaskoczeniem była lokata I LO im. M. Ko- 

nopnickiej, które zajęło 221. miejsce w kraju 
(spadek z 144 miejsca w 2020 roku) i 7 miejsce 
w podlaskim (spadek z 5). 

– Jesteśmy zadowoleni z wyników rankin-
gu Perspektyw 2021. Szczególnie cieszy nas 
wskaźnik z olimpiad przedmiotowych, który 
jak co roku jest bardzo wysoki. Będąc szkołą 
najwyżej notowaną w Suwałkach kładziemy 
nacisk na wysoką zdawalność matury, szcze-
gólnie na poziomie rozszerzonym. W rankin-
gu notowanych jest ponad 1700 szkół, więc 
nasze miejsce jest wysokie. Jednakże cała ka-
dra dydaktyczna, jak i uczniowie starają się, 
aby wyniki były coraz wyższe – oceniła Dorota 
Jabłońska, dyrektor I LO.

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego zna-
lazło się na 380 miejscu w kraju (spadek  
z 371) i 13 miejsce w województwie. Nato- 
miast II Liceum Ogólnokształcące im. gen. 
Zygmunta Podhorskiego jest na 485 miej-
scu (awans z 496 miejsca w kraju) i 16 w wo-
jewództwie. Poza trzema liceami białostocki-
mi, słabiej niż przed laty wypadły wszystkie 
licea w podlaskim. Niewykluczone, że duży 
wpływ na to mogła mieć umiejętność zdal-
nego przygotowania do matur – i uczniów,  
i nauczycieli. W innych regionach Polski lepiej 
sobie z tym poradzono.

technikum nr 4 naJwyżeJ
Technikum nr 4 w suwalskim Zespole Szkół 

nr 4 otrzymało honorowy tytuł „Srebrnej 
Szkoły 2021” zajmując 4 miejsce w wojewódz-
twie podlaskim i 156 w kraju w rankingu tech-
ników. 

– Tegoroczny wynik szkoły w Rankingu 
Techników 2021 przyjęłam z radością. Uzyskana 
pozycja jest rezultatem wysokich wyników eg-

suwalskie szkoły w rankingu
zaminu zawodowego i maturalnego, będących 
efektem pracy i zaangażowania nauczycieli  
i uczniów. Na osiągnięcie tak wysokich wyni-
ków miała również wpływ nowoczesna baza 
dydaktyczna szkoły i organizowane w ramach 
projektów UE zajęcia dodatkowe. Mam nadzie-
ję, że wysoki wynik w Rankingu będzie zachę-
cał kandydatów do podjęcia nauki w naszej 
szkole – oceniła Beata Iwona Muszyńska, dy-
rektor suwalskiego Zespołu Szkół nr 4.

Z pozostałych suwalskich techników naj-
wyżej oceniono Technikum ZDZ, które zaję-
ło dobre 439 miejsce w kraju i 9 w podlaskim. 
Pozostałe technika nie zmieściły się w klasyfi-
kacji ogólnokrajowej (ich lokaty oznaczono ja-
ko 500+). W podlaskiej klasyfikacji techników 
suwalskie: Technikum nr 3 (w ZST) uplasowało 
się na 16 miejscu, Technikum nr 2 (w Zespole 
Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego) sklasyfikowa-
no na 26 lokacie.

>>

W 2020 r. maturzyści zdawali egzamin dojrza-
łości w nietypowym terminie – w czerwcu

Przedszkole nr 5 zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rodzi-
ców suwalskich dzieci
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XXVIII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się 
od informacji posła Jarosława Zielińskiego 
o działaniach zmierzających do zwiększenia 
liczby punktów szczepień przeciw COViD-19 
w Suwałkach oraz o problemach związanych 
z wpisaniem do rządowego programu bu-
dowy dróg trasy Białystok–Augustów. W tej 
sprawie na poprzedniej sesji suwalscy radni 
przyjęli stanowisko, na które ostatnio otrzy-
mali odpowiedź od Tomasza Żuchowskiego, 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  
i Autostrad, z której wynika że „ostateczny 
wariant przebiegu drogi ekspresowej S16 zo-
stanie wskazany w decyzji środowiskowych 
uwarunkowaniach […] Przewidywany ter-
min uzyskania decyzji to II kwartał 2023 ro-
ku”. Następnie sytuację na suwalskim rynku 
pracy omówił dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Kamil Czarniawski. Obszernie pisaliśmy 
o tym w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika 
Suwalskiego”. 

Radni przyjęli też plan pracy na 2021 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec poinformował, że nowym prze-
wodniczącym Klubu Radnych „Łączą nas 
Suwałki” został Marek Lech Zborowski-
Weychman, a jego zastępcą Zbigniew Roman 
De-Mezer.

rok teofiLa noniewicza

Jednogłośnie suwalsc y radni zdec y-
dowali, że rok 2021 będzie Rokiem Teofila 
Noniewicza – wielkiego patrioty, lekarza, spo-
łecznika, pierwszego po odzyskaniu niepod-
ległości przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Suwałkach. Teof il Noniewicz był jed-
nym z założycieli Suwalskiego Lekarskiego 
Towarzystwa Naukowego, Straży Ogniowej 
Ochotniczej, Towarzystwa Oszczędnościowo-
Pożyczkowego, Polskiej Czytelni Naukowej. 
Udzielał się w amatorskim ruchu teatral-
nym. W 1918 roku zarządzał społecznie 
szpitalem, jednocześnie zasiadając w jego 
Radzie Opiekuńczej. W latach 1918-19 wszedł 
w skład Tymczasowej Rady Obywatelskiej 
Okręgu Suwalskiego i został wybrany prze-
wodniczącym Rady Miejskiej. Na poprzed-
niej sesji radni zdecydowali, że ten rok  
w Suwałkach będzie też Rokiem Andrzeja 
Wajdy, pochodzącego z Suwałk, najwybit-
niejszego polskiego reżysera. Projekt uchwa-
ły przygotowany został przez grupę radnych 
ze wszystkich klubów i ugrupowań, w imieniu 
której wniosek złożyła radna Anna Ruszewska.

Stadion z patronką 

Decyzją większości radnych suwalski sta-
dion lekkoatletyczny przy ul. Wojska Polskiego 
będzie nosił imię Jadwigi Olbryś, wieloletniej 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty, 
Wychowania i Sportu. J. Olbryś urodziła się 
w 1957 r. W 1980 r. ukończyła ekonomię na 
Uniwersytecie Warszawskim, po czym rozpo-
częła pracę w suwalskim Urzędzie Miejskim  
i przez blisko 40 lat wspierała suwalski sport. 
Była również członkiem Rady Sportu przy 
Prezydencie Miasta Suwałk oraz Suwalskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, wi-
ceprezesem zarządu klubu Wigry Suwałki. 
Działała też społecznie w stowarzyszeniu 
SALOS oraz w organizacjach charytatywnych. 
J. Olbryś zmarła przed dwoma laty. Projekt klu-
bu „Łączą nas Suwałki” poparło wiele osób 
związanych z suwalskim sportem.

uLgi w pandemii

Radni zdecydowali, że z podatku od nieru-
chomości za trzy pierwsze miesiące 2021 ro-
ku zostaną zwolnieni suwalscy przedsiębior-
cy, których płynność finansowa pogorszyła się  
w związku z COVID-19. Zwolnieniem zostali obję-
ci przedsiębiorcy prowadzący m.in.: restauracje 
i bary wydające posiłki na miejscu; organizatorzy 
imprez (targi, kongresy, wystawy, konferencje); 
prowadzący parki rozrywki, dyskoteki i kluby; 
twórcy związani z wszelkimi zbiorowymi forma-
mi kultury i rozrywki oraz przedsiębiorcy z bran-
ży hotelarskiej. Warunkiem zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości jest pogorszenie płynności 

finansowej z prowadzonej działalności szcze-
gółowo opisanej w uchwale Rady Miejskiej. Ta 
uchwała jest kontynuacją zwolnienia od podat-
ku od nieruchomości wynikającego z uchwały 
suwalskiej Rady Miejskiej z 29 kwietnia 2020 r.  
Z takiego zwolnienia skorzystało 25 podatników 
na łączną kwotę 166 258 zł. Teraz władze miej-
skie szacują, że pomocą może zostać objętych 
ponad 50 podmiotów.

nazwy rond

Po długiej dyskusji suwalscy radni nadali na-
zwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ron-
du u zbiegu ulic Utrata i Leśnej. Natomiast no-
we rondo u zbiegu ulic: I. Daszyńskiego i M. Reja 
otrzymało nazwę Suwalskich Wolontariuszy. 
Głosowania nie były jednomyślne.

O nadanie rondu nazwy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wnioskowała grupa rad-
nych, w imieniu których wniosek złożył Jacek 
Niedźwiedzki. W uzasadnieniu napisali oni m.in., 

nazwy i ulgi
Dyskusja o nazwach ronD i ustanowieniu roku teofila noniewicza zDominowała pierwszą w 2021 roku  
sesję raDy miejskiej w suwałkach. raDni uchwalili też zwolnienia w poDatku oD nieruchomości Dla przeD-
siębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się z powoDu coViD-19 oraz ustanowili zwolnienia  
oD poDatku oD nieruchomości, które mają pobuDzić Działalność sportową i rekreacyjną w suwał-
kach oraz zachęcić Do inwestowania na terenie suwalskiego parku naukowo-technologicznego polska 
wschóD. zapoznali się też z informacją o aktualnej sytuacji na rynku pracy w naszym mieście oraz zDecy-
Dowali o przystąpieniu Do sporząDzania miejscowego planu zagospoDarowania przestrzennego rejonu 
ulic sportowej i a. piłsuDskiej.

W tym roku na stadionie lekkoatletycznym im. Jadwigi Olbryś przy ul. Wojska Polskiego rozegrane zo-
staną Mistrzostwa Polski do lat 23

Suwalskie rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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że Szpital Wojewódzki w Suwałkach otrzymał 
sprzęt warty ponad 2 mln zł i że: „…pieniądze 
zebrane przez WOŚP są przeznaczane na z góry 
ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szcze-
gólnie zdrowia dzieci.”. W poprzednim wydaniu 
„DwuTygodnika Suwalskiego” informowaliśmy, 
że sprzęt zakupiony przez WOŚP w Suwałkach 
otrzymały jeszcze: Zespół Opieki Paliatywnej 
im. Jana Pawła II, Szpital Psychiatryczny oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach i Urząd 
Miejski w Suwałkach. Dzięki Wielkiej Orkiestrze 
Pomocy Świątecznej do Suwałk trafił sprzęt za-
kupiony za kwotę 3 284 184 zł.

O nadanie rondu naz w y Suwalskich 
Wolontariuszy wystąpiła grupa radnych, w imie-
niu której wniosek złożył Jacek Juszkiewicz.  
W uzasadnieniu napisali oni m.in., że: „ Praca wo-
lontariusza jest wielkim darem serca i służbą na 
rzecz dobra wspólnego. Suwalscy wolontariusze 
od lat uczestniczą w licznych kwestach, zbiór-
kach odzieży i żywności, pomagają grupom 
społecznym wymagającym wsparcia, służą radą  
i pomocą. (…) Jest to wielka rzesza ludzi, którzy 
nie dbają o rozgłos i sławę, wielu z nich nie zna-
my z nazwiska i imienia”.

wnioSki i oświadczenia 
radnych

Marek Zborowski-Weychman zapropono-
wał wstrzymanie się z promocją Suwalskiego 
Słownika Biograficznego do chwili, gdy bę-
dzie można odpowiednio to zorganizować. 
Teraz utrudnione jest to przez liczne ograni-
czenia. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz 
Kurzyna stwierdził, że są wstępne przymiar-
ki, by promocję Słownika zrobić w okolicach  
2 marca czyli w 301 rocznicę nadania praw 
miejskich Suwałkom. Propozycja radnego bę-
dzie rozważona. Sławomir Sieczkowski zapytał  
o ofertę suwalskich szkół średnich dla tegorocz-
nych ósmoklasistów. Ł. Kurzyna poinformował, 
że radny złożył już w tej sprawie interpelację  
i uzyska na nią odpowiedź na piśmie.

Jacek Niedźwiedzki, odniósł się do słów po-
sła Jarosława Zielińskiego, w sprawie stwier-
dzenia potrzeby wspólnej inicjatywy dro-
gi ekspresowej z węzłem w Raczkach i dalej 
przez Augustów do Białegostoku. Jarosław 
Józef Kowalewski w imieniu radnych Klubu 
Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział złożenie 
wniosku o podjęcie działań w kierunku zmia-
ny zastępcy dyrektora w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1. Adam Ołowniuk 
wygłosił oświadczenie o zaniepokojeniu wpro-
wadzaniem w błąd opinii publicznej sprawą 
uczestnictwa zastępcy dyrektora SOSW nr 1  
w nietypowym sylwestrze w stolicy. W jego 
ocenie w suwalskim SOSW nr 1 dzieje się do-
brze.

Kamil Klimek zaproponował zmianę sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wojska 
Polskiego, Sportowej i rtm. K. Ptaszyńskiego. 
Zastępca prezydenta Suwałk stwierdził, że wpro-
wadzenie tam korekty wymagałoby zmian  
w sygnalizacji świetlnej, która może potrwać 
2-3 miesiące. W tej chwili są pilniejsze prace do 
wykonania, np. zmiana programu świetlnego 
na skrzyżowaniu ul. Wigierskiej i T. Kościuszki 
(wprowadzenie strzałki zielonej, która przyspie-
szy ruch) lub ul. T. Noniewicza i L. Waryńskiego 
(też wymaga modernizacji) oraz lewoskrę-
tu z ul. Gen. K. Pułaskiego w ul. A. Wierusza-
Kowalskiego. Radny pytał też o tzw. ustawę „lo-
kal za grunt” i zainteresowanie suwalskiego 
samorządu zawartymi tam zapisami. Ł. Kurzyna 
stwierdził, że ustawa jest świeża, i nie spodzie-
wa się jakiejś inicjatywy w tym zakresie ze stro-
ny suwalskich deweloperów, którzy mają wyku-
pione grunty, na których przynajmniej przez 2-3 
lata będą w stanie realizować kolejne inwestycje. 
M. Zborowski-Weychman, Mariola Karpińska, 
Jacek Roszkowski i Jarosław Schabieński zabiera-
li głos w sprawie nazw ulic. Zastępca prezyden-
ta Suwałk przypomniał, że nadawanie nazw ulic 
to wyłączna kompetencja Rady Miejskiej. Była 
próba powołania komisji w poprzedniej kaden-
cji, która miała wychodzić z propozycjami nada-
wania nazw ulic związanych z upamiętnianiem 
osób związanych z historia Suwałk. Inicjatywa 
upadła, bo większość radnych nie zawsze akcep-
towała propozycje tej komisji.

Karol Korneluk zwrócił się z prośbą do prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, by informacja 
o stanie sanitarnym, zachorowaniach i szcze-
pieniach przeciw COViD-19 była przekazywa-
na podczas każdej sesji Rady Miejskiej. Kamil 
Lauryn odniósł się do sprawy kradzieży bomb-
ki z choinki przy Placu Marii Konopnickiej 
przez młodego suwalczanina i zaapelował do 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, by zadbać o uświadomienie 
suwalskich dzieci i młodzieży o konsekwen-
cjach drobnego występku. Wojciech Pająk za-
wnioskował by wrócić do promocji narciarstwa 
biegowego np. w suwalskich szkołach na wzór 
pracowników OSiR, którzy propagują biega-
nie wokół Zalewu Arkadia. J. Schabieński po-
informował o zerwanym tzw. ograniczniku 
na ul. Świerkowej. Ł. Kurzyna poinformował  
o przekazaniu tego zgłoszenia do Zarządu Dróg 
i Zieleni. Przypomniał jednocześnie o możli-
wości zgłaszania problemów bezpośrednio do 
ZDiZ m.in. z wykorzystaniem telefonu alarmo-
wego i aplikacji internetowej. Jacek Juszkiewicz 
zgłosił problem z sygnalizacją świetlną na 
skrzyżowaniu ul. M. Reja i Tysiąclecia Litwy. 
Zastępca prezydenta Suwałk poinformował, 
że sprawę przekazał do ZDiZ, do którego do-
tąd nikt nie zgłaszał tego problemu.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej 
www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz 
nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do do-
kumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wy-
mogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowa-
ne są na stronie bip.um.suwalki.pl

wydarzyło Się
n Od 25 do 29 stycznia uczniowie klas I-III 

Szkoły Podstawowej nr 2 odbywali zajęcia w 
sposób zdalny. Taką decyzje podjęła dyrektor 
szkoły Ewa Brzozowska po tym, jak jeden z na-
uczycieli klas młodszych otrzymał pozytywny 
wynik na COViD-19. Dzieci wróciły już do na-
uki stacjonarnej.

n W wieku 59 lat zmarł Tomasz Kamyszek, na-
uczyciel w suwalskiej Szkole Podstawowej nr 2. 
Był wiceprzewodniczącym suwalskich struktur 
Platformy Obywatelskiej.

n Jaćwieskie cmentarzysko z wczesnego śre-
dniowiecza w podsuwalskim Krukówku, bada-
ne przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach, przy 
znaczącym wsparciu Państwowego Muzeum 
Archeologicznego zwyciężyło w kategorii 
„Najciekawsze cmentarzysko 2020 roku” w ple-
biscycie „Archeologiczne Sensacje 2020” maga-
zynu popularnonaukowego „Archeologia Żywa”.

n Wojciech Kuczyński został powołany na sta-
nowisko Prezesa Zarządu Suwalskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Od pięciu lat był on kierow-
nikiem administracji Osiedla „Centrum”. Ma 
36 lat i jest suwalczaninem, który ukończył 
studia na Politechnice Białostockiej o specjal-
ności: mechanika i informatyka stosowana. 
Dotychczasowy prezes SSM Krzysztof Mażul 
przeszedł na emeryturę.

n Duży sukces dwunastoletniej suwalczanki 
na Międzynarodowym Festiwalu w Meksyku. 
Julia Markowska uczennica suwalskiej SP nr 
11, wokalistka Studia Piosenki Świetlik zdobyła 
Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu on
-line „First Star in Mexico 2021”.

n Od 1 lutego prezesem Wojewódzkiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment jest Daniel 
Racis. Wcześniej pracował on w przedsiębior-
stwie BIOVEGE, Grupie Mispol oraz w firmie 
Animex. Zastąpił on Kamila Klimka, który pełnił 
obowiązki prezesa WOSiR Szelment od 1 listo-
pada 2020 r. do końca stycznia tego roku.

n Suwalscy policjanci zatrzymali podejrzaną o 
groźby karalne. 43-latka groziła swojej rodzinie 
pozbawieniem życia, pobiciem i podpaleniem 
mieszkania. Ponieważ łamała zakaz kontakto-
wania się z pokrzywdzonymi decyzją sądu naj-
bliższe dwa miesiące spędzi w areszcie.

n Suwalscy policjanci zatrzymali trzech męż-
czyzn podejrzanych o włamania do piwnicy na 
przełomie grudnia i stycznia. Łupem włamywa-
czy padły między innymi perfumy, hulajnoga 
i alkohol. 25-, 19– i 18-latek usłyszeli już zarzuty. 
Dwóch młodszych mężczyzn decyzją sądu trafi-
ło na dwa miesiące do aresztu. Policjanci odzy-
skali również część skradzionego mienia.



9.02.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

8

na razie 
tylko elektronicznie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach informuje, że  można już skła-
dać (wyłącznie drogą elektroniczną) wnio-
ski o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego (500+) na okres 2021/2022 
trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Wnioski w formie tradycyjnej (pa-
pierowej) będzie można składać później, bo od 1 kwietnia.

Elektronicznie wniosek można złożyć za pomocą:
1. Portalu Emp@tia – złożenie możliwe w przypadku posiadania profilu zaufa-

nego lub podpisu kwalifikowanego,
2. PUE ZUS – złożenie możliwe w przypadku posiadania profilu PUE,
3. Bankowości elektronicznej – konieczność internetowego dostępu do konta.
Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą mailową z uwagi na brak moż-

liwości weryfikacji podpisu wnioskodawcy. W przypadku złożenia wniosku po 
30 czerwca 2021 r. nastąpi przerwa w otrzymywanych świadczeniach, ponieważ 
świadczenia na wnioski złożone po 1 lipca przyznawane będą od miesiąca zło-
żenia wniosku.

orzeczenia dłużej ważne
Dobra informacja dla osób z orzeczeniami o niepeł-

nosprawności i o stopniu niepełnosprawności, których 
okres ważności upływa w okresie trwania pandemii – 
zachowują one swoją ważność do upływu 60. dnia od 
dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epi-
demii. A to oznacza, że te osoby nadal mogą korzystać  
z ulg i uprawnień.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Nie- 
pełnosprawności w Suwałkach informuje, że orzeczenia o niepełnosprawności, 
jak też orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, któ-
rych okres ważności upływa w okresie trwania pandemii – zachowują swoją waż-
ność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epi-
demii. Wnioskodawca w przypadku pogorszenia stanu zdrowia w każdej chwili 
może ponownie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia. Uregulowania te mają na 
celu zabezpieczenie praw osób z niepełnosprawnościami w trakcie trwania sta-
nu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Fakt wydłużenia orzeczenia z mocy prawa uprawnia osoby z niepełnospraw-
nościami do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie ustawowo przedłużone-
go orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

>>

>>

Tyle kilometrów będzie musiał pokonać je-
den z suwalskich seniorów, który w internecie 
zapisał się na szczepienia przeciw COViD-19 za 
pośrednictwem narodowego systemu szcze-
pień. System zaproponował mu szczepienia 
w pierwszym możliwym terminie: na począt-
ku marca w Białymstoku. Otrzymał też inną 
propozycję, tyle że też w Białymstoku. No, 
i suwalski senior liczący sobie 71 wiosen, wy-
brał Białystok. Teraz, aby otrzymać dwie daw-
ki szczepionki przeciw COViD-19 będzie musiał 
dwukrotnie w tą i z powrotem pokonać trasę 
Suwałki–Białystok czyli około 500 km.

Jak widać punktów szczepień w Suwałkach 
jest wciąż za mało. Chociaż zgodnie z informa-
cjami zawartymi na https://www.gov.pl/web/
szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ 
w Suwałkach jest 12 punktów szczepień:

>>

miasto Pomaga 
restauratorom

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz skierował  wniosek 
do Rady Miejskiej w Suwałkach o podjęcie uchwały „w spra-
wie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  
w miejscu sprzedaży w roku 2021”. Uchwała będzie formą wspar-
cia suwalskich gastronomów, których działalność gospodar-
cza została ograniczona bądź zawieszona w związku z pande-
mią koronawirusa.

– Zgodnie z przygotowaną analizą prawną istnieje możli-
wość zwolnienia restauratorów, którzy prowadzą sprzedaż na-
pojów alkoholowych z 2 i 3 raty opłaty należnej w 2021 roku za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
W związku z tym, że od października restauracje i bary pozosta-
ją zamknięte nasza propozycja ma być formą wsparcia suwal-
skich przedsiębiorców w tym trudnym dla nich okresie – infor-
muje prezydent Cz. Renkiewicz.

W myśl zapisów projektu uchwały, ci przedsiębiorcy, któ-
rzy ww. opłatę wnieśli jednorazowo na koniec stycznia tego 
roku otrzymają częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej 
2/3 wpłaconej kwoty. Przypomnijmy, że suwalscy radni przyję-
li uchwałę, która zwolni z opłaty podatku od nieruchomości za 
styczeń, luty i marzec 2021 roku właścicieli hoteli, klubów fitness 
oraz restauracji i barów. 

Więcej piszemy o tym na str. 6

>>

– Poradnia Lek ar z a POZ Niepubl ic zny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „PRYMUS”, ul. L. 
Waryńskiego 27 (na zdjęciu),

–  G a b i n e t  S z c z e p i e n ny N i e p u b l i c z ny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „Vita-Med”,  
ul. A. Putry 9,

– Izba Przyjęć Specjalistyczny Psychiatryczny 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, ul. Szpitalna 62,
–  G a b i n e t  Z a b i e g o w o - S z c z e p i e n n y 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„ESKULAP”, ul. L. Waryńskiego 27 lok. 48,

– Poradnia Rehabilitacji Leczniczej dla doro-
słych, ul. L. Waryńskiego 22 A,

– Rodzinne Centrum Medyczne, ul. 1 Maja 25,
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Poli-Med”, ul. K. Pułaskiego 26 A,
–  G a b i n e t  S z c z e p i e n ny „ Pr z yc h o d n i a 

Rodzinna” Jacek Obrączka, ul. A. Patli 29,
–  G a b i n e t  S z c z e p i e n ny „ Pr z yc h o d n i a 

Rodzinna” Jacek Obrączka, ul. E. Plater 7 
lok. 3,

– Gabinet Szczepienny „Poradnia Medycyny 
Rodzinnej”, ul. E. Młynarskiego 9,

– Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Na Klonowej”, 
ul. Klonowa 40 lok. 4,

– Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
Szpital Wojewódzki, ul. Szpitalna 60.

500 km na szczePienie
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 Nagrody za najpiękniej udekorowane suwalskie domy i balkony  
w okresie świątecznym wręczył prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. 
Do udziału w czternastej edycji konkursu „Jest taki świąteczny czas…” 
zgłosiło się 28 suwalczan. Świąteczne dekoracje w styczniu oceniła spe-
cjalna komisja, która brała pod uwagę wpływ kompozycji na dekorację 
i estetykę miasta, oryginalność dekoracji i wykorzystanie barw oraz lo-
go „Pogodne Suwałki”. 

Nagrody otrzymali:
n w kategorii  wolnostojący dom jednorodzinny

I miejsce (1 000 zł) – Jolanta Kęćko,
II miejsce (800 zł) –  Małgorzata Zdancewicz,
III miejsce (600 zł) – Iwona i Wojciech Dąbrowscy.

Jednocześnie komisja konkursowa podjęła decyzję, by przyznać 

„jest taki świąteczny czas…”

dwie nagrody pocieszenia: Paulinie Zyskowskiej oraz Tomaszowi 
Naruszewiczowi w wysokości po 400 zł każda – właścicielom dwóch do-
mów z uwagi na ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie ilumi-
nacji świątecznych.
n w kategorii wystrój świąteczny balkonu obiektu mieszkaniowego  
w budynku wielorodzinnym

I miejsce (800 zł) – Jerzy Piasecki,
II miejsce (600 zł) – Dawid Tylman,
III miejsce (400 zł) – Agnieszka Nowicka.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe listy gratulacyj-
ne i nagrody pocieszenia.

W kategorii wolnostojący dom jednorodzinny zgłosiło się13 właścicieli

W kategorii wystrój świąteczny balkonu obiektu mieszkaniowego w budyn-
ku wielorodzinnym wpłynęło 15 zgłoszeń

>>

Kilkanaście osób uczestniczyło w pierwszym górskim morsowaniu na Suwal-
szczyźnie. Ubrani tylko w buty, szorty, czapki i rękawiczki weszli na Górę 
Zamkową. A wszystko po to, by zahartować swoje ciało

zima na suwalszczyźnie
śnieg i mróz, to nie tylko uciążliwości dnia codziennego z odśnieżaniem i zimnem, ale też znakomita okazja do zabawy 

na otulonej zimową pierzynką Suwalszczyźnie, jakiej nie widzieliśmy od kilku lat.

>>

A dla nielubiących sportów ekstremalnych – kulig. Z kopyta kulig rwie, hej 
kulig rwie przez Suwalczyznę… Pędzi, pędzi kulig niczym błyskawica

Galeria zdjęć na stronie www.dwutygodniksuwalski.pl
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To był inny niż zwykle Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
A to ze względu na obowiązujące ograniczenia z powodu epidemii ko-
ronawirusa. Nie było dużych imprez, ale mimo to w Suwałkach zebra-
no rekordową sumę. W czasie suwalskiego 29. Finału WOŚP zebrano 
prawdopodobnie ponad 200 tys. złotych. To o ponad 50 tys. zł więcej 
niż przed rokiem. Suwalski finał był transmitowany na antenie inter-
netowej telewizji tvs24.pl, gdzie obejrzeć można było zespoły działa-
jące w Suwalskim Ośrodku Kultury, Drah, Bifros, Piter, Kaneda, FOXP2.

Na suwalskich uli-
cach kwestowało pra-
wie stu wolontariuszy, 
którzy w tym roku zbie-
rali pieniądze na pomoc 
dziecięcym oddziałom 
laryngologii, otolaryn-
gologii i diagnostyki gło-
wy. Wśród kwestujących 
byli: prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz, 
przewodniczący Rady 
M i e j s k i e j  Z d z i s ł a w 
Przełomiec oraz wice-
pr zewo dnic z ąc y RM 
Jacek Niedź wiedzk i . 

Orkiestrę wspierał także Marek Zborowski-Weychman, który wraz  
z Beciakami zaśpiewał kilka „orkiestrowych” piosenek. Suwalscy wo-
lontariusze do puszek zebrali ok. 100 tys. złotych. Dodatkowo szef 
suwalskiego sztabu Zbigniew Szyperek poinformował, iż właściciel 
firmy Malow Henryk Owsiejew zadeklarował przekazanie na konto 
suwalskiego sztabu WOŚP 100 tysięcy złotych.

29. finał wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy w suwałkach

inny i rekordowy 

W Parku Konstytucji 3 Maja suwalski sztab Orkiestry oraz Fundacja 
Zwierzęta Niczyje zorganizowały spacer z psami. Odbyła się zimowa 
gra w badmintona. Była jazda terenowymi autami po pagórkach i wy-
robiskach żwirowni przy ul. I. Krasickiego. Pojawiły się też morsy, któ-
re z braku wody doskonale bawiły się w śniegu, nie przejmując się ni-Ruch na suwalskich ulicach był mniejszy niż 

zwykle, ale chętnych do wrzucania do orkie-
strowych puszek nie brakowało

Relacje na żywo z suwalskiego finału WOŚP transmitowała telewizja inter-
netowa tvs24.pl

Zziębniętych 
wolontariuszy 
podgrzewał
promiennik 
ciepła przy 
Piwiarni 
Warka

W Parku Konstytucji 
3 Maja licznie 
stawili się wielbiciele 
psów ze swoimi 
czworonożnymi 
przyjaciółmi
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ską temperaturą powietrza. A wszystko to pod czujnym okiem kamery 
telewizji TVN. W tym roku po raz kolejny relacje z suwalskiego finału 
WOŚP pojawiły się na ogólnopolskiej antenie TVN24. 

W czasie telewizyjnej relacji wiceprzewodniczący RM J. Niedź- 
wiedzki poinformował, że na ostatniej sesji suwalscy radni jednemu  
z rond nadali imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na ulicy Chłodnej przy budynku SOK można było spotkać Białą 
Damę (na zdjęciu poniżej) – mima z Teatru Form Czarno-Białych Plama, 

„Na żywo”, w TVN24 i tvs24.pl zaśpiewał suwalski zespół „Beciaki”

W finale WOŚP uczestniczyli suwalscy radni: od prawej przewodniczący 
Z. Przełomiec, wiceprzewodniczący J. Niedźwiedzki i M. Zborowski-Weych-
man w czasie transmisji na antenie TVN24

Suwalskie morsy tym razem pojawiły się w centrum miasta 
– kąpiąc się w śniegu zamiast w wodzie

Przez cały finał w suwal-
skim sztabie WOŚP trwało 

liczenie pieniędzy zebranych 
przez wolontariuszy 

Pieniądze liczyły: 
Roksana Wołągiewicz 

i Iga Gabrukiewicz

który zachęcał suwalczan do wsparcia akcji WOŚP. A na Osiedlu Północ 
na tzw. Kaczym Dołku odbył się Wielkoorkiestrowy Marsz „Policz się 
z cukrzycą” zorganizowany przez członków stowarzyszenia Aktywni 
Suwalczanie (na zdjęciu poniżej). Dozwolone były wszystkie formy ru-
chu – marsz, marszobieg, bieg, marsz z kijkami. Nad przestrzeganiem 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa czuwali suwalscy policjanci.
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kino zaPrasza
Od 12 lutego (piątek) czynne będzie 

suwalskie kino Cinema Lumiere. To oka-
zja na nietypowe spędzenie Walentynek 
w czasie pandemii. Repertuar można znaleźć na stronach interneto-
wych suwalskiego kina Cinema Lumiere. Seanse będą organizowane 
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
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Poznajmy się
Zdalną konferencją zainaugurowano międzynarodowy pro-

jekt „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu” 
realizowany przez biblioteki w Suwałkach i Tarnopolu. W konfe-
rencji uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, 
burmistrz Tarnopola Serhij Nadal, przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach Zdzisław Przełomiec, przedstawiciel Rady Miejskiej do 
spraw miast partnerskich Tarnopola, dyrektor Biblioteki Publicznej 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach Maria Kołodziejska, dyrektor 
Biblioteki Miejskiejw Tarnopolu Ludmiła Bojko, Anna Samoilenko ze 
Stowarzyszenia Ukraińców w Suwałkach oraz przedstawiciele Polaków 
i szkoły polskiej w Tarnopolu.

W czasie konferencji przedstawiciele obu stron zaprezentowali 
swoje placówki oraz zamierzenia jakie planują zrealizować w ramach 
projektu. Niestety część z tych działań będzie wymagała weryfika-
cji ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa. 
Podstawowym celem projektu jest wzajemne przybliżenie mieszkań-
com Suwałk i Tarnopola, zamieszkujących w tych miastach odpowied-
nio Ukraińców i Polaków. 

W Suwałkach we-
dług szacunkowych da-
nych mieszka i pracu-
je ok. 3 tys. Ukraińców, 
o których suwalczanie 
niewiele wiedzą. W za-
łożeniach projektu by-
ło pokazanie mieszkań-
com Suwałk ich kultury 
i tradycji oraz stworze-
nie miejsca, w którym 
Ukraińcy przebywający 
w Suwałkach będą mo-

gli uzyskać informacje o grodzie nad Czarną Hańczą oraz spotkać się.

Dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 
Wyłączną odpowiedzialność za treść tego dokumentu ponosi Biblioteka 
Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach i w żadnym wypadku nie może 
być traktowany jako odzwierciedlający stanowisko Unii Europejskiej, instytu-

cji zarządzającej lub połączonego sekretariatu tech-
nicznego Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

>> galerie się otwierają
Swoje drzwi otworzyły Galeria Sztuki Współczesnej Chłodna 20, Galeria 

Patio i Foyer w Suwalskim Ośrodku Kultury. W Galerii Sztuki Współczesnej 
Chłodna 20 (ul. T. Noniewicza 71) można oglądać wystawę malarstwa 
Władysława Niewęgłowskiego. Ekspozycja jest dostępna od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-20. Wystawa potrwa do 11 kwietnia. Galeria Patio i foyer 
SOK przy ul. Papieża Jana Pawła II 5, prezentujące obrazy litewskiego twórcy, 
Jonasa Butkieviciusa pt. „Fowistyczne impresje” (Patio) oraz prace VII Przeglądu 
Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Znani i mniej znani ludzie Suwalszczyzny” 
(foyer SOK) zapraszają od poniedziałku do piątku w godz. 8-20. 

15 lutego otworzy się dla zwiedzających Galeria Sztuki Stara Łaźnia SOK, 
mieszcząca się w zabytkowym budynku przy ul. A. Wajdy 3. Od poniedział-
ku do piątku w godz. 10-18 na piętrze budynku będzie można zobaczyć wy-
stawę fotografii Radosława Krupińskiego „Suwałki. Przez parawany prze-
szłości” realizowaną w ramach stypendium artystycznego Miasta Suwałki.

Wstęp na wszystkie wystawy prezentowane w galeriach SOK jest bez-
płatny. Ekspozycje są dostępne z zachowaniem podwyższonego rygoru 
sanitarnego. Więcej o aktualnych wystawach można przeczytać na stro-
nie internetowej oraz profilu fejsbukowym Suwalskiego Ośrodka Kultury.

>>

Malarstwo Wł. Niewęgłowskiego  Fot. K. Jutkiewicz

>> czytelnia już czynna
Czytelnia Biblioteki Publicznej im. M. Ko- 

nopnickiej w Suwałkach już czynna. Można  
z niej korzystać od wtorku do piątku w godz. 
9-17. W Czytelni mogą przebywać jednocze-
śnie 2 osoby, z uwzględnieniem aktualnych za-
sad reżimu sanitarnego – maseczki, dezynfek-
cja rąk, zachowanie odległości. Każda z osób 
może korzystać z czytelni maksymalnie 2 go-
dziny. Można rezerwować miejsca telefonicz-
nie pod numerem 87 565 62 46. Czynne też 
są wypożyczalnie książek i biblioteczne filie.  
A to oznacza, że poza Midicentrum i Smykałką, 
dostępne są już wszystkie działy Biblioteki 
Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

Z zasadami korzystania z Biblioteki 
Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach 
można zapoznać się na: www.bpsuwalki.pl

muzeum dostęPne 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach ponownie udo-

stępniło wszystkie wystawy muzealne zwiedzają-
cym. Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Muzeum 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach są czynne dla 
zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 
9-16. Regulamin zwiedzania Muzeum Okręgowego  
w Suwałkach i Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w okresie sta-
nu epidemii COViD-19 dostępny jest na stronie www.muzeum.suwalki.pl

>>

>>
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wydarzenia Sportowe

wciąż waLczą o „óSemkę” 
Siatkarze Ślepska Malow jeszcze nie wygrali meczu w 2021 roku  

w Plus Lidze. Przegrali pięć meczów, ale wciąż mają szansę na awans do 
czołowej „ósemki”. W ostatnich meczach najpierw ulegli 1:3 (34:32, 19:25, 
25:27, 13:25) Warcie w Zawierciu. Następnie wyraźnie przegrali 0:3 (17:25, 
24:26, 15:25) ze Skrą w Bełchatowie. A w ostatnim rozegranym spotkaniu 
w Jastrzębiu przegrali 0:3 (30:32, 25:27, 13:25) z osłabionym Jastrzębskim 
Węglem. Gospodarze grali bez kilku podstawowych siatkarzy oraz bez 
trenera. Niepokojącym jest to, że w ostatnich setach tych trzech meczów 
siatkarze Ślepska Malow zdecydowanie przegrywali z rywalami.

Zła passa Ślepska Malow w Plus Lidze w dużej mierze wynika z nie-
zbyt korzystnego układu spotkań. Teraz suwalski zespół gra z czołowy-
mi drużynami Plus Ligi. I niestety ta seria trudnych meczów jeszcze po-
trwa. Już 10 lutego (środa) o godz. 14:30 w Suwałkach Ślepsk Malow 
ponownie zagra ze Skrą Bełchatów, z którą niedawno wyraźnie przegrał. 
Będzie to pierwszy od ponad 50 dni mecz Plus Ligi rozegrany w Suwałki 

Arenie. Już do końca rundy zasadniczej Plus 
Ligi Ślepsk Malow wszystkie mecze rozegra  
w Suwałkach. Trudno też będzie o punk-
ty w kolejnym zaplanowanym na 22 lutego 
meczu z Treflem Gdańsk, zajmującym loka-
tę w czołowej czwórce tabeli. Teraz Ślepsk 
Malow z 27 pkt zajmuje dziesiątą lokatę  
w tabeli Plus Ligi, a do ósmego GKS Katowice 
traci dwa punkty.

W tym sezonie suwalskiej drużynie już nie 
pomoże środkowy Mateusz Sacharewicz, któ-
ry przeszedł zabieg artroskopii prawego kola-
na. Zabieg wykonano w Białymstoku. Powrót 
32-letniego środkowego do pełnej sprawności, 
a jednocześnie rozpoczęcia treningów w hali, 
potrwa około 20 tygodni

badmintonowa ekStraLiga
Ze względu na zachorowanie na koronawirusa jednego z zawodni-

ków SKB Litpol-Malow został odwołany zaplanowany na 30 stycznia tur-
niej badmintonowej ekstraligi w Suwałkach. W suwalskiej hali OSiR w trze-
ciej rundzie Lotto Ekstraligi Badmintona mieli spotkać się: aktualny lider 
w tabeli SKB Litpol-Malow Suwałki i wicelider Hubal Białystok, a stawkę 
miał uzupełnić zespół MKS Spartakus Niepołomice. Kolejny turniej bad-
mintonowej ekstraligi jest zaplanowany na 27 lutego.

przygotowania wigier
Przygotowujący się do rozgrywek II ligi piłkarze suwalskich Wigier 

rozegrali kolejne mecze sparingowe. Najpierw w Białymstoku przegrali 
0:2 z Jagiellonią II. Następnie w Mrągowie zmierzyli się z drugoligowym 
Sokołem Ostróda, z którym jesienią niespodziewanie przegrali mecz li-

gowy rozegrany w Suwałkach. Spotkanie w Mrągowie zakończyło się nie-
typowym wynikiem. Wigry wygrały 6:4. Gole dla Wigier strzelili: Michał 
Żebrakowski 16min. i 35min., Wojciech Łada 66 min., Kamil Adamek  
77 min., Cezary Sauczek 78 min., Bartłomiej Babiarz 86 min.; a dla rywa-
li : Dawid Wolny 27 min. i 54 min., Sebastian Rugowski 47 min., Wojciech 
Kalinowski 65 min. W ostatnim rozegranym sparingu w Siedlcach Wigry 
pokonały 3:2 występujący w Fortuna I lidze GKS 1962 Jastrzębie. Gole dla 
Wigier strzelili: Michał Orzechowski w 19 min. i 86 min. oraz K. Adamek 
w 61 min., a dla rywali: Daniel Feruga w 71 min. i Daniel Rumin w 80 min. 

Dla drużyny z Jastrzębia mecz z Wigrami był drugim kolejnym w ciągu tego 
samego dnia (wcześniej zmierzyli się z rezerwami Legii Warszawa)
Fot. GKS 1962 Jastrzębie

Podobny sposób przygotowań zastosuje suwalski zespół. 13 lutego 
w Zambrowie Wigry zagrają z Olimpią i Ruchem Wysokie Mazowieckie, 
a 20 lutego w Siedlcach z Pogonią i Zniczem Biała Piska.

Do składu suwalskich Wigier dołączył 20-letni 
pomocnik Wojciech Kamiński (na zdjęciu). Został 
on wypożyczony z Piasta Gliwice. Ostatnio grał 
w pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz. Jest on 
piątym pozyskanym przez Wigry tej zimy zawod-
nikiem. Suwalski klub wypożyczył do końca tego 
sezonu dwóch 19-latków: Mateusza Sowińskiego 
z Korony Kielce i Michała Orzechowskiego z Bruk-
Betu Termaliki, a na zasadzie transferu definityw-
nego sprowadził 22-letniego Patryka Mularczyka 
z Zagłębia Sosnowiec i 26-letniego Elso Brito, by-
łego gracza Excelsioru Rotterdam. Z Wigier zi-
mą odeszli: Josip Soljić (Resovia Rzeszów), Oskar 
Furst (Zawisza Bydgoszcz) i Jakub Świątek (wypożyczenie do KS Kutno).

akademia z awanSem
Młodzi piłkarze Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki (rocznik 2009), pod-

opieczni trenera Tomasza Chmielewskiego wygrali eliminacje wojewódz-
kie Turnieju o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i zagrają  
w finale ogólnopolskim, który odbędzie się 13-14 lutego. W finale woje-
wódzkim AP Wigry pokonała 2:0 drużynę Junior Białystok. Skład suwal-
skiego zespołu: Kuba Iwanowski, Oskar Balcer, Dominik Borkowski, Damian 
Borkowski, Kornel Kościuch, Rafał Olszewski, Kamil Urynowicz, Oskar 
Jasielczuk, Dariusz Zalewski, Mateusz Bernat. Chłopcy na co dzień uczęsz-
czają do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 11, w której wychowaw-
cą jest trener Tomasz Czygier, a duży wkład w poprzednich latach w roz-
wój piłkarski chłopaków miał ich pierwszy trener Wojciech Słowikowski.

W ataku Tomas 
Rousseaux 
w ostatnim 
wygranym meczu 
ŚlepskaMalow, 
który rozegrano 
23 grudnia 2020 r. 
w Suwałki Arenie. 
Rywalem była 
drużyna 
Cuprum Lubin

Fot. Ślepsk Malow

Fot. Wigry Suwałki

Fot. AP Wigry Suwałki
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Od 15 lutego będzie można składać wnioski 
o dotację na wymianę pieca w Suwałkach. Na 
ten cel w tegorocznym budżecie Suwałk zapla-
nowano 200 tys. zł. Do ubiegania się o dotację 
uprawnieni są właściciele oddanych do użyt-
ku jednorodzinnych budynków mieszkalnych 
oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właści-
cielami oddanych do użytku budynków wielo-
rodzinnych zlokalizowanych na terenie Suwałk.

Dotację w wysokości od 3 do 6 tys. zł (w za-
leżności od dochodu na jednego członka rodzi-
ny) można otrzymać na:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, 
opartego na starym źródle ciepła i jego zmia-
na na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) podłączenie do sieci gazowej,

2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, po-
przez zastąpienie aktualnie używanych starych 
źródeł ciepła na nowe źródła ciepła o wyższej 
sprawności wytwarzania ciepła i parametrach 
technicznych, w przypadku gdy nie istnie-
je możliwość podłączenia nieruchomości do 
miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

– Ten program działa w naszym mieście już 
od 5 lat. Dzięki jego realizacji w 341 domach 
wymieniono stare zużyte piece na urządzenia 
bardziej ekologiczne. Największą popularno-

ścią cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z do-
tacji na instalację pieca gazowego skorzystało 
do tej pory 199 mieszkańców Suwałk. 84 za-
budowania podłączono do sieci PEC. W 58 bu-
dynkach wymieniono piece na bardziej pro-
ekologiczne – informuje Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

Wnioski pomogą wypełnić pracowni-
cy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach i będą one przyjmo-
wane od 15 lutego do końca marca. Warto sko-

dotacje do wymiany Pieców

rzystać z dopłaty i dzięki temu zadbać o lep-
szą jakość powietrza w Suwałkach, którym 
wszyscy oddychamy. Wniosek wraz z komple-
tem dokumentów dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie 
Informacji Publicznej (bip), w zakładce me-
nu tematyczne/ochrona środowiska/Program 
ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210,  
tel. 87 562-82-10.

W przedstawionych radnym na ostatniej sesji Założeniach do Planu 
Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Miasta 
Suwałk stwierdzono, że zimą notujemy podwyższone stężenie pyłu za-
wieszonego PM10, PM2,5 na terenie Suwałk. A przyczyną tego stanu jest 
niska emisja z budynków jednorodzinnych opalanych przede wszyst-
kim węglem, a także emisja wtórna z powierzchni odkrytych. Zatem du-
ży wpływ na stan powietrza w Suwałkach mają źródła ogrzewania bu-
dynków. W listopadzie 2020 r. w suwalskim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej zakończono budowę instalacji spalania biomasy.

– Zwiększając zasięg miejskiego systemu ciepłowniczego i podłącza-
jąc do sieci nowych odbiorców znacz-
nie przyczyniamy się do zmniejszania 
niskiej emisji w mieście. Każde przy-
łącze to jeden dymiący komin mniej. 
Inwestując w systemy oczyszczania 
spalin Ciepłowni Głównej, ogranicza-
my ilość wprowadzanych do atmos-
fery zanieczyszczeń w postaci pyłów, 
związków siarki i azotu. Wraz z urucho-
mieniem w PEC kotłów na biomasę, hi-
storycznej wręcz zmianie uległ miks 
paliwowy, w oparciu o który produ-
kowane jest ciepło docierające do na-
szych odbiorców. Pojawienie się bioma-
sy w postaci zrębki drzewnej jako paliwa 
dla dwóch kotłów, o sumarycznej mo-
cy 25 MW pozwoli na wyprodukowa-
nie ponad 1/5 ciepła pochodzącego  
z odnawialnych źródeł energii i przyczy-
ni się do spadku emisji CO2 – stwierdził 
Michał Buczyński, prezes PEC Sp. z o.o. 
w Suwałkach.

W 2021 r. wzrosły ceny prądu i inne opłaty, które mają wpływ na dzia-
łalność PEC. Coraz większy wpływ na funkcjonowanie firmy wywiera po-
lityka klimatyczna Unii Europejskiej i to ona będzie przez najbliższe lata 
miała wpływ na działalność PEC.

– Działania inwestycyjne Spółki w najbliższym czasie skupiać się bę-
dą zasadniczo na dwóch płaszczyznach. Będziemy kontynuowali termo-
modernizację sieci ciepłowniczej oraz likwidację węzłów grupowych przy 
jednoczesnym zwiększaniu zasięgu oraz dostępności naszych usług dla 
nowych klientów, dokonując podłączenia nowych odbiorców do miej-
skiej sieci ciepłowniczej. Druga zaś związana jest z koniecznością dosto-
sowania źródeł wytwórczych na terenie Ciepłowni Głównej do nowych 
warunków emisyjnych, określonych obowiązującymi przepisami pra-
wa. Spółka rozpoczęła ten proces zabudowując na jednym z kotłów (K4) 
Instalację Oczyszczania Spalin. Jednak konieczne są kolejne inwestycje 
w tym zakresie dla pozostałych eksploatowanych kotłów – poinformo-
wał prezes M. Buczyński. 

W roku 2030 emisja CO2 musi być zredukowana do 55% w stosunku 
do roku 1990. A wszystko po to, by powietrze było czystsze w Suwałkach, 
regionie i całej Polsce. Według pomiarów airly.org stan powietrza  
w Suwałkach 8 lutego był dobry.

suwalskie Powietrze
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czym zaJmuJe Się metroLogia?
Metrologia jest mało znaną dziedziną nauki, która zajmuje się wszyst-

kim co podlega pomiarowi i dotyczy naszego życia. Każdego dnia, ko-
rzystając z wody lub innych mediów nie zastanawiamy się, jak ustalane 
jest ich zużycie oraz jakim procedurom poddano np. wodomierz, zanim 
zamontowano go w naszym domu. Podobnie jest w przypadku innych 
przyrządów pomiarowych, z których korzystamy w naszym życiu, np. ro-
biąc zakupy, gdy ekspedient waży kupowany przez nas towar, tankując 
samochód, gdy odmierzamy paliwo, czy przyrządzając posiłek, gdy ga-
zomierz mierzy zużywany gaz. Zazwyczaj nie dostrzegamy pracy przy-
rządów pomiarowych oraz tego, że państwo przy pomocy narzędzi me-
trologii prawnej podejmuje działania w celu ochrony naszych interesów.

15

najmłodszy w Polsce 
Wydział Zamiejscowy w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar  

w Białymstoku, jest najmłodszym Wydziałem w Polsce. Utworzony został 
przed dwoma laty i stoi na straży rzetelności pomiarów na terenie Suwałk 
i okolic. W ubiegłym roku zalegalizował około 800 przyrządów pomia-
rowych takich jak: taksometry, wagi sklepowe, jubilerskie, apteczne czy 
dystrybutory na stacji paliw.

– Mimo pandemii jest bardzo duże zapotrzebowanie na usługi świad-
czone przez urząd. Przez cały czas wypełnialiśmy swoje obowiązki. 
Sprawujemy też nadzór metrologiczny nad użytkownikami przyrządów 
pomiarowych, weryfikujemy czy przedsiębiorcy stosują legalne jednost-
ki miar oraz czy posiadają ważne dowody legalizacji. Kontrolujemy du-
że firmy jak Animex, PEC, PWiK, Mlekpol, Laktopol, Sido, markety i sklepy 
wielkopowierzchniowe, małe sklepy osiedlowe oraz placówki poczto-
we. W styczniu tego roku dokonaliśmy już legalizacji 60 przyrządów po-
miarowych – mówi Paulina Cybula, Naczelnik Wydziału Zamiejscowego  
w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

Paulina Cybula 
przy najnow-
szym urządze-
niu Urzędu 
Miar
w Suwałkach 
komparatorze 
masy

 Warto wiedzieć, że legalizacja: 
– odmierzaczy paliw – ważna jest 25 miesięcy, 
– wagi sklepowej – 25 miesięcy, 
– dystrybutora gazu – 13 miesięcy. 
Funkcjonują też różne rodzaje dowodów legalizacji, np. świadectwo 

bądź naklejki umieszczone na przyrządzie określające miesiąc i rok po-
nownej kontroli przyrządów. W razie kontroli pracowników administra-
cji miar i stwierdzenia braku legalizacji urządzenia pomiarowego grozi 
kara nawet do tysiąca złotych.

>>

Kolby pomiarowe do badań dystrybutorów na stacjach paliw

do zdalnej nauki
Dwie suwalskie szkoły podstawo-

we wzbogacą się o sprzęt do zdal-
nej nauki. Za 76,5 tys. zł w Szkole Pod- 
stawowej nr 10 zakupionych zosta-
nie 10 laptopów oraz dwie tablice in-
teraktywne, a w SP nr 11 – jedenaście 
laptopów. Wszystko dzięki wniosko-
wanej przez Miasto Suwałki zmianie  
w projekcie, który realizowany jest 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dzięki wsparciu 
środków z Unii Europejskiej.

W SP 10 realizowany jest projekt pn. „Nie jestem inny”,  w SP 11 projekt 
pn. „Przez innowacje do wiedzy”. Oba są dofinansowane z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.   
Z powodu pandemii i wprowadzenia zdalnego nauczania szkoły realizu-
jące ww. projekty nie miały możliwości zorganizowania wszystkich za-
planowanych zajęć i wycieczek edukacyjnych.

>>

remont ul. l.m. Paca
Został rozstrzygnięty przetarg na dokończenie rozpoczętej mo-

dernizacji suwalskiej ulicy Ludwika Michała Paca. Za nieco ponad 
737 tys. zł, inwestycję zrealizuje firma Transport Ciężarowy Krzysztof 
Witkowski. Prace będzie musiała wykonać do 31 lipca 2021 r. W ramach 
inwestycji wyremontowana zostanie cała nawierzchnia ulicy oraz przy-
legające do niej parkingi i chodniki, które nie zostały wykonane w ubie-
głym roku. Oprócz tego zostaną wykonane m.in.: kanalizacja deszczowa, 
budowa oświetlenia ulicznego, trawniki oraz nasadzenia drzew o obwo-
dzie pnia minimum 16 cm.

>>

straż miejska Pomaga 
Bezpłatną pomoc kierowcom oferują strażni-

cy miejscy. Jeżeli suwalscy kierowcy nie mogą od-
palić swojego samochodu wystarczy zadzwonić 
pod bezpłatny numer 986 i poczekać na strażni-
ków, którzy za pomocą kabli rozruchowych uru-
chomią silnik.

– Takich interwencji w styczniu mieliśmy 71. Na 
naszą pomoc liczyć mogą przede wszystkim mieszkańcy naszego mia-
sta. Zmotoryzowani strażnicy wykonują inne czynności służbowe i na ich 
przyjazd czasem trzeba trochę poczekać, dlatego apeluję o cierpliwość 
i wyrozumiałość – mówi Grzegorz Kosiński, komendant Straży Miejskiej 
w Suwałkach.

Na pomoc strażników suwalczanie mogą liczyć w godzinach 7-22.

>>

Fot. archiwum
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informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.
Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2021 roku właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki mogą ubiegać się o do-

tacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach. 
Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie: 
https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10129&cat=2204&sort=name_asc&pg=1&items=20 oraz w Biurze Konserwatora Zabytków  

w Suwałkach. Wnioski można składać w terminie do 15 marca 2021 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://www.infor.pl/dzienniki-urzedowe/wo-
jewodztwa-podlaskiego/r2019/nr246/ i w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach.   35/2021

panu michałowi budzik
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

oJca 
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
22/2021

„Nie umiera ten,
kto pozostaje w sercach i pamięci”

Z ogromnym żalem żegnamy zmarłego
ŚP.

Jana tadeusza 
cichmińskiego

rodzinie i bLiSkim
wyrazy serdecznego współczucia

składają Zarząd i Pracownicy
Volkswagen Group Polska

30/2021

Pomoc seniorom
Suwalscy seniorzy mogą skorzystać z pomocy przy zakupach arty-

kułów podstawowej potrzeby, załatwianiu spraw urzędowych i dokony-
waniu opłat do końca pierwszego kwartału 2021 r. Miasto Suwałki przy-
stąpiło do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” w 2021 r., który jest 
realizowany przez suwalski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Celem pro-
gramu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i wię-
cej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozosta-
nie w domu w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.

Kryteria i sposób kwalifikacji do korzystania z tej pomocy: brak możli-
wości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia 
oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby (m.in. zamieszkują samodziel-
nie, nie korzystają z usług opiekuńczych); oceny sytuacji i ustalenia zakresu 
usług dokonuje telefonicznie pracownik MOPR w Suwałkach w dni robocze 
w godz. od 7:30 do 15:30; szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
MOPR w Suwałkach pod nr tel. 87 562-89-77 lub 87 444-06-43).

Adresaci programu: osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną 
w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19. W szczególnych 
przypadkach na pomoc mogą liczyć osoby poniżej 70. roku życia.

SpoSób zgłoSzenia potrzeb
KROK 1 – Zadzwoń na infolinię 22 505-11-11 – zgłoś podczas rozmowy, 

że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwo-
niłeś – infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godz. 8-21. Osoba 
przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka 
pomocy społecznej w danej gminie 

KROK 2 – Pracownik MOPR kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu we-
ryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zwery-
fikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko 
osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę. Podczas rozmowy telefonicznej, 
pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych 
osoby, która do Ciebie przyjdzie. W razie wątpliwości, zadzwoń do MOPR 
w Suwałkach (87 562-89-77, 87 444-06-43).

KROK 3 – Przychodzi do Ciebie osoba, którą MOPR wyznaczył do po-
mocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy  
w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokona-
niem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośro-
dek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pamiętaj 
o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, 
w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4 – Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możli-
wości używaj rękawiczek jednorazowych. Pamietaj! Płacisz tylko za rze-
czywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

>>

pani irenie wilczyńskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

oraz słowa otuchy
z powodu śmierci

mężą
składają Koleżanki i Koledzy Seniorzy

Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Suwałkach

40/2021
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obwieSzczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-usługowego 

przy ulicy północnej w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XVII/226/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-usługowe-
go przy ulicy Północnej w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 17 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 
8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce 
Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie przeprowadzona 17 marca 
2021 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, za-
dawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na 
adres pru@um.suwalki.pl do dnia 15 marca 2021 r. Link do spotkania zosta-
nie przesłany w mailu zwrotnym. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 2 kwietnia 2021 r. (włącznie)*.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwa-
gi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć ko-

respondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1,  
16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1,  
16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej 
skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 

Suwałk.  36/2021
* 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 rozpo-
rządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego da-
lej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach 
reprezentowany 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 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu 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 prze-
twarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w 
procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania 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.suwalki.pl. tel. 87 562-82-08

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia prze-
twarzania, 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 zezwalają 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_tema-
tyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w 
siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w pożegnaniu i ostatniej drodze 

mojego męża

ŚP. Józefa Karolczuka
serdeczne podziękowania

składa Żona z Rodziną
37/2021

prezydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  
poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 
2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1  
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 25.01.2021 r. do 
15.02.2021 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 26/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku).  34/2021

maSz probLem z aLkohoLem?
chceSz przeStaĆ piĆ?

anonimowi aLkohoLicy czekaJą

wykaz mitingów grup aa intergrupy

„poJezierze”
infolinia: 801 033 242

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

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

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

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

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

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

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

prezydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lutego 
2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 01.02.2021 r. do 
22.02.2021 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 35/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku).    38/2021
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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 zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

>>

Smutna 
czteroletnia 

wilczasta suka czeka 
na odmianę swego losu.

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

tragiczna rocznica
Mija 81 rocznica pierwszej wywózki na Syberię Polaków z naszego regio-

nu. W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku do domów wchodzili sowieccy żołnie-
rze i kolbami budzili śpiących ludzi. Czas na pakowanie najwyżej dwie go-
dziny. Opustoszałe zostały wsie, od linii Augustów – Lipsk nad Biebrzą. Przed  
81 laty rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, 
przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywiezio-
no wówczas około 140 tys. obywateli polskich. Szacuje się, że w czte-
rech wielkich deportacjach 1940-1941 wywieziono około miliona pol-
skich obywateli. 

pamiętamy o Sybirakach
W czasach PRL nie było ich w podręcznikach historii. Trzeba było cze-

kać wiele lat do początku lat 90-tych, zanim Sybiracy – ci, którzy oca-
leli i wrócili z nieludzkiej ziemi – przełamali strach i zaczęli opowiadać 
o tym, co ich spotkało. Dziś wiedza o tej historii jest dostępna. I wciąż 
jeszcze wśród nas są ci, którzy przeżyli zesłanie. Wielu z nich i ich rodzi-
ny mieszkają w Suwałkach. Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej zarejestrowała wspomnienia 
kilku Sybiraków, którzy po powrocie z zesłania zamieszkali w Suwałkach. 
Projektowi „Mosty historii – Syberia niejedno ma imię” towarzyszyła 
wystawa archiwaliów. Zrealizowano film o Sybirze oczami Sybiraków  
z Suwalszczyzny. Utworzono też podstronę o Sybirakach XX wieku i od-
dzielnie bazę XIX-wiecznych zesłańców z Suwalszczyzny.  

Sybiracy z Suwałk
Na stronie internetowej suwalskiej  Biblioteki warto zapoznać się ze 

zgromadzonymi materiałami, oraz prześledzić odmienne losy „suwal-
skich” Sybiraków – w większości były to kilku– i kilkunastoletnie dzie-
ci. Co robiły? Gdzie mieszkały? Jak pomagały w zdobywaniu żywności? 
Zapraszamy do posłuchania ich losów pod adresem:

http://digi.bpsuwalki.pl

Grupa dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Bolszoj Jerbie biorąca udział 
w przedstawieniu jasełkowym. Zdjęcie ze zbiorów Stanisławy Urbanowicz

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. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
04 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
04.02.2021 r. do 25.02.2021 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w dro-
dze przetargu nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk 
Nr 39/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku).  39/2021

Z powodu śmierci

tomasza kamyszka
wyrazy głębokiego współczucia

rodzinie
składa Przewodniczący Regionu Podlaskiego PO RP 

Robert Tyszkiewicz wraz z Przyjaciółmi 

42/2021

Szczere wyrazy współczucia

rodzinie i najbliższym
z powodu śmierci

tomasza kamyszka
składają

Koleżanki i Koledzy z Platformy Obywatelskiej
Powiatu Suwalskiego i Miasta Suwałki

43/2021

Sześcioletnia suczka 
à la „sympatyczna hiena” zwróci 
na siebie uwagę przechodniów
podczas długich spacerów.
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wa żniejsze  suwalskie  rocznice  w  2021  r.
każDy rok to okazja Do przypomnienia ważnych wyDarzeń sprzeD lat, zwłaszcza tych jubileuszowych. 
rok 2021 w suwałkach upłynie najpewniej poD znakiem ogólnokrajowych jubileuszy, takich jak rocznica 
uchwalenia konstytucji majowej czy rocznica stanu wojennego. w tym roku obchoDzić też bęDziemy 
kilka suwalskich jubileuszy:

5 
Lutego

Minęło 25 lat od śmierci księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita, który przez 37 lat był związany z Suwałkami. Pozostaje 
w pamięci Suwalczan jako niezwykły kapłan, pełen dobroci i wielkiej pobożności, oddany ludziom potrzebującym pomocy. 
12 lutego upłynie 105 lat od jego urodzin.

2 
marca

301. rocznica nadania praw miejskich Suwałkom przez króla Augusta II Sasa.

6 
marca

95. rocznica urodzin Andrzeja Wajdy – pochodzącego z Suwałk reżysera filmowego i teatralnego, laureata Oscara, 
Honorowego Obywatela Miasta Suwałk. 9 października minie 5 lat od jego śmierci. Rada Miejska w Suwałkach ustano-
wiła Andrzeja Wajdę patronem 2021 roku.

13 
kwietnia

Minie 90 lat od urodzin Zygmunta Filipowicza, Zasłużonego dla Miasta Suwałk, wieloletniego dyrektora suwalskiego Muzeum 
Okręgowego; inicjatora i organizatora Muzeum im. Marii Konopnickiej, znawcę historii Suwałk i Suwalszczyzny. 

27 
kwietnia

170. rocznica urodzin Teofila Noniewicza. Należał do tych, którzy kruszyli kajdany niewoli na Suwalszczyźnie. W latach 1918-
1919 był w składzie Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego i został wybrany przewodniczącym pierwszej 
w wolnej Polsce suwalskiej Rady Miejskiej. Rok 2021 decyzją suwalskich radnych uznany został Rokiem Teofila Noniewicza.

3 
maJa

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

15 
maJa

Minie 80 lat od urodzin Jerzego Wawruka, Zasłużonego dla Miasta Suwałk. Przez wiele lat kierował jednym z największych  
suwalskich zakładów pracy – Wytwornią Podkładów Strunobetonowych „Kolbet”. Był działaczem gospodarczym. Szczególne 
zasługi wniósł do rozwoju i integracji suwalskiego środowiska inżynierów i techników. 

25 
maJa

Przed 130 laty urodził się gen. Zygmunt Podhorski, wybitny polski dowódca wojskowy. We wrześniu 1939 r. dowodził Suwalską 
Brygadą Kawalerii w czasie walk z Niemcami. 

31 
Lipca

Przed 130 laty w Suwałkach urodził się płk Adam Koc – jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego w czasie  
odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Polityk, poseł, dziennikarz, a przede wszystkim żołnierz.

3 
Sierpnia

Minie 100 lat od urodzin Natana Mojżesza Adelsona – strażnika pamięci suwalskich Żydów. To dzięki niemu udało się uratować 
suwalski kirkut po niemieckiej dewastacji w czasie II wojny światowej.

6 
Sierpnia

Przed 10 laty zmarł Jerzy Klimko – Zasłużony dla Miasta Suwałk; kombatant, nauczyciel, wieloletni przewodnik i członek  
honorowy PTTK, wychowawca wielu pokoleń suwalskiej młodzieży.

17 
Sierpnia

Minie 25 lat od śmierci pochodzącego z Suwalszczyzny gen. pilota Witolda Aleksandra Urbanowicza, dowódcy słynnego dywizjo-
nu 303 w czasie Bitwy o Anglię. Jako jedyny Polak znalazł się w pierwszej dziesiątce najskuteczniejszych pilotów alianckich tej bitwy. 
W czasie II wojny światowej zestrzelił 17 niemieckich samolotów oraz 5 samolotów japońskich w czasie walk na Dalekim Wschodzie.

24 
Sierpnia

102. rocznica wyzwolenia Suwałk i włączenia miasta w granice odrodzonej Rzeczpospolitej.

11 
września

Przed 10 laty zmarł Stanisław J. Woś – fotograf, malarz, rysownik, projektant graficzny, a także organizator suwalskiego  
środowiska fotograficznego. 

19 
LiStopada 

Setna rocznica urodzin Marii Krystyny Kapuścińskiej, najbardziej znanej suwalskiej harcerki. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, 
a po II wojnie światowej przyjechała do Suwałk, gdzie wychowała wiele pokoleń suwalskich harcerzy.

2 
grudnia

80. rocznica śmierci Edwarda Rydza-Śmigłego, marszałka Polski, głównodowodzącego Wojskiem Polskim w czasie kampanii 
wrześniowej 1939 r.; Honorowego Obywatela Miasta Suwałk. 11 marca br. mija 135 lat od jego urodzin.

3 
grudnia

306. rocznica wydania rewersału kamedulskiego określającego warunki życia społecznego 
obowiązujące w Suwałkach.

13 
grudnia

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
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tegoroczna śnieżna i mroźna zima w suwałkach nie straszna krasnoluDkom. 
wszystkie mają się Dobrze.

krasnoludki są w suwałkach

Koszałek Opałek przy 
pasażu Grande-Synthe 
skrył się pod śnieżną 
pierzyną i żadne mrozy 
mu nie straszne

Krężołek przed Biblioteką 
przy ul. E. Plater 33A 

ubrał się odpowiednio do panujących 
warunków pogodowych

Mocno trzyma się Sikorek 
w Parku Konstytucji 3 Maja

Bracia
strażnicy
Mikuła 
i Pakuła 

przed 
Muzeum 
im. Marii

Konopnickiej są 
przygotowani 
do warunków 

zimowych

Król Błystek z Kocim Oczkiem 
na Placu M. Konopnickiej

Pietrzyk na Aquaparku 
nie lubi śniegu
więc wspiął się 
na ścianę budynku

Podziomek przy ul. Chłodnej przed zimnem 
schronił się na ulicznej latarni, gdzie teraz 
jest zapewne nieco cieplej niż przy gruncie


