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Medale Prezydenta Polski za długolet-

nią służbę pracownikom Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Suwałkach wręcz ył 
Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. Te 
medale mieli otrzymać w listopadzie ubiegłe-
go roku w czasie obchodów 30-lecia MOPR-u. 
Niestety plany popsuła pandemia korona-

Pracownicy suwalskiego MoPr na Medal
wirusa. W spotkaniu wziął udział Czesław 
Renkiewicz, Prezydent Suwałk wraz ze swo-
im zastępcą Romanem Rynkowskim.

Złoty medal otrzymał Aleksander Ja- 
rosław Łozowski, srebrny Ewa Kaplińska, brą-
zowy Anna Hofman i Małgorzata Żmojda.  
Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta Polski  

Na zdjęciu od lewej Leszek Lewoc – dyrektor  MOPR, Czesław Renkiewicz – prezydent Suwałk, Maria 
Metelska – zastępca dyrektora MOPR, wyróżnieni pracownicy MOPR: Jarosław Łozowski, Ewa  
Kaplińska i Anna Hofman oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski

za działalność społeczną i wkład w rozwój 
rodzinnej pieczy zastępczej wyróżnieni zo-
stali: Krystyna Kadysz, Krystyna Kotowicz 
oraz Krystyna i Andrzej Smykowscy. Medale 
Komisji  Edukacji Narodowej otrz ymał y: 
Marzena Rubin i Jolanta Chilińska.

Krystyna 
i Andrzej 

Smykowscy  
od kilku lat 

prowadzą 
rodzinny 

dom dziec-
ka dla sied-

miorga 
dzieci w wie-

ku od 4 do 
13 lat. 

Ponadto 
mają trójkę 

swoich dzieci

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Suwał- 
kach zapalono znicze i złożono kwiaty przed byłą siedzibą Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. T. Kościuszki 72 oraz przed 
pomnikiem Armii Krajowej przy skwerze A. Kujałowicz. 

W symboliczny sposób hołd polskiemu powojennemu podziemiu nie-
podległościowemu i antykomunistycznemu oddali m.in. przedstawiciele 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz z jego za-
stępcą Romanem Rynkowskim oraz Wojciech Pająk, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej   

1 marca po południu ulicami Suwałk odbył się honorowy przejazd  
w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – Niezłomnym Bohaterom. Jego 
uczestnicy przejechali od pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej przy 
ul. M. Reja i Armii Krajowej przy skwerze A. Kujałowicz.

Dzień pamięci o NiezłomNych

Historia braci Józefa, Henryka i Kazimierza Czyżów to przykład tragicz-
nych wyborów, przed jakimi stanęli młodzi mieszkańcy naszego regionu. Ich 
tragiczne dzieje przypomnieliśmy przed kilkoma laty na łamach „DwuTygo-
dnika Suwalskiego”

Suwalczanie upamiętnili w ten sposób żołnierzy antykomuni-
stycznego i niepodległościowego podziemia. Na Suwalszczyźnie by-
li to m.in. żołnierze Armii Krajowej Obywatelskiej z komendantem 
mjr Franciszkiem Szabunią (w kwietniu 1945 roku ok. 1,5 tys. człon-
ków w Obwodzie Suwałki), a następnie żołnierze Zrzeszenia „Wolność  
i Niezawisłość” z dowódcami: mjr. Stanisławem Malesińskim i Józefem 
Grabowskim. Kres działalności Obwodu Suwalsko-Augustowskiego 
WiN nastąpił 25 kwietnia 1947 roku, gdy po porozumieniu zawartym 
przez kierownictwo WiN z przedstawicielami władz bezpieczeństwa 
nastąpiło ujawnienie żołnierzy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego 
WiN (w Suwałkach było to 247 członków WiN). Wielu z nich już wkrót-
ce zmuszonych zostało do „powrotu do lasu”, a dramat poakowskie-
go podziemia i „Żołnierzy Wyklętych” na Suwalszczyźnie trwał do po-
czątku lat pięćdziesiątych. 
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W 2021 roku Suwalczanie 
będą wspominali między in-
nymi postać Andrzeja Wajdy.  
W związku z tym przygotowa-
liśmy szereg propozycji wyda-
rzeń, które odbędą się na prze-
strzeni najbliższych miesięcy.

Pod koniec 2020 roku przy-
gotowano i wydano okolicz-
nościowe kalendarze na rok 
2021 poświęcone twórczości 
Andrzeja Wajdy. Za projekt gra-
f iczny kalendarza odpowia-
dał uznany plakacista Andrzej 
Pągowski. Kalendarze prezen-
tują plakaty do filmów Andrzeja 
Wajdy, które zostały namalowa-
ne na nowo w ramach projektu pn „Wajda na nowo”.

W drugiej połowie sierpnia 2021 zostanie zorganizowany Festiwal fil-
mowy pod tą samą nazwą czyli „Wajda na nowo”. W dniach 19-21 sierp-
nia 2021 r. na bulwarach nad Czarną Hańczą Suwalski Ośrodek Kultury 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Chill & Luzz oraz panią Krystyną 
Zachwatowicz-Wajda i Wajda School przygotuje przedsięwzięcie które-
go w Suwałkach jeszcze nie było.

W programie festiwalu będzie m.in.:
• plenerowy przegląd filmów Andrzeja Wajdy,
• spotkania z aktorami występującymi w filmach,
• wystawa plakatów do filmów A. Wajdy namalowanych na nowo przez 

Andrzeja Pągowskiego,
• konkurs filmów krótkometrażowych zrealizowany przez Stowa- 

rzyszenie Filmowe Chill & Luz.
Za nami również już pierwsze wydarzenie, które upamiętniło Andrzeja 

Wajdę. 6 marca, w dniu przypadającej rocznicy 95 urodzin Andrzeja Wajdy 
w Sali jego imienia w Suwalskim Ośrodku Kultury odbył się wieczór wspo-

3

zdaniem prezydenta

>>

>>

reMont szPitalnej
Suwalska firma REM-BUD będzie remontowała fragment ulicy 

Szpitalnej od skrzyżowania z ul. 1000-lecia Litwy do skrzyżowania  
z ul. Ignacego Daszyńskiego. REM-BUD wygrał przetarg. Za 1 273 994 zł  
zostaną wybudowane: miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, chodniki, 
zatoka autobusowa oraz oświetlenie drogowe. Prace powinny zakończyć 
się do 30 czerwca tego roku. 

Inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu środ-
kami z Unii Europejskiej w ramach projektu „Poprawa jakości systemu 
transportu publicznego w mieście Suwałki – Etap IV”, obejmującego m.in. 
zakup autobusów dla komunikacji miejskiej na gaz CNG.

konsultacje strategii 
Suwałk

5 marca odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego za-
prezentowano założenia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
Suwałki do roku 2030”. W spotkaniu on-line wzięło udział kilkadziesiąt 
osób, m.in. współautorzy strategii, dyrektorzy różnych miejskich insty-
tucji i firm oraz radni suwalskiej Rady Miejskiej.

– Suwałki 2030 to: dobre życie, zrównoważony rozwój, silni mieszkań-
cy, nowoczesna gospodarka i wyjątkowe środowisko. Wokół tych haseł 
zbudowana została nowa Strategia naszego miasta – tak założenia do-
kumentu przedstawił Marcin Bonisławski, Naczelnik Wydziału Rozwoju  
i Funduszy Zewnętrznych suwalskiego Urzędu Miejskiego.

– Konsultacje pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, jak mamy za-
projektować funkcjonowanie Suwałk na kolejne 10 lat oraz określić, jak 
miasto w ciągu kolejnych 10 lat będzie wyglądało. To najważniejszy doku-
ment dla Suwałk. Dzięki niemu będziemy mogli między innymi ubiegać 
się o środki z nowej perspektywy Unii Europejskiej – powiedział Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Konsultacje Strategii już się zakończyły. Za kilka miesięcy trafi ona na 
obrady Rady Miejskiej.

Dzień Kobiet to wyjątkowe święto, obchodzone prawie na całym świe-
cie i warto o nim pamiętać!

Święto to przypomina nam, jak ważne są w życiu Kobiety, oraz że każ-
dej z nich należy się okazanie szacunku, miłości i wsparcia – zwłaszcza 
ze strony nas mężczyzn. 

Dlatego też z okazji Dnia Kobiet chciałbym złożyć wszystkim 
Suwalczankom najlepsze życzenia zdrowia, radości, szczęścia i powodów 
do uśmiechu, nie tylko w tym wyjątkowym dniu.

Na świecie Dzień Kobiet jest obchodzony w różny sposób i w różnych 
terminach. 

Tego dnia Kobiety zwykle obdarowywane są kwiatami lub innymi  
podarunkami. 

W dzisiejszych czasach związanych z pandemią tzw. koronawirusa 
nie możemy spotkać się osobiście z wieloma z Was. Dlatego też do życzeń 
chciałbym dołączyć podziękowania za to, że jesteście i wspieracie nas męż-
czyzn w każdej sytuacji. 

Życzę Wam – drogie Kobiety, by każdy dzień w roku był Dniem Kobiet. 
Jeszcze raz wszystkiego dobrego.

mnień i koncert, na którym zabrzmiały słynne kompozycje znane z filmów 
reżysera w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. 

Oprócz tego Miasto Suwałki ma w planach dużo innych wydarzeń – 
nie tylko tych poświęconych Andrzejowi Wajdzie.

Mimo trwającej pandemii koronawirusa przygotowujemy się do re-
alizacji wielu ważnych wydarzeń. To między innymi Mistrzostwa Polski  
LA U23, które odbędą się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Wojska 
Polskiego oraz nasze imprezy letnie: Suwałki Blues Festival, Reso Suwałki 
Półmaraton czy Dni Suwałk.

Organizacja tych wydarzeń natomiast będzie zależeć od poziomu re-
strykcji, które będą obowiązywały. Mam nadzieję, że rozpoczęty proces 
szczepień pozwoli nam jak najszybciej powrócić do normalnego funk-
cjonowania. 
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rowereM 
po Suwałkach

Już za niespełna trzy miesiące suwalczanie będą mogli skorzystać ze 
160 rowerów, które ulokowane będą na 16 stacjach na terenie miasta. 
Umowę na wdrożenie Systemu Roweru Miejskiego – SUWER z konsorcjum 
firm Orange Polska oraz Roovee S.A. podpisał prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz. Zgodnie z zapisami 3-letniego kontaktu, wartego blisko  
2,2 mln zł, system zostanie uruchomiony 1 czerwca tego roku.

 Wykonawca dostarczy 
160 fabrycznie nowych ro-
werów, w tym: 142 rowerów 
tradycyjnych, 3 rowery ty-
pu tandem oraz 15 rowerów 
elektrycznych. W 2021 roku 
SUWER będzie funkcjonował 
od 1 czerwca do 24 paździer-
nika. W latach 2022-2023 – od  
1 kwietnia do 24 października.

– To jest zadanie, które re-
alizujemy dzięki projektowi 
dofinansowanemu środkami 
z Unii Europejskiej. Dzięki temu kupujemy między innymi autobusy na-
pędzane gazem CNG – informuje prezydent Cz. Renkiewicz.

Oprócz tego w ramach projektu jest wdrażany system dynamicz-
nej informacji pasażerskiej w postaci tablic elektronicznych na przystan-
kach oraz realizowane są także remonty fragmentów ul. Leśnej, Szpitalnej 
i Daszyńskiego.
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Drogie Panie,
z bukietem róż nie możemy przyjść, 
by złożyć Wam życzenia. 
Lecz przekazujemy w słowach nasze myśli 
– niech się spełnią Wasze marzenia.
Paniom na emeryturze oraz tym pracującym 
dużo, dużo zdrowia z okazji Dnia Kobiet

Życzą Panowie 
z Sekcji Emerytów i Rencistów

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach
59/2021

czas na wiosenne 
porząDki

Rozpoczęło się pozimowe porządkowanie suwalskich ulic. Pracownicy 
suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni muszą posprzątać ponad 200 km 
dróg publicznych, jak również blisko milion metrów kwadratowych cią-
gów pieszo-rowerowych. To rutynowe działanie, które prowadzone jest 
przez miejskie służby każdego roku, pod koniec I kwartału. O ile w po-
przednich latach zimy były łagodne, o tyle w tym roku często występo-
wały obfite opady śniegu. To spowodowało, że w ramach tegorocznej 
„Akcji zima” do posypywania dróg i chodników  w Suwałkach zużyto bli-
sko 2 000 ton soli oraz prawie 1 500 ton mieszanki piasku z solą. To, co po-
zostało na drogach i chodnikach, w najbliższym czasie zostanie usunięte.

– Do pozimowego porządkowania szlaków komunikacyjnych wyko-
rzystywane są 3 zamiatarki. Działania prowadzone są głównie w godzi-
nach popołudniowych, aby jak najmniej ingerować w ruch uliczny – in-
formuje Tomasz Drejer, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. 

Duży wpływ na tempo pro-
wadzonych prac ma pogoda,  
a zwłaszcza temperatura powie-
trza.

– Sprzątanie ulic wymaga uży-
cia dużej ilości wody. Przy tem-
peraturach oscylujących w oko-
licach 0 st. C prowadzenie takich 
działań mogłoby doprowadzić do 
oblodzenia ulic. Dlatego też stale 
monitorujemy aktualne warunki 
meteorologiczne oraz prognozy 
pogody – dodaje dyrektor suwal-
skiego ZDiZ.

Po zakończeniu wiosennych 
porządków ulice i tereny dla pie-
szych będą zamiatane i myte sys-
tematycznie, aż do późnej jesieni. Rozpoczęcie działań porządkowych 
nie oznacza, że całkowicie należy zapomnieć o zimie. W suwalskim ZDiZ 
nadal trwa gotowość do podjęcia działań w przypadku powrotu zimy.

>>

Pogodne  Suw
ałki

dotacje  na  reMonty  
zabytków

Do  15  marca  można  składać  wnioski  o  dotacje  na  prace  budowla-
ne  i  konserwatorskie  przy  suwalskich  budynkach  zabytkowych.  Dzięki  
miejskim  dotacjom  swój  blask  odzyskało  wiele  suwalskich  budynków.   
W  tym  roku  na  ten  cel  przeznaczono  100  tys.  zł.  Szczegółowe  in-
formacje  o  dotacjach  i  wnioski  na  www.um.suwalki.pl  oraz  w  suwal-
skim  Urzędzie  Miejskim  –  Biurze  Konserwatora  Zabytków  przy  ul.  T.  
Noniewicza  71A  (pok.  101  i  201).

Dzięki  tym  dotacjom  wyremontowano  m.in.  dach  w  molennie  sta-
roobrzędowców  przy  ul.  Sejneńskiej,  oświetlenie  w  kaplicy  cmentarnej  
przy  ul.  Bakałarzewskiej,  13  okien  wraz  z  parapetami  oraz  położono  
nowy  dach  w  kościele  ewangelicko-augsburskim,  elewację  budynku  
przy  ulicy  W.  Gałaja  43,  elewację  fasady  głównej  kościoła  parafialnego   
św.  Aleksandra,  dach  i  elewację  kamienicy  przy  ulicy  T.  Kościuszki  94,  
dach  kamienicy  przy  ulicy  T.  Kościuszki  59,  elewację  kamienicy  przy  ulicy   
A.  Mickiewicza  5,  dach  przy  ul.  Kamedulskiej  14,  elewację  przy  ul.  E.  Plater  1,   
dach  budynku  przy  ul.  T.  Kościuszki  98.

W kościele 
parafialnym  

pw. św. 
Apostołów 

Piotra i Pawła 
odnowiono 

elewację

>>
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Nowi wiceprzewoDNiczący 
Na lutowej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego 

radni wybrali dwóch nowych wiceprzewodniczących 
wojewódzkiego samorządu. Wiceprzewodniczącymi zo-
stali pochodzący z Suwalszczyzny Cezary Cieślukowski 
(klub PSL) i Romuald Łanczkowski (klub PiS). Dotąd we 
władzach samorządowych województwa podlaskie-
go obecnej kadencji nie było żadnego przedstawiciela 
Suwalszczyzny.

R. Łanczkowski otrzymał 19 głosów. Za kandydatu-
rą C. Cieślukowskiego głosowało 18 radnych. W Sejmiku 
Województwa Podlaskiego jest 30 radnych. Jego prze-
wodniczącym jest Bogusław Dębski, a dotąd był jeden 
wiceprzewodniczący Łukasz Siekierko.

5

Ciąg dalszy na str. 6

pozNajmy NaSzych raDNych

>>

Najważniejsze decyzje wpływające na życie suwalskiej wspólnoty lokalnej podejmują suwal-
scy radni. W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. Warto poznać ich bli-
żej, skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. Zadaliśmy suwalskim radnym kilkanaście pytań  
z tzw. kwestionariusza Prousta. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy w ten sposób lepiej pozna-
ją suwalskich radnych. Każdy radny otrzymał takie same pytania. Odpowiedzi prezentujemy 
w kolejności alfabetycznej. Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy radnego Adama 
Ołowniuka. 

1. Moja dewiza: „Staraj się zawsze być pożytecznym, lecz nigdy niezastąpio-
nym”.

2. Główna cecha mojego charakteru: pokora, odpowiedzialność, empatia.
3. Cechy, których szukam u mężczyzny: kierowanie się zasadami, lojalność.
4. Cechy których szukam u kobiety: wyrozumiałość, zaradność, życiowa mą-

drość. 
5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: szczerość… wg mnie Przyjaciel to czło-

wiek, który wie wszystko o Tobie i wciąż cię lubi…:)
6. Moje ulubione zajęcie: praca, słuchanie muzyki, aktywny wypoczynek  

i podróże.
7. Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie był tym, kim jestem: lekarzem..
8. Słowa, których nadużywam: ewentualnie.
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: Santiago, bohater lektury „Stary człowiek i morze”. 
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: Otaczający Mnie Ludzie... mimo to że wszyscy jeste-

śmy różni, każdy to bohater dnia codziennego, mający pozytywny wpływ na swoich bliskich  
i otoczenie.

11. Błędy, które najczęściej wybaczam: hmm zależy… każdy popełnia błędy ale najważniejsze to 
je dostrzec, umieć się do nich przyznać i spróbować naprawić. 

Kolejnym naszym rozmówcą będzie radny Wojciech pająk.

Wydarzyło Się
n Suwalsk a f i r ma  

Elektromil przekazała  
Szpitalowi Wojewódz- 
k iemu w Suwałk ach 
materiały elektryczne 
oraz elektrotechniczne 
o wartości 65 tys. zł. Są 
one wykorzystywane 
przy budowie szpitalne-
go laboratorium, gdzie bada się pacjentów na 
obecność wirusa COViD-19. Wcześniej próbki 
były wożone do Białegostoku, co wiązało się  
z wyższymi kosztami oraz długim oczekiwa-
niem na wyniki.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 62-letnie-
go kierowcę renault, który przejechał skrzy-
żowanie na czerwonym świetle. Okazało się, 
że kierujący miał ponad 1,5 promila alkoholu  
w organizmie. Suwalczanin stracił prawo jazdy. 

n 28 lutego na antenie TVP Polonia z suwal-
skiej Konkatedry pw. św. Aleksandra transmi-
towana była Msza św. w intencji misji i misjo-
narzy, sprawowana przez biskupa ełckiego 
Jerzego Mazura.

n Suwalski poseł Jarosław Zieliński został no-
wym przewodniczącym Podlaskiego Zespołu 
Parlamentarnego. Stanowisko to powierzo-
no mu na najbliższe pół roku. Zespół zrzesza 
17 podlaskich parlamentarzystów ze wszyst-
kich ugrupowań.

n Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowa-
dzi śledztwo przeciwko 46-letniemu mieszkań-
cowi Jeleniewa podejrzanemu o to, że usiłował 
prezentować 13-letniej dziewczynie treści por-
nograficzne poprzez komunikator interneto-
wy. Proponował też spotkanie. Prokurator po 
przedstawieniu zarzutów podejrzanemu wy-
stąpił z wnioskiem o zastosowanie  aresztu tym-
czasowego. Sąd uwzględnił wniosek i zastoso-
wał tymczasowy areszt na 3 miesięcy.   

n Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rol- 
niczego im. W. Witosa w Suwałkach otrzyma 
ponad 1,8 mln zł dotacji na organizację sta-
żów i praktyk u pracodawców, doposażenie 
szkoły oraz stypendia dla najlepszych uczniów. 
Taką decyzję podjął Zarząd Województwa 
Podlaskiego. Podobne dotacje otrzymały 
jeszcze: 4 szkoły w Białymstoku, 3 w Łomży 
oraz w Hajnówce, Ciechanowcu i Zambrowie. 
Pieniądze na te dotacje pochodzą z Unii 
Europejskiej.

n Policjanci zatrzymali prawo jazdy 38-lat-
kowi, który w obszarze zabudowanym ponad 
dwukrotnie przekroczył dopuszczalną pręd-
kość. Kierowca chryslera jechał o 56 kilometrów 
na godzinę za szybko suwalską ulicą Utrata. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 26-lat-
kę podejrzaną o kradzieże sklepowe na łącz-
ną kwotę blisko 2 tys. zł. Łupem obywatelki 
Litwy padły kosmetyki. Zatrzymana usłysza-
ła dwa zarzuty kradzieży ze sklepu na Osiedlu 
Północ. 

C. Cieślukowski        R.Łanczkowski 

Fot. Wrota Podlasia
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23 lutego na Osiedlu Północ doszło do nie-

bezpiecznej awarii. W bloku przy ul. Mikołaja 
Reja 84 stwierdzono rozszczelnienie sieci ga-
zowniczej. Gaz wyczuwalny był na zewnątrz 
budynku. Służby prosiły, aby mieszkańcy ze 
względów bezpieczeństwa nie zbliżali się do 
miejsca zdarzenia aż do odwołania. W związku 
z tym ewakuowano ok. 100 mieszkańców, któ-
rzy znaleźli schronieniew  Szkole Podstawowej 
nr 10. Po kilku godzinach i sprawdzeniu całego 
bloku mieszkańcy dostali pozwolenie na po-
wrót do swoich mieszkań. Przywrócono dosta-
wy prądu, nieco później lokatorzy tego bloku 
uzyskali dostęp do gazu. Gazownicy wymienili 
rury. Na szczęście nie doszło do tragedii.

Jaka przyczyna aWarii?
O przyczyny awarii zapytaliśmy Radosława 

Jankiewicza, rzecznika prasowego Polskiej 
Spółki Gazownictwa.

– Przyczyną awarii sieci gazowej, do której 
doszło 23 lutego przy ul. M. Reja w Suwałkach, 
była punktowa korozja rury stalowej. Służby 
Polskiej Spółki Gazownictwa niezwłocznie za-
bezpieczyły i wymieniły tę część sieci – odpo-
wiedział rzecznik PSG.

Więcej szczegółów dotyczących przy-
czyn awarii na stronie internetowej lokalnej 
rozgłośni Polskiego Radia podał Grzegorz 
Mackiewicz, dyrektor białostockiego oddzia-
łu Polskiej Spółki Gazownictwa. 

– To możliwe oraz bardzo realne, że do roz-
szczelnienia doszło dlatego, iż grunt był zmro-
żony i nastąpiło ocieplenie. Zauważmy też, że 
tam jest około 34-letnia instalacja stalowa. Ona 
ma prawo się rozszczelnić – stwierdził dyrektor 
G. Mackiewicz.

To niepokojące wyjaśnienie, bo podobna 
sieć dominuje na Osiedlu Północ.

 pSG uSpokaJa
Jak się okazuje, na suwalskich osiedlach 

Północ I i II jest dużo znacznie starszej instala-
cji gazowej niż ta, która uległa rozszczelnieniu 
przed dwoma tygodniami. Z informacji uzyska-
nych z Polskiej Spółki Gazownictwa wynika, że 
na osiedlach Północ I i II są 23,6 km stalowej sie-

ci gazowej, która została wybudowana w latach 
1978-1992 w celu doprowadzenia gazu do bu-
dynków wielorodzinnych.

– Sieć gazowa w Suwałkach jest regularnie 
kontrolowana. Ocena stanu technicznego sie-
ci gazowej, jej obsługa, serwis, naprawy i kon-
serwacja, a także prace montażowo-napraw-
cze prowadzone są według ściśle określonych 
procedur i instrukcji obowiązujących w PSG. 
Wszystkie gazociągi poddawane są szczegó-
łowej ocenie. Oględziny wykonywane są przez 
służby eksploatacyjne PSG lub na ich zlecenie, 
w oparciu o roczne harmonogramy, zgodnie  
z zasadami eksploatacji gazociągów i przyłączy 
– uspokaja rzecznik PSG.

co robić W przypadku aWarii?
W przypadku podejrzenia wycieku gazu na-

leży zgłosić to na numer alarmowy Pogotowia 
Gazowego 992. Informacje o numerach alar-
mowych Pogotowia Gazowego znajdują się 
także w gablotach informacyjnych na klat-
kach schodowych budynków wielorodzin-
nych oraz na szafkach gazowych zaworów 
głównych gazu. Więcej informacji na temat 
bezpieczeństwa sieci gazowej oraz postępo-
wania w przypadku podejrzenia ulatniania 
się gazu ziemnego można znaleźć na stro-
nie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa  
https://www.psgaz.pl/bezpieczenstwo

gazowa awariaWydarzyło Się
n Minister Obrony 

Narodowej wprowa- 
d z i ł  o z n a kę  r o z -
poznawc z ą Wojs- 
kowej Komendy Uzu- 
pełnień w Suwałkach 
im. gen. dyw. Józefa 
Leśniewskiego. Ozna- 
k a rozp oznawc z a 
W K U s woją s y m -

boliką odwołuje się do więzi wojskowo-histo-
rycznych z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej,  
a także lokalnego przywiązania do miasta.

n Sąd Okręgowy w Białymstoku na wniosek 
Prokuratury Regionalnej o kolejne trzy mie-
siące przedłużył areszt tymczasowy Dariuszo- 
wi M., przedsiębiorcy z Suwałk, zatrzymane-
mu przed trzema miesiącami. Prokuratura 
postawiła mu zarzuty m.in. udziału w zorga-
nizowanej grupie przestępczej, tzw. mafii pa-
liwowej. Dariusz M. ma pozostać w areszcie 
do 31 maja 2021 r.

n Ministerst wo Kultur y, Dziedzict wa 
Narodowego i Sportu przeznaczyło 270 tys. 
zł na remont i konserwację fasady budynku  
oraz fresków suwalskiego zespołu pokosza-
rowego i kaplicy przy ul. gen. K. Pułaskiego. 
600 tys. zł na prace konserwatorskie oraz 
restauratorskie w kościele pw. św. Teresy  
z Avila otrzymała parafia w Wiżajnach, a pa-
rafia w Wigrach 750 tys. zł na remont części 
murów oporowych Zespołu Klasztornego  
w Wigrach oraz montaż sygnalizacji pożaro-
wej w kościele. 

n Za kradzież wartych ponad 800 złotych 
artykułów spożywczych i alkoholu z jedne-
go z suwalskich sklepów 35-letni mieszkaniec 
Suwałk trafił za kratki. Za to przestępstwo 
grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

n Kolejny niechlubny rekord prędkości na 
suwalskich ulicach. Policjanci zatrzymali pra-
wo jazdy 35-latkowi, który w obszarze zabu-
dowanym na ul. Bakałarzewskiej przekro-
czył dopuszczalną prędkość o 62 kilometry 
na godzinę. Policjanci zatrzymali 35-latkowi 
prawo jazdy. Został również ukarany manda-
tem, a na jego koncie znalazło się 10 punk-
tów karnych.

n W ręce suwalskich dzielnicowych wpadł 
53-latek, którzy ukrywał się przed wymia-
rem sprawiedliwości za nieopłacenie grzyw-
ny. Mieszkaniec Suwałk dziesięć dni spędzi 
w areszcie.

n W suwalskiej Galerii Sztuki Stara Łaźnia 
odbyło się spotkanie autorskie z Radosławem 
Krupińskim – autorem wystawy fotografii 
„Suwałki 2020 – przez parawany przeszłości”. 
Tę wystawę w galerii można oglądać jeszcze 
do 14 marca. Do końca miesiąca będzie do-
stępna również w wirtualnej galerii fotografii  
virturama.pl. Wystawa została zrealizowa-
na w ramach stypendium Miasta Suwałki na 
rok 2020.
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Do 16 marca trwa w Suwałkach nabór wniosków o przyjęcie do przed-
szkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Wnioski na-
leży składać wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniania przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyj-
nym na rok szkolny 2021/22. Potem nastąpi weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną złożonych wniosków. 23 marca o godz. 8 zostaną podane 
do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifi-
kowanych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Do 26 marca do 
godz. 14 rodzice będą mogli złożyć pisemne oświadczenia o woli przyję-
cia dziecka do przedszkola.

Nabór uzupełniający do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Suwałki na rok szkolny 2021/22 rozpocznie się 1 czerwca. Kryteria 
naboru do przedszkoli można znaleźć na www.um.suwalki.pl 

Również do 16 marca potrwa nabór do klas pierwszych szkół podsta-
wowych dla dzieci spoza obwodu danej szkoły.

Do końca marca można jeszcze składać wnioski o dotację na wymia-
nę pieca w Suwałkach. Na ten cel w tegorocznym budżecie Suwałk za-
planowano 200 tys. zł. Do ubiegania się o dotację uprawnieni są wła-
ściciele oddanych do użytku jednorodzinnych budynków mieszkalnych 
oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami oddanych do użyt-
ku budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Suwałk.

Dotację w wysokości od 3 do 6 tys. zł (w zależności od dochodu na 
jednego członka rodziny) można otrzymać na:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źró-
dle ciepła, i jego zamianę na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) podłączenie do sieci gazowej,
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego poprzez zastąpienie aktu-

alnie używanych starych źródeł ciepła na nowe, o wyższej sprawności 
wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku, gdy nie 
istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cie-
płowniczej lub gazowej.

Wnioski pomogą w ypełnić pracownicy Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach, będą one przyjmowa-
ne do końca marca. Warto skorzystać z dopłaty i dzięki temu zadbać 
o lepszą jakość suwalskiego powietrza, którym wszyscy oddychamy. 
Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), 
w zakładce menu tematyczne/ochrona środowiska/Program ograni-
czania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki 

dotacje do wyMiany Pieców 

nabór do Przedszkoli i Podstawówek>>

>>

Szkoła Podstawowa nr 2

Prezydent Miasta Suwałk ustalił tegoroczne terminy wakacyjnych przerw w pra-
cy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Miasto Suwałki. 

W lipcu czynne będą:
– na Osiedlu Północ: Przedszkole nr 8 i Przedszkole nr 10 oraz oddziały przed-

szkolne przy SP nr 11;
– w centrum miasta: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2 oraz oddziały przed-

szkolne przy SP nr 2.

W sierpniu czynne będą:
– na Osiedlu Północ: Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 7 oraz 

oddziały przedszkolne przy SP nr 7 i SP nr 10;
– w centrum miasta: Przedszkole nr 3 i Przedszkole Specjalne nr 9.
Najdłużej w wakacje czynne będzie Przedszkole nr 4 przy ul. M. Skłodow- 

skiej-Curie, bo przerwa wakacyjna w tej placówce potrwa od 21 do 31 lipca.

>>

Suwalskie Przedszkole nr 4

wakacyjNe Dyżury

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. 210, tel. 87 562-82-10.
Ten program działa w Suwałkach już od 5 lat. Dzięki jego realizacji  

w 341 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej 
ekologiczne. Największą popularnością cieszą się przyłącza do sieci ga-
zowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało do tej pory 
199 mieszkańców Suwałk. 84 zabudowania podłączono do sieci PEC.  
W 58 budynkach wymieniono piece na bardziej proekologiczne.
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Wprawdzie mrozy już mniejsze, ale w lasach wciąż zalega śnieg, a to 

właśnie on jest dla dzikich zwierząt największym utrudnieniem w do-
tarciu do pokarmu. O dokarmianiu zwierząt rozmawiamy z Wojciechem 
Zaniewskim, Łowczym Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego 
w Suwałkach.

– Jakie zwierzęta leśne wymagają wsparcia?
– W trakcie tegorocznej zimy wszystkie gatunki zwierzyny potrze-

bują naszej pomocy, gdyż warunki w łowiskach są ekstremalnie trud-
ne. Największego wsparcia wymaga zwierzyna płowa, czyli jelenie, sar-
ny i daniele, ale dokarmiana jest również zwierzyna drobna i ptactwo.

 – Mówi się, że wykładanie karmy ma zatrzymać jak najwięcej 
zwierzyny w lesie.

– Działania mające na celu ograniczenie szkód w uprawach rolnych, 
a także ograniczające migrację zwierzyny, są prowadzone przez my-
śliwych szczególnie w okresie od wiosny do późnej jesieni. Tworzone 
są poletka i pasy zaporowe, a wykładanie atrakcyjnej karmy ma przy-
nieść wymienione wcześniej efekty. Tegoroczna zima jest niezwykle 
surowa. Bardzo niskie temperatury i wysoka pokrywa śnieżna znaczą-
co ograniczyły możliwości żerowania zwierzyny. Dlatego tak ważne 
jest wsparcie dzikich zwierząt w tym bardzo trudnym okresie poprzez 
wykładanie karmy. Ważne jest również dostarczanie soli z mikroele-
mentami, którą umieszcza się w tzw. lizawkach. 

– Skąd bierzecie karmę do tych leśnych stołówek?
– Karma na zimowe dokarmianie jest kupowana ze środków wła-

snych kół łowieckich oraz pozyskiwana na uprawianych przez nie po-

pomagają zwierzętom przetrwać zimę

lach. W skali Suwalskiego Okręgu PZŁ mówimy tu o tysiącach ton wyłożo-
nej karmy i wydanych na nią dziesiątkach tysięcy złotych.

– A czy każdy może samodzielnie dokarmiać zwierzęta i jadąc do 
lasu np. zabrać kapustę czy ziemniaki?

– Wrażliwość społeczeństwa na potrzeby dzikich zwierząt jest bardzo 
ważna. Jednak należy pamiętać o tym, aby karma była jak najbardziej natu-
ralna. Tak popularne dokarmianie chlebem, który zawiera sól i chemiczne 
ulepszacze, jest niewskazane. Natomiast sugeruję, aby dokarmiania zwie-
rzyny leśnej dokonywać wspólnie z myśliwymi, którzy najlepiej wiedzą,  
w których miejscach to robić.

– Dziękujemy za rozmowę.

>>
narodowy Spis powszechny Ludności  

i mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwiet-
nia. obecnie trwają prace organizacyjne  
i przygotowawcze. to niezwykle ważne ba-
danie statystyczne, obejmujące wszystkich 
mieszkańców polski. Jest ono realizowane 
raz na 10 lat.

kto i co będzie obJęte nSp 2021?
Obowiązkiem spisowym będą objęte:
– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czaso-

wo przebywające w mieszkaniach, budynkach i 
innych zamieszkanych pomieszczeniach niebę-
dących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fi-
zyczne niemające miejsca zamieszkania;

– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamieszkane pomiesz-
czenia niebędące mieszkaniami.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju 
nie będzie przeprowadzony odrębnie spis osób 
bezdomnych.

metody SpiSu
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie po-

wszechnym ludności i mieszkań osoba fizyczna 
objęta spisem powszechnym jest obowiązana 
do przeprowadzenia samospisu internetowego.

Zalogowanie się do formularza spisowego 
będzie odbywało się za pomocą węzła krajowe-
go (tj. profil zaufany oraz systemy informatycz-
ne banków) lub przez podanie numeru PESEL 
oraz nazwiska rodowego matki. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach (gdy osoba obję-
ta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła 

wypełnić formularza elektronicznego) rachmi-
strze spisowi będą kontaktowali się z tymi oso-
bami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc  
w dopełnieniu obowiązku spisowego. Realizacja 
wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona 
od sytuacji epidemicznej w kraju.

inFoLinia SpiSoWa
Już od 15 marca pod numerem telefonu:  

22 279 99 99 zostanie uruchomiona infolinia spi-
sowa. Do końca marca będzie można uzyskać 
informacje o NSP 2021, natomiast od 1 kwietnia  
w ramach infolinii będzie można skorzystać  
z pomocy w samodzielnym wypełnieniu formu-
larza spisowego, spisać się przez telefon meto-
dą „Spis na żądanie”, pozyskać informacje o NSP 
2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym po-
twierdzić ich tożsamość.

Liczymy Się DLa poLSki pomoc W Wypełnieniu
 oboWiĄzku SpiSoWeGo

W sytuacji, gdy zobowiązany do spisu nie ma 
możliwości dokonania samospisu np. z powodu 
braku dostępu do internetu, w urzędach staty-
stycznych oraz urzędach obsługujących wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast zostaną udo-
stępnione pomieszczenia i sprzęt do realizacji 
samospisu. Będzie też możliwość skorzystania  
z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu 
obowiązku spisowego.

Lista miejsc, w których będzie można doko-
nać samospisu, zostanie opublikowana na stro-
nie GUS.

WypełniJ SWÓJ oboWiĄzek 
W Formie SamoSpiSu 

internetoWeGo
Zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 w dro-
dze samospisu internetowego. Jest to najwygod-
niejsza forma przekazania danych. Możemy z niej 
skorzystać w dowolnym miejscu i czasie, a dodat-
kowo będzie możliwość wzięcia udziału i wygra-
nia atrakcyjnych nagród w planowanej Loterii NSP.

Pamiętajmy o tym, że wyniki spisu umożli-
wiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian 
demograficznych i społecznych w dowolnych 
przekrojach (również na poziomie gmin). Na ich 
podstawie organy władzy podejmują najważ-
niejsze decyzje gospodarcze i społeczne na ko-
lejne lata. Ponadto na nich opierają się plany roz-
wojowe naszych małych ojczyzn, jakimi są gminy.

Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. 
Zadbajmy o naszą przyszłość. Pamiętajmy, że 
#LiczySięKażdy i #LiczymySięDlaPolski!

Więcej na stronie www.um.suwalki.pl
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4 marca 2020 r. 
Ministerstwo Zdrowia podało informację o pierwszym przypadku 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. 66-letni pacjent po powrocie  
z Niemiec trafił do szpitala w Zielonej Górze.

11 marca 
Premier Mateusz Morawiecki poinformował o profilaktycznym za-

mknięciu placówek oświatowych na dwa tygodnie. Potem ten termin 
przedłużano. Od 15 marca zamknięto granice Polski w ruchu lotniczym 
i kolejowym. Wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych powyżej  
50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.

12 marca
W woj. wielkopolskim zmarła pierwsza chora na COViD-19 w Polsce.

25 marca
Wprowadzono zakaz przemieszczania się, zakazane zostały zgroma-

dzenia powyżej 2 osób, wprowadzono ograniczenia dotyczące prze-
mieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego i pieszo 
oraz uczestnictwa w uroczystościach religijnych do 5 osób.

Tak te pierwsze dni życia w pandemii wspominała 
Barbara Grabowska z suwalskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku: Pierwsze dni izolacji były najtrudniejsze. Trud no by-
ło odnaleźć się w nowej sytuacji. Dzień przemijał na chodze-
niu z kąta w kąt, słuchaniu przytłaczających wiadomości  
o liczbie zakażonych koronawirusem. Wszystkie myśli sku-
piały się na niepewności jutra. Nawet czytać się nie chciało, chociaż to za-
jęcie jest jednym z moich ulubionych.

25 marca
Suwalski samorząd miejski zakupił maseczki ochronne dla seniorów. 

Maseczki roznosili m.in. wolontariusze, pracownicy OSiR, CAS Pryzmat, 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej, Suwalskiego Ośrodka Kultury, 
Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia „Nie Po Drodze” oraz 
Centrum Rehabilitacji Melius.
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>> rok w PandeMii
Minął rok oD pierwSzego zAchorowAniA nA coViD-19 w polSce. Był to BArDzo truDny rok. pełen zAgrożeń  
i ogrAniczeń. nASze życie zMieniło Się cAłkowicie i chyBA Już nic nie BęDzie tAkie JAk przeD pAnDeMią. przy-
poMniJMy, JAk ten rok wygląDAł w SuwAłkAch. DAne Dotyczące liczBy oSóB zAkAżonych i przeBywAJących 
w kwArAntAnnie w SuwAłkAch pochoDzą ze StAtyStyk puBlikowAnych przez SuwAlSki SAnepiD. oD 23 liSto-
pADA 2020 r. SuwAlSki SAnepiD nie puBlikuJe DAnych Dotyczących zAchorowAń i liczBy oSóB przeBywAJą-
cych nA kwArAntAnnie w SuwAłkAch. ogrAniczA Się JeDynie Do inforMAcJi przekAzywAnych nA SeSJAch Su-
wAlSkieJ rADy MieJSkieJ. 

1 kWietnia
Wprowadzono kolejne ograniczenia w walce z wirusem: osoby poni-

żej 18 roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z do-
rosłym opiekunem. Parki, bulwary czy plaże zostały bezwzględnie za-
mknięte, zawieszono działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych 
i tatuaży oraz wprowadzono kolejne ograniczenia w sklepach i punk-
tach usługowych.

Policja 
pilnowała 

przestrzegania zakazu 
wchodzenia 

do suwalskiego Parku 
Konstytucji 

3 Maja

9 kWietnia 
Pierwsze potwierdzone zachorowanie na COViD-19 w Suwałkach. Jest 

to młoda kobieta, która przyjechała z zagranicy.
W kwietniu 
pracownicy 
suwalskiego 
OSiR-u ubra-
ni w specjalne 
kombinezo-
ny odkażali 
obiekty uży-
teczności 
publicznej, 
m.in. przysz-
kolne boiska 
i przystanki 
komunikacji 
miejskiej

ponad 3 tySiĄce zakażonych i 130 zmarłych na coVid 19 W SuWałkach

Suwalski Plac Marii Konopnickiej w południe 13 marca 2020 roku, 
w pierwszym dniu po wprowadzeniu przez polski rząd ograniczeń

Pusto 
w suwal-
skim 
centrum 
handlowym 
Plaza
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od 20 kWietnia  do 30 maJa
Wprowadzano kolejne etapy znoszenia ograniczeń.

20 kWietnia
W Suwałkach była jedna osoba zakażona i 62 osoby objęte kwarantanną.

25 kWietnia
Wznowiło działalność suwalskie targowisko przy ul. Bakałarzewskiej.

Suwalczanie tłumnie pojawili się na targowisku przy ul. Bakałarzewskiej  
w pierwszym dniu po wznowieniu działalności

4 maJa
W Suwałkach nie ma zakażonych na COViD-19, a 84 osoby przebywa-

ją na kwarantannie.

5 maJa 
Z zachowaniem ograniczeń sanitarnych wznowiła działalność 

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach. 

W pierwszym dniu po wznowieniu działalności przed suwalską Bibliotekę 
ustawiła się kolejka czytelników. W dwa dni 1 046 czytelników wypożyczyło 
ponad 3 200 książek

od 11 maJa
Powoli wznawiają działalność suwalskie żłobki i przedszkola.

od 6 czerWca 
Wznowiono działalność kin, teatrów, oper, basenów, klubów fitness, 

parków zabaw i rozrywki, saun i solariów.

8 czerWca 
746 suwalskich maturzystów rozpoczęło egzaminy. W 2020 roku ma-

tury odbyły się miesiąc później niż zwykle.

12 Lipca 
33 137 suwalczan czyli ok. 48% mieszkańców miasta wzięło udział  

w drugiej turze wyborów na Prezydenta RP. 

W kampanii przedwyborczej odbyły 
się w Suwałkach dwa duże wiece 

zorganizowane przez zwolenników 
prezydenta Andrzeja Dudy 

i Rafała Trzaskowskiego. 
W czasie wieców nie wszyscy prze-

strzegali obowiązku zakrywania 
ust i nosa oraz zachowania 2-me-

trowego dystansu, o których wspólnie 
przypominali tuż przed wyborami 

prezydenckimi Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny

14 Lipca 
W Suwałkach jest 14 zakażonych na COViD-19 i 76 osób przebywa  

na kwarantannie.

27 Sierpnia 
W Suwałkach jest 8 zakażonych i 69 osób przebywa na kwarantannie.

1 września 11 865 uczniów, 1 218 nauczycieli i 473 pracowników admini-
stracji i obsługi suwalskich placówek oświatowych rozpoczęło rok szkolny w spo-
sób stacjonarny

 1 października 
W Suwałkach jest 49 zakażonych, 147 osób przebywa na kwarantannie.
   

9 października 
W Suwałkach jest 97 aktywnie chorych na COViD-19 i 566 osób na 

kwarantannie.

10 października 
Suwałki znalazły się w czerwonej strefie zagrożenia koronawirusem.

13 października
Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w Suwałkach. Zmarł 83-let-

ni mężczyzna.

24 października
Wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w strefie publicznej, 

liczba osób w placówkach handlowych uzależniona jest od wielkości skle-
pu. Zamknięte zostają restauracje, bary (działalność tylko „na wynos”), si-
łownie, fitnessy, baseny oraz sanatoria. Lekcje w szkołach podstawowych 
dla klas IV-VIII odbywają się zdalnie.

30 października
Wprowadzono zamknięcie cmentarzy od 31 października do 2 listo-

pada.

Pusty suwalski 
cmentarz 
przy ul. M. Reja
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30 października
W Suwałkach jest 220 zakażonych na COViD-19, a 822 osoby przeby-

wają na kwarantannie; do końca października w Suwałkach na COViD-19 
zmarły 3 osoby.

9 LiStopada
Zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych.

10 LiStopada
W Suwałkach jest 557 zakażonych, a 918 osób przebywa na kwaran-

tannie, do 10 listopada na COViD-19 zmarło 7 osób.

11 listopada w Suwałkach odbyły się symboliczne obchody Święta Niepodległości

16 LiStopada
Zanotowano najwyższą liczbę aktywnie chorych na COViD-19  

w Suwałkach do czasu, gdy Sanepid publikował dane: 823 osoby były 
aktywnie chore, 924 osoby przebywały na kwarantannie, do 16 listopa-
da zmarło 12 osób.

20 LiStopada
Suwalski Sanepid po raz ostatni opublikował dane dotyczące zacho-

rowań na COViD-19: w Suwałkach było 702 zakażonych, 912 osób prze-
bywało na kwarantannie, a do 20 listopada w Suwałkach zmarło 21 osób 
na COViD-19.

28 Grudnia
W suwalskim Szpitalu Wo- 

jewódzkim rozpoczęły się szcze- 
pienia przeciw COViD-19. Naj- 
pierw zaszczepiono pracowni-
ków medycznych, potem kolej-
ne grupy społeczne najbardziej 
narażone na zachorowania na 
SARS-CoV-2, w tym seniorów 
i nauczycieli.

Przeciw COViD-19 zaszczepił się 
Adam Szałanda, dyrektor Szpita-
la Wojewódzkiego w Suwałkach

Według rządowej strony Raport szczepień przeciw COViD-19 do  
7 marca w Suwałkach zaszczepiło się 6 741 osób czyli ok. 9,63% ogółu 
mieszkańców. To najmniej z miast na prawach powiatu w podlaskim.  
W Białymstoku zaszczepiło się ok. 18% mieszkańców (53 634 osób 
przyjęło pierwszą dawkę), w Łomży pierwszą dawkę szczepienia przy-
jęło 13,12% ogółu mieszkańców (8 266 osób zaszczepionych). Według 
rządowego raportu w Suwałkach (7 marca) dziennie szczepi się 1 oso-
ba. To znacznie mniej niż np. w Białymstoku, gdzie codziennie szcze-
pi się 1 034 osób. W Suwałkach drugą dawkę szczepienia przeciwko 
COViD-19 przyjęło 2 371 osób (stan na 7 marca).

18 Stycznia 2021
Została przywrócona nauka stacjonarna dla klas I-III szkół podstawo-

wych, a także dla uczniów szkół specjalnych.

25 Stycznia
Rozpoczęła się rejestracja seniorów w wieku ponad 70 lat chętnych do 

szczepień przeciwko COViD-19.

W Suwałkach jest 13 stacjonarnych punktów szczepień oraz je-
den mobilny:

– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRYMUS”, ul. L. Wa- 
ryńskiego 27,

–  Gabinet Szczepienny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Vita-Med”, ul. A. Putry 9,

– Izba Przyjęć Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 62,

– Gabinet Zabiegowo-Szczepienny Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ESKULAP”, ul. L. Waryńskiego 27 lok. 48,

– Poradnia Rehabilitacji Leczniczej dla dorosłych, ul. L. Waryńskie- 
go 22 A,

– Rodzinne Centrum Medyczne, ul. 1 Maja 25,
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poli-Med”, ul. K. Pułas- 

kiego 26 A,
– Gabinet Szczepienny „Przychodnia Rodzinna” Jacek Obrączka,  

ul. A. Patli 29,
– Gabinet Szczepienny „Przychodnia Rodzinna” Jacek Obrączka,  

ul. E. Plater 7 lok. 3,
– Gabinet Szczepienny „Poradnia Medycyny Rodzinnej”, ul. E. Mły- 

narskiego 9,
– Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Na Klonowej”, ul. Klonowa 40 lok. 4,
– Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki,  

ul. Szpitalna 60,
– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Szpitalna 56.

Pacjenci z Suwałk oraz powiatów: suwalskiego, augustowskiego 
i sejneńskiego mogą korzystać z mobilnego punktu szczepień prze-
ciw COViD-19, który prowadzi Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Paliatywnej w Suwałkach. Mobilny punkt szczepień przeciw COViD-19 do-
jedzie do domów pacjentów obłożnie chorych. Dla pacjenta takie szcze-
pienie jest bezpłatne.

15 LuteGo
Na sesji suwalskiej Rady Miejskiej Elżbieta Bednarko, szefowa su-

walskiego Sanepidu, poinformowała że 85 suwalczan zmarło z po-
wodu COViD-19 i chorób współistniejących. Od początku epidemii 
w Suwałkach stwierdzono 2 921 zachorowań. Jak poinformowała  
E. Bednarko, z jej wyliczeń wynika, że w lutym w Suwałkach i okolicach 
stwierdza się dziennie 11-12 zachorowań na COViD-19. Z kolei dyrek-
tor Szpitala Wojewódzkiego Adam Szałanda zwrócił uwagę na niepoko-
jący trend wzrostu liczby pacjentów, u których stwierdzono COViD-19 
potrzebujących respiratorów w jego placówce. 15 lutego w suwalskim 
Szpitalu Wojewódzkim przebywało 40 pacjentów chorych na COViD-19,  
z czego 6 korzystało z respiratorów. 

Od początku epidemii do 
1 marca 2021 r. w Suwałkach 
stwierdzono 3 006 zachorowań. 
To jest ok. 4,3% mieszkańców 
Suwałk. Te statystyki nie obejmu-
ją osób, które zachorowały bez-
objawowo bądź też nie zgłosiły 
się do służb medycznych. Wiele 
osób mających „covidowe” ob-
jawy nie zgłasza się do służb me-
dycznych, by nie utrudniać życia 
najbliższym, którzy są obejmo-
wani obowiązkową kwarantanną.

Od początku epidemii do 1 marca 2021 r. w Suwałkach z powodu 
COViD-19 zmarło 130 osób. 

(Na podstawie danych przekazanych przez Elżbietę Bednarko, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach)
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Suwalscy radni zdecydowali, że 2021 będzie Rokiem Andrzeja Wajdy. 
W tym roku przypada 95 rocznica urodzin najwybitniejszego polskie-
go reżysera oraz mija 5 lat od jego śmierci. Zapraszamy do zapoznania 
się z propozycjami wydarzeń, które w najbliższych miesiącach odbędą 
się w naszym mieście.

Został wydany okolicz-
nościowy kalendarz na 
rok 2021 poświęcony 
twórczości A. Wajdy. 
Za projekt graficzny ka-
lendarza odpowiadał 
uznany plakacista 
Andrzej Pągowski. 
Kalendarz prezentuje 
plakaty do filmów re-
żysera, które zostały na-
malowane na nowo w 
ramach projektu   
pn. „Wajda na nowo” 

Najważniejszym wydarzeniem Roku Andrzeja Wajdy w Su- 
wałkach będzie festiwal filmowy pod nazwą „Wajda na nowo”. Od  
19 do 21 sierpnia na bulwarach nad Czarną Hańczą Suwalski Ośrodek 
Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Chill & Luzz oraz Krystyną 
Zachwatowicz-Wajda i Wajda School przygotuje przedsięwzięcie które-
go w Suwałkach jeszcze nie było. W programie festiwalu m.in.:
u plenerowy przegląd filmów Andrzeja Wajdy (tytuły do uzgodnie-

nia) – projekcje na bulwarach nad Czarną Hańczą lub placu Marii 
Konopnickiej,

u spotkania z aktorami występującymi w wyświetlanych filmach,
u wystawa plakatów do filmów A. Wajdy, namalowanych na nowo przez 

Andrzeja Pągowskiego,
u  konkurs filmów krótkometrażowych zrealizowany przez Sto- 

warzyszenie Filmowe Chill & Luz (organizator Festiwalu Filmowego 
notofest).
Oprócz tego Miasto Suwałki zaplanowało inne wydarzenia:

W 95 rocznicę urodzin andrzeja Wajdy w sali jego imienia w Suwalskim ośrodku kultury odbył się wieczór wspomnień i koncert urodzi-
nowy poświęcony najwybitniejszemu polskiemu reżyserowi, wypełniony muzyką i słowami. zabrzmiały słynne kompozycje, znane z fil-
mów reżysera, w wykonaniu Suwalskiej orkiestry kameralnej pod dyrekcją krzysztofa Jakuba kozakiewicza. 

rok andrzeJa WaJdy

wajdowski wieczór

proGram roku andrzeJa WaJdy W SuWałkach
1. Multimedialna wystawa pn. „Wajda”:

u termin: koniec 2021 r., Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
u wystawa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie, gdzie 

miała swoją premierę w 2019 roku; w Suwałkach zaprezentowana mo-
głaby być pierwsza strefa wystawy dotyczące dzieciństwa i młodości 
A. Wajdy.

2. Spotkanie autorskie z Bartoszem Michalakiem, autorem książki  
pt. „Wajda. Kronika wypadków filmowych”:
u  termin: wrzesień 2021 roku, miejsce: Biblioteka Publiczna im. Marii 

Konopnickiej w Suwałkach.

3. Wieczór f ilmow y w Cinema 
Lumiere.

4. Działania zaplanowane przez su-
walskie placówki oświatowe, w tym m.in.:
u konkursy plastyczne i fotograficzne 
dotyczące reżysera i jego twórczości,
u lekcje tematyczne,
u wystawy,
u quizy wiedzowe,
u  wycieczki śladami A. Wajdy w Su- 
wałkach,
u realizacja krótkich filmów i prezenta-
cji multimedialnych,
u warsztaty muzyczne i taneczne,
u projekcje filmów Andrzeja Wajdy.

5. Kampania promocyjna na FB do-
tycząceżycia i twórczości A. Wajdy,

6. Akcenty nawiązujące do Roku 
Andrzeja Wajdy w przestrzeni miejskiej:
u plenerowa wystawa na kostkach-

kubikach.

>>

W „DwuTygodniku Suwal-
skim” nr 4 ukazała się pierwsza 
czterostronicowa wkładka za-
tytułowana „Powroty w krainę 
rodzinną” poświęcona najwybit-
niejszemu polskiemu reżyserowi  
i jego związkom z Suwałkami  
i Suwalszczyzną. Kolejna wkład-
ka poświęcona A. Wajdzie  
w „DTS” ukaże się w drugiej 
połowie roku

Fragmenty książki „Andrzej i Krystyna. Późne obowiązki” 
przeczytał Włodzimierz Ciborowski. Zabrzmiały wspo-
mnienia przyjaciół, przywołano filmy, które nie powstały, 
poznaliśmy nieznane zapiski reżysera

Suwalska Orkiestra Kameralna zagrała m.in. poloneza z filmu „Pan Tadeusz”, do którego 
zdjęcia nagrywano na Suwalszczyźnie w Smolnikach
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bibLioteka pubLiczna im. marii konopnickieJ 

W SuWałkach, ul. Emilii Plater 33A zaprasza:
n do udziału w akcji „Mała książ-

ka – wielki człowiek” – przyjdź  
z dzieckiem (3-6 lat) do biblioteki 
i odbierz Wyprawkę Czytelniczą 
w ramach projektu „Mała książ-
ka – wielki człowiek”! Dzieci znaj-
dą książkę oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bi-
bliotece, zakończoną wypoży-
czeniem minimum jednej książki 
Mały Czytelnik otrzyma naklej-
kę, a po zebraniu dziesięciu zo-
stanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym je-
go czytelnicze zainteresowania. 
Bezpłatne wyprawki można otrzy-
mać w wypożyczalni Oddziału 
dla Dzieci (ul. E. Plater 33A), w Filii nr 1 (ul. Szpitalna 60), w Filii nr 2  
(ul. Klonowa 41) oraz w Filii nr 3 (ul. Północna 26).

n wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim 
obejrzysz film, wypożycz i prze-
czytaj książkę. Zdobądź kupon 
zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia 
do zakupu biletu do kina na film 
2D i 3D (w cenie 18 zł). 

Filmy objęte akcją: „25 lat nie-
winności. Sprawa Tomka Komendy”, „Banksterzy”, „Tajemniczy ogród”.

SuWaLSki ośrodek kuLtury zaprasza na:
n Weekend z historią mody – 13-14.03, Sala Granatowa, ul. T. Noniewi- 

cza 71, wstęp wolny, rezerwacje miejsc (tel. 87 563 85 45), decyduje ko-
lejność zgłoszeń: 13.03 – godz. 12-18; 14.03. – godz. 10-16.

n Marzeńtańce 2021 – 19.03, w godz. 9-14, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana 
Pawła II 5. W programie widowiskowe prezentacje taneczne, konkurs 
na Wiosnę-Marzannę i koncert wokalistów ze Studia Piosenki Świetlik. 
SOK zaprasza młodych tancerzy i plastyków w wieku od 5 do 18 lat oraz 
wszystkich wyczekujących wiosny. Zgłoszenia uczestnictwa można 
przesyłać do 15 marca na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża 
Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki lub mailowy sok@soksuwalki.eu

n na spektakl „Na pełnym morzu” – 17.03, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, 
ul. Jana Pawła II 5, bilety 50 zł w kasie SOK. Trzech rozbitków, wokół 
morze, a głód rośnie. Kto zostanie zjedzony? Świetna jednoaktówka 
Sławomira Mrożka to tegoroczna premiera Białostockiego Teatru Lalek. 
Jak u Mrożka – zabawny dialog, błyskotliwe puenty, przewrotna filozo-
fia, czarny humor i elegancki dowcip oraz krwiści nomen omen bohate-
rowie w wielowymiarowych rolach. Przedstawienie kierowane jest do 
widzów dorosłych oraz młodzieży.

n spotkanie z mistrzynią tkacką Sabiną Knoch i uczestniczkami ze-
szłorocznego projektu tkackiego, autorkami tkanin wielonicielnico-
wych, eksponowanych obecnie na wystawie w SOK – 18.03, godz. 17, ka-
wiarnia artystyczna, ul. Noniewicza 71, wstęp wolny, rezerwacje miejsc  
(tel. 87 563 85 45), decyduje kolejność zgłoszeń.

muzeum okręGoWe W SuWałkach, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

n wystawę cza-
sową „Jaćwieskie 
eldorado”. Wyeks- 
ponowano na niej 
pond 600 bezcen-
nych eksponatów, 
broni, ozdób, na-
r zędzi i  innych 
przedmiotów co-
dziennego użytku 
z XI, XII i XIII wieku. 
Wystawa jest czynna do 28 marca.

cinema Lumiere
ul. dwernickiego 15
zaprasza na filmy:

– do 11 marca – „Co w duszy gra” (komedia animowana/przygodo-
wy), „Ściana cieni” (dokumentalny), „Czyściec” (religijny), „Pojedynek na 
głosy” (komedia obyczajowa), „Zabij to i wyjedź z tego miasta” (animo-
wany), „Sound of Metal” (dramat), „Alive” (horror), „Obiecująca. Młoda. 
Kobieta” (dramat kryminalny/thriller);

– 9 marca – „Helmut Newton. Piękno i bestia” (dokumentalny)  
– film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA;

– od 12 marca – „Każdy ma swo-
je lato” (komediodramat), „Pętla” 
(sensacyjny);

– 17 marca – „Judy” (dramat bio-
graficzny/muzyczny) film wyświe-
tlany w cyklu BABSKIE WIECZORY;

– od 19 marca – „Nocny konwój” 
(dramat kryminalny).

W KINIE

kuP bilety
Suwalskie kino jest otwarte i aktyw-

ne! Ale obecna sytuacja nadal jest trud-
na dla wszystkich. Wypatrując lepszej 
przyszłości Cinema Lumiere stara się do niej dotrwać, dlatego też bie-
rze udział w akcji #WspieramyKinaPolskie.

Jak to działa?
n Wejdź na www.wspieramy-kina.pl, wybierz kino Cinema Lumiere  

i kup dowolną liczbę bezterminowych e-biletów.
n Bilety wykorzystasz, kiedy chcesz, na dowolny seans 2D, a Twoja 

płatność trafi do suwalskiego kina już teraz i pomoże przetrwać naj-
trudniejszy okres. Wygrywają wszyscy!

n Urodziny, święta? Bilety to idealny pomysł na prezent! Podaruj bli-
skiemu wspólny wypad do kina. Niby drobiazg, a cieszy :)

>>
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Wydarzenia SportoWe
śLepSk maLoW z hiStorycznym aWanSem

Po raz pierwszy w historii siatkarze Ślepska Malow Suwałki awansowa-
li do play-off Plus Ligi czyli do bezpośredniej walki o Mistrzostwo Polski. 
Ale zanim stało się to faktem Ślepsk Malow wygrał trzy mecze ostatnio 
rozegrane w Suwałki Arenie. Najpierw zwyciężył 3:1 (25:21, 26:24, 23:25, 
25:18) z Treflem Gdańsk. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano roz-
grywającego Ślepska Malow Joshuę Tuanigę. Następnie suwalski zespół 
wygrał 3:0 (25:20, 25:19, 25:17) z MKS Będzin. Za najlepszego zawodnika 
tego meczu uznano Bartłomieja Bołądzia. Został on też najlepszym za-
wodnikiem ważnego spotkania ze Stalą Nysa, które suwalska drużyna wy-
grała 3:1 (25:17, 25:20, 19:25, 25:20). Po rundzie zasadniczej Ślepsk Malow 
z dorobkiem 36 punktów zajął ósmą lokatę w tabeli Plus Ligi.

Siatkarz Ślepska Malow 
Bartłomiej Bołądź był jed-
nym z czołowych siatkarzy 
Plus Ligi w rundzie zasad-
niczej. Uplasował się 
w czołowej piątce: zagrywa-
jących, atakujących, punk-
tujących oraz w rankingu 
MVP

W play-off Ślepsk Malow zagra z półfinalistą Ligi Mistrzów ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle. Zapewne suwalski zespół nie będzie faworytem w po-
jedynku, ale w ostatnim rozegranym meczu pomiędzy tymi drużynami 
siatkarze z Kędzierzyna-Koźla musieli wznieść się na wyżyny swoich umie-
jętności. Trochę pomógł też im sędzia. Jak będzie tym razem? Przekonamy 
się 20 marca, gdy rozpocznie się rywalizacja w Kędzierzynie-Koźlu.

Andrzej Kowal     Mateusz Kuśmierz          Kamil Skrzypkowski

Wprawdzie trwają jeszcze tegoroczne rozgrywki Plus Ligi, ale już 
znamy sztab szkoleniowych, który poprowadzi Ślepsk Malow Suwałki  
w następnym sezonie Plus Ligi. Andrzej Kowal, Mateusz Kuśmierz, Kamil 
Skrzypkowski i Andrzej Sawicki przedłużyli kontrakty z suwalskim klu-
bem. Trener A. Kowal prowadzi Ślepsk Malow od chwili, gdy suwalski ze-
spół rozpoczął grę w Plus Lidze. Pod jego wodzą biało-niebiescy bez-
piecznie utrzymali się w rozgrywkach, a zwycięstwa z utytułowanymi 
rywalami sprawiły, że kibice w Suwałkach i na Suwalszczyźnie pokochali 
siatkówkę. M. Kuśmierz w sezonach 2019/2020 i 2020/2021 pełnił funkcję 
asystenta trenera A. Kowala. Do sztabu szkoleniowego Ślepska Malow po 
zakończeniu kariery sportowej dołączył były zawodnik suwalskiej druży-
ny K. Skrzypkowski. Pełni on funkcję asystenta trenera/kierownika dru-
żyny, którą łączy z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego w su-
walskiej Szkole Podstawowej nr 10. W sezonie 2021/22 za przygotowanie 
fizyczne biało-niebieskich ponownie odpowiedzialny będzie A. Sawicki, 
który pracuje jako nauczyciel w-f w suwalskiej SP nr 11. 

cztery punkty WiGier
Zwycięstwo i remis – to bilans piłkarzy suwalskich Wigier w pierw-

szych dwóch meczach II ligi rozegranych po przerwie zimowej. Najpierw 
w Pruszkowie wygrali 2:1 ze Zniczem. Gole dla Wigier strzelili: Kamil 

Adamek w 48 min. i Cezary Sauczek w 78 min. z rzutu karnego, a dla 
rywali Owe Bonyanga w 21 min. W kolejnym spotkaniu rozegranym  
w Elblągu Wigry bezbramkowo zremisowały z Olimpią. Dzięki korzystnym 
wynikom na innych stadionach zmniejszyła się strata suwalskiej druży-
ny do prowadzących GKS Katowice i Górnika Polkowice. Wigry zdobyły 
37 punktów i tracą 2 punkty do wicelidera, a do prowadzącego w tabe-
li GKS Katowice – 4 pkt. W następnym meczu Wigry zmierzą się w piątek 
(12 marca) o godz. 17 z Błękitnymi Stargard. Będzie to pierwszy mecz po 
przerwie zimowej rozegrany w Suwałkach.

Znamy już termin zaległego meczu suwalskiego zespołu z Górnikiem 
Polkowice. Rozegrany on będzie jeszcze przed Wielkanocą – w środę 31 
marca w Suwałkach. To spotkanie pierwotnie miało odbyć się 2 grudnia, 
ale zostało przełożone ze względu na niekorzystne warunki atmosferycz-
ne. Duży mróz sprawił, że boisko na suwalskim stadionie było zmrożone  
i sędzia uznał, że to uniemożliwia bezpieczne rozegranie meczu.

Skb LitpoL maLoW WyGryWa
Badmintoniści SKB Litpol Malow Suwałki odnieśli dwa zwycięstwa 

w IV rundzie badmintonowej ekstraklasy rozegranej w Suwałkach. 
Najpierw wygrali 6:1 z Unią Bieruń, a następnie pokonali 5:2 ABRM 
Warszawa. Punkty dla suwalskiej drużyny zdobyli: Maria Ulitina (2) oraz 
w grze podwójnej w parze z Karoliną Szubert (2), Ulyana Wolskaja (1), 
Kamila Augustyn (1) oraz w mikście z Michałem Łogoszem (1), Mateusz 
Świerczyński (1), Michał Sobolewski (1) oraz Danyło Bosniuk (1) i w grze 
podwójnej w parze z Łukaszem Moreniem (1). 

Ekstraklasowa drużyna badmintonistów z właścicielem firmy Litpol Malow 
Henrykiem Owsiejewem (pierwszy z prawej) i trenerem Jerzym Dołhanem

Fot. Bogdan Pieklik

W siedmiu meczach SKB Litpol Malow zdobył 20 punktów i zaj-
muje trzecie miejsce w tabeli badmintonowej ekstraklasy za KU AZS 
Łódź i Hubalem Białystok. Nie jest znany termin rozegrania dwóch za-
ległych meczów SKB Litpol Malow z Hubalem Białystok i Spartakusem 
Niepołomice. W piątej rundzie badmintonowej ekstraklasy, zaplanowa-
nej na 10 kwietnia w Białymstoku, SKB Litpol Malow zmierzy się z gospo-
darzami, czyli drużyną OSSM-SMS oraz AZS AGH Kraków.

medaLe LekkoatLetÓW hańczy
Trzy złote i jeden brązowy medal to dorobek lekkoatletów LUKS 

Hańczy Suwałki na Halowych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego 
młodzików. Złote medale zdobyły: Aleksandra Hołub w skoku wzwyż  
(140 cm), Kornelia Nowikowska w pchnięciu kulą (9 m 86 cm – rek. życio-
wy) oraz Karolina Jasionowska na 60 m ppł (12,43 sek. – rek. życiowy), 
która wywalczyła też brązowy medal w skoku wzwyż (125 cm). Więcej 
na www.dwutygodniksuwalski.pl

SukceSy karatekÓW
Zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin zdobyli 12 meda-

li na turnieju karate shinkyokushin dzieci i młodzieży o Puchar Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich, rozegranym w Giżycku. To były ich pierw-
sze tegoroczne zawody. Wywalczyli 12 medali: jeden złoty, trzy srebrne  
i osiem brązowych. Rywalizację w kategorii wiekowej 2003-2005 do 60 
kg wygrał Adrian Bugieda. Drugie miejsca w swoich kategoriach zajęli: 
Ada Anzulewicz, Tomasz Kluczyński i Wojciech Puczyłowski. Więcej na  
www.dwutygodniksuwalski.pl
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skręcić zarówno w prawo, jak i w lewo, a ci jadący od strony miasta uli-
cą gen. K. Pułaskiego – w ulicę A. Wierusza-Kowalskiego, bez koniecz-
ności wjazdu na rondo przy ulicach gen. K. Pułaskiego i Armii Krajowej.

plan prac w centrum miasta:
– przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. 1 Maja 17, wyko-

nanie remontu nawierzchni jezdni od budynku przy ul. 1 Maja 15 do 
17B, wraz remontem wjazdów do garaży;

– wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. M. Skłodowskiej-Curie 
od budynku nr 10 do nr 12.

plan prac w innych częściach miasta:
– wykonanie utwardzenia peronu na przystanku autobusowym 

przy ul. Sejneńskiej 34 (za torami);
– remont chodnika na ul. Dąbrówka – odcinek od ul. Piaskowej do 

siedziby PEC;
– przebudowa chodnika, wykonanie ciągu pieszo-rowerowe-

go przy ul. Utrata po stronie wschodniej, od budynku nr 21 do nr 45; 
– remont chodników przy ul. Kawaleryjskiej po stronie południo-

wej, odcinek od ul. Partyzantów do ul. Zastawie;
– remont nawierzchni chodnika przy ul. Pogodnej po stronie pół-

nocnej, od budynku nr 2 do nr 3;
– wykonanie utwardzenia na przystanku autobusowym przy  

ul. Dubowo I, w okolicy placu zabaw;
– utwardzenie nawierzchni na suwalskim lotnisku, wykonanie pla-

cu manewrowego przy hangarze.

15

Blisko 20 różnych inwestycji wykonają pracownicy suwalskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni w 2021 roku. Będą to między innymi remonty 
chodników i przebudowa układów komunikacyjnych. Największym 
zadaniem będzie wykonanie skrzyżowania ulic K . Pułaskiego  
i A. Wierusza-Kowalskiego.

plan prac na osiedlu kolejowym:
– remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Topolowej po stro-

nie wschodniej, od ul. Kolejowej do ul. Lipowej;

– przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Różanej 30 po-
przez zwiększenie ilości miejsc parkingowych i uporządkowanie te-
renu;

– wykonanie remontu chodnika na ul. Lipowej przy posesjach od 
nr 10 do nr 14, od nr 22 do nr 26 oraz od nr 19 do nr 29 – kontynuacja 
prac z roku ubiegłego;

– remont nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Orzechowej po stro-
nie północnej;

– remont nawierzchni jezdni ul. Jesionowej od budynku nr 8 do  
nr 2A.

plan prac remontowych i odtworzeniowych 
na osiedlu północ:

– budowa ciągów pieszych związanych z planowaną zmianą  
zagospodarowania parku między ulicami: A. Putry, W. Andersa  
i A. Minkiewicza;

– remont nawierzchni ciągu pieszego oraz parkingu przy  
ul. K.O. Falka, po stronie zachodniej jezdni w okolicy budynków nr 2 – 4;

– przebudowa skrzyżowania K. Pułaskiego i A. Wierusza-Ko- 
walskiego. W ramach inwestycji skrzyżowanie zostałoby tak przebu-
dowane, by kierowcy jadący od ul. A. Wierusza-Kowalskiego mogli 

jakie ulice do reMontu?>>
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o b W i e S z c z e n i e
prezydenta miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 
z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek 
Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 11.01.2021 r., 
znak: I.7011.07.4.2019/2021.EŁ, decyzję nr 1/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w 
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi pu-
blicznej od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do osiedla budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego w Suwałkach i infrastrukturą techniczną w zakresie robót bu-
dowlanych obejmujących: 

– budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego o nawierzchni z kostki betonowej na obciążenie ruchem 
KR 2 zakończonej placem nawrotowym z dwoma zjazdami publicznymi na 
działkę nr 25794 oraz na działkę 22714/2 (po podziale 22714/4),

– budowę ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej po zachodniej 
stronie ulicy,

– budowę obustronnych zatok parkingowych dla samochodów osobo-
wych na 62 miejsca postojowe i 3 miejsca postojowe dla osób niepełno-
sprawnych,

–  budowę dwóch zjazdów indywidualnych jako bliźniaczy na działkę nr 
22715/2 (po podziale 22715/4) oraz na działkę nr 22718 (po podziale 22718/2),

– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami do wpustów desz-
czowych wraz ze studniami magazynująco– rozsączającymi,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych, 
– budowę kanału technologicznego,
– zagospodarowanie zielenią,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 

projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowę skrzyżowania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z bu-
dowanym odcinkiem drogi publicznej na działkach nr 22697/2, 22707/1, 
22714/1, 22715/1 w zakresie:

–  rozbiórki istniejących elementów komunikacyjnych kolidujących  z  bu-
dową  ulicy,

–  budowę skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
–  budowę obustronnych ciągów pieszo-rowerowych wraz z pasem zie-

leni, 
–  umocnienie skarpy i dna rowu płytami betonowymi ażurowymi na 

działce nr 22715/1, 22707/1, 22697/2,
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa nowego odcinka kablowej linii oświetleniowej na działkach nr 

22697/2, 22707/1, 22714/1, 22715/1,
b) budowa kanału technologicznego na działkach nr 22697/2, 22715/1,
c) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego,

3) budowy lub przebudowy zjazdów:
a) wysokościowe dowiązanie przyległej działki o nr 22707/2 do projekto-

wanego pasa drogowego drogi publicznej,
4) budowy i przebudowy urządzeń wodnych:
a) budowa przepustu na istniejącym rowie na działkach nr geod. 22715/1, 

22714/1, 22707/1, 22697/2,
b) budowę cieku podchodnikowego  na działkach nr 22715/1 i 22697/2.
Inwestycja zlokalizowana jest w części na działkach o nr: 22715/2, 22718, 

22714/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki) 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 

projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie 
budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudo-
wy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy zjazdów, budowy lub 
przebudowy urządzeń wodnych na nieruchomościach oznaczonych dział-
kami o nr:  22697/2, 22714/1, 22707/1, 22707/2, 22715/1, (obręb 0004, Miasto 
Suwałki), według obowiązującego katastru  nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 22715/2, 22718, 22714/2 (ob-
ręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego 
pasa drogowego drogi: 22715/3, 22718/1, 22714/3 (obręb nr 0004, Miasto 
Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 
22715/4, 22718/2, 22714/4 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załączo-
nego projektu  podziału.  

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zloka-
lizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 22715/3, 22718/1, 
22714/3 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0004, 
Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 
projektowanym pasem drogowym drogi w zakresie budowy lub przebudo-
wy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy infrastruktury tech-
nicznej, budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieru-
chomościach oznaczonych działkami nr: 22697/2, 22714/1, 22707/1, 22707/2, 
22715/1, (obręb 0004 Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi publicz-
nej: Obręb nr 0004 Miasto Suwałki:

– 22714/2 o pow. 0,1846 ha dzielona na działki: 22714/3 o pow. 0,0886 ha 
(przeznaczona pod drogę publiczną) i 22714/4 o pow. 0,0960 ha (w dotych-
czasowym władaniu), 

– 22715/2 o pow. 0,5655 ha dzielona na działki: 22715/3 o pow. 0,1224 ha 
(przeznaczona pod drogę publiczną) i 22715/4 o pow. 0,4431 ha (w dotych-
czasowym władaniu), 

– 22718 o pow. 2,3278 ha dzielona na działki: 22718/1 o pow. 0,3696 ha 
(przeznaczona pod drogę publiczną) i 22718/2 o pow. 1,9582 ha (w dotych-
czasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i 

Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. A. Mickiewicza 1, pok. 140.  

Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie 
Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego 
zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą te-
lefoniczną lub mailową.  58/2021

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów czekających na dom, któ-
re teraz przebywają w suwalskim schronisku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta w schronisku są otoczo-
ne opieką weterynaryjną, 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

Wilczasta 
półtoraroczna

suczka z piękną 
czerwoną

obróżką z pewnością 
zadba 

o twoją kondycję 
fizyczną.

przyGarniJ przyJacieLa ze SchroniSka „Sianożęć” 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. 1990) podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniu 
03 marca 2021 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tabli-
cy ogłoszeń wywieszony został 
na okres 21 dni (od 03.03.2021 r. 
do 24.03.2021 r.) wykaz w sprawie 
przyjęcia nieruchomości stano-
wiących własność Miasta Suwałk 
przeznaczonych do sprzedaży 
(Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 66/2021 z dnia 3 marca 
2021 roku).  60/2021

Czarna 
jak węgiel 

pięcioletnia 
suczka, będzie 

świetnie 
widoczna na 

spacerach  
w śnieżnych 

plenerach.
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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

międzyzakładowa Spółdzielnia mieszkaniowa w Suwałkach, 
ul. Daszyńskiego 25A 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzątanie osiedla Szpitalna 
w Suwałkach.

Specyfikację można pobrać z naszej strony internetowej: 
www.msm.suwalki.pl  w zakładce aktualności/przetargi.
Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 7 lub te-

lefonicznie 87 567 12 36 w. 42, 43. 54/2021

obWieSzczenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ulic Sportowej i Aleksandry Piłsudskiej 
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 XXVIII/375/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego re-
jonu ulic Sportowej i Aleksandry Piłsudskiej 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. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 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 związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w 
Suwałkach 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 ePU-
AP: /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 przepi-
sy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

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

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

55/2021 

Grzegorzowi
Staszkiewiczowi

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

mamy
składają Dyrektor i Pracownicy 

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach 

56/2021

pani agnieszce 
Wojtych-kowalewskiej

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

matki
Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

oraz 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach 

62/2021
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>> PoMoc senioroM
Jeszcze do końca marca suwalscy seniorzy mogą skorzystać z pomocy 

przy zakupach artykułów podstawowej potrzeby, załatwianiu spraw urzędo-
wych i dokonywaniu opłat. Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji Programu 
„Wspieraj Seniora” w 2021 r., który jest realizowany przez suwalski Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie. Celem programu jest zapewnienie wsparcia senio-
rom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecy-
dują się na pozostanie w domu. W zależności od zorganizowania usługi i po-
trzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej pomoc może być świadczona raz 
lub kilka razy w tygodniu do 31 marca 2021 r.

Udzielenie pomocy w ramach tego programu nie zależy od kryterium do-
chodowego ani nie jest przyznawane na drodze administracyjnej. Nie mogą 
z niego korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opie-
kuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Szczegółowych infor-
macji udzielają pracownicy MOPR w Suwałkach pod nr tel. 87 562-89-77 lub  
87 444-06-43 w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. 

SpoSÓb zGłoSzenia potrzeb 
przez SuWaLSkich SeniorÓW

krok 1 
Zadzwoń na infolinię 22 505-11-11.
n Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz da-

tę i godzinę, kiedy dzwoniłeś.
n Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-21.
n Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach przez system Centralnej 
Aplikacji Statystycznej.

krok 2 
n Pracownik suwalskiego MOPR kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W ce-

lu weryfikacji podaje datę i godzinę, o której dzwoniłeś na infolinię. Następnie 
zweryfikuje zgłoszenie i ustali, w jaki sposób można Ci pomóc. Poda datę  oraz 
imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie.

n Podczas rozmowy telefonicznej pamiętaj o zapisaniu numeru do suwal-
skiego MOPR oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

n W razie wątpliwości zadzwoń do suwalskiego MOPR.
krok 3 
n Przychodzi do Ciebie osoba, którą suwalski MOPR wyznaczył do pomocy.  

W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia 
zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i spo-
sób rozliczania ustala indywidualnie MOPR podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

n Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj 
dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

krok 4 
n Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bez-

pieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rę-
kawiczek jednorazowych.

pamiętaJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi 
są nieodpłatne!

prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej wła-
sność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 33787/2 o powierzch-
ni 0,7604 ha – położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, posiadają-
cej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00009849/9. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Działka nr 33787/2 od-
dana jest w dzierżawę na cele rolnicze do dnia 30 września 2022 roku. 
Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających 
z zawartej umowy. Na działce zlokalizowana jest sieć telekomunika-
cyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej 
sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku 
jej awarii bądź konserwacji. Działka o numerze geodezyjnm 33787/2 
zawiera się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 16MNU – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy 
zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XII/160/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2019 roku. 

cena wywoławcza: 662 970 zł brutto (słownie: sześćset sześć-
dziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

Wadium: 66 300 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzy-
sta złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 07 maja 2021 roku o godz. 11.00 
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 
1 w sali nr 146.

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

przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 
5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do 
dnia 05 maja 2021 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana 
na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetar-
gu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadcze-
nia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmio-
tem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przed-
łożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw 
sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentu-
jących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – oso-
biste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub re-
prezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa 
sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmał-
żonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na naby-
cie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby po-
zostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość 
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć 
komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne 
oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

 W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprze-
daży wadium nie podlega zwrotowi.

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

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

61/2021
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>> narciarska oliMPiada
Na suwalskim stadionie lekkoatletycznym rozegrano XII Podlaski 

Mityng w Narciarstwie Biegowym Olimpiad Specjalnych. Rywalizowało 
w nim kilkudziesięciu uczniów sekcji „Huragan” w Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach oraz NTSP Bajka i ze Szkoły 
Podstawowej nr 11.

Zawodnicy startowali w biegu narciarskim stylem dowolnym na dy-
stansie 50, 100 i 500 metrów oraz biegu na rakietach śnieżnych na 50  
i 100 m. Najlepszym zawodnikom zostały wręczone medale, dyplo-
my oraz drobne pamiątki. Słodki poczęstunek ufundowała Piekarnia  
i Cukiernia Cymes. Impreza była współfinansowana ze środków suwal-
skiego Urzędu Miejskiego.

susz w sok
Dużym zainteresowaniem publiczności cieszył się koncert suwalskie-

go zespołu SUSZ. Zagrał on utwory z płyty „Romans”, na której znalazło 
się osiem wierszy Bolesława Leśmiana oraz nowe piosenki, w tym do tek-
stów wierszy Mariny Cwietajewej. Dzięki autorskiej muzyce i charaktery-
stycznemu wokalowi Moniki Rudowicz całość zabrzmiała świeżo i niepo-
wtarzalnie. Koncert w Sali im. A. Wajdy SOK odbył się zgodnie z aktualnie 
obowiązującym reżimem sanitarnym.

Suwalski zespół SUSZ tworzą artyści, którzy wywodzą się z różnych 
światów muzycznych: rocka, jazzu, muzyki alternatywnej i tradycyjnej. 
Łączeniu różnych gatunków muzycznych zespół zawdzięcza oryginalne 
brzmienie. Grupa występuje w składzie: Monika Rudowicz (śpiew), Jan 
Czerniecki (gitara), Jerzy Korzun (perkusja), Piotr Skowroński (akordeon) 
i Józef Stankiewicz (bas, kontrabas).

>>

Monika 
Rudowicz
i Józef 
Stankiewicz

Jan Czerniecki 
(po prawej) 
i Jerzy Korzun

wstydliwe 
przeDwiośNie

Kilka cieplejszych dni i… odsłoniły się wstydliwe pozimowe ślady. 
Niestety na suwalskich chodnikach pełno pozostałości po psach. Ich 
właściciele wciąż bardzo rzadko sprzątają po swoich pupilach. Na ten 
problem uwagę zwróciły też suwalskie przedszkolaki, które w ubiegłym 
tygodniu na antenie Radia 5 zaapelowały o sprzątanie po swoich czwo-
ronogach. Dołączamy się do tego apelu.

Na suwalskich parkingach masowo pojawiły się śmieci „covidow-
skie” czyli maseczki i rękawiczki jednorazowe. To znak czasu epidemii. 
Niestety wiele wskazuje na to, że będzie ich coraz więcej i nieprędko 
znikną z naszych ulic.

>>



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!
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zapraSzamy na bezpłatne 
badanie i konSuLtacJe!

chciałbyś poprawić swoje zdrowie? 
brakuje ci energii? 

a może obawiasz się o przeziębienia
 w czasie pandemii coVid?

 
dobierzemy odpowiednie terapie ziołowe 

dla ciebie i twoich najbliższych. 

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

51/2021

każdy tanio kupić chce, 
proSzę bardzo czemu nie?

SkLep kupicha W przechodniaku 
oFeruJe tanie 

SkÓry, kurtki i płaSzcze

 5 XL  i  nie tyLko, 
także buty W niSkich cenach.

czynne w godz. od 9.15 do 14

zapraSzam! 52/2021


