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>>
Święta na syberyjskim zesłaniu 
wspomina Henryk kuczyński

Nie było żadnej różnicy świąt, bo nie by-
ło tak jak tutaj. Wiedzieliśmy o tym, że święta, 
bo rodzice to obchodzili. W tym pokoju, w ta-
kim dużym pokoiku w rogu takim postawiony 
był stół. I na tym stole to co, co mama wzięła 
ze sobą, to był: krzyż, krzyżyk i dwie książecz-
ki do nabożeństwa. Te książeczki mam w dal-
szym ciągu tutaj w domu. Ten krzyżyk został 
w Kałęczynach (dom po powrocie z Syberii),  
a te książeczki wziąłem ze sobą i mam tu ze so-
bą te książeczki. Czasem zaglądam i oglądam.

I jak były święta to klękaliśmy, się modlili, 
ale poza tym to nic nie było innego […]. Tam nie 
było wolności, że można było na święta co in-
nego zjeść. Żywienie było jednakowe. Z tym, że 
jak była cerkiew, to też oni [Rosjanie] co praw-
da obchodzili. […] Były normalnie święta ob-
chodzone więc byliśmy, […] na święto chodzili-
śmy normalnie do cerkwi i oprócz tych polskich 
świąt, to byliśmy na świętach prawosławnych. 
Tak samo Wielkanoc.

Święta na zesłaniu 
(1943, kraj krasnojarski, rosja) 
we wspomnieniach 
stanisławy urbanowicz  

 Święta… więc wtedy kiedy był dom dziecka, 
tak. Już wtedy Boże Narodzenie obchodzono, 
Wielkanoc oczywiście z modlitwami. Rosjanie 
przychodzili podglądali. Oni dziwili się, co my ro-
bimy. Ale było dużo starych Rosjanek, które pa-
miętały modlitwy. I „My s wami pamodlimsja”  
– przychodziły się modlić, to pamiętam. Także 
były, były święta, a jakże, z tym że to nie by-
ły oczywiście rosyjskie święta, to były nasze 
święta. 

o wielkanocnym śniadaniu  85 lat temu 
opowiedziała  ryta Mitros

Przed wojną, w czasie okupacji i zaraz po 
wojnie, to były dwa świniobicia w rodzinie: na 
Boże Narodzenie i na Wielkanoc. A już później 
to mama chowała drób, kurczaki, kaczki cza-
sem miała, indyki, ale indyki to przede wszyst-
kim na sprzedaż były hodowane, tuczone, bo 
to był dobry utarg, no tam jeden – dwa był za-
bity i sobie. Więc na święto po zabiciu wieprza 
to był robiony salceson, pasztet, galareta, ale 
to wszystko nie takie smaczne, jak ja teraz ro-
bię. Galareta – to sporo tej wody było, tej gala-
rety. Pasztet – dużo wątroby, nie taki smaczny, 
jak się teraz robi. Ale ile to ludzi trzeba było na-
karmić. No, i mięso było peklowane. Były ta-

kie drewniane koryta wydłubane w drzewie,  
w okrągłym drzewie i tam mama soliła, peklo-
wała saletrą. Sól, saletra, pieprz, czosnek. I ca-
łe szynki przed wojną, w czasie wojny… całe 
te szynki z okorkiem, z kością były peklowane  
i wędzone, a wieprz to musiał mieć gdzieś ze sto 
pięćdziesiąt kilo. Musiała być gruba słonina, że-
by tłuszczu starczyło, żeby na cały rok starczyło 
do smażenia, do skwarzenia. No, i pieczone by-
ło. Bułki, makowiec był, to już jak ja pamiętam, 
to już był zawsze. Później się pojawił sernik, da-
lej szarlotka, która u nas była bardzo często ro-
biona, bo mieliśmy swoje jabłka.

czego brakuje w suwałkach w czasie 
świąt wielkanocnych we wspomnieniach 
rysia burbone

 „Aleluja” – no, harmonię mieli, grali, śpie-
wali Alleluję, te wszystkie takie wielkanoc-
ne piosenki. Było tam kilka osób, przychodzili 
i dostawali jajka, albo pieniądze, albo coś inne-
go, to takie piękne było. No, mi tego tylko żal.

o rezurekcji w suwałkach przed 
ii wojną światową opowiedział 
Fabian Daniłowicz

Na Wielkanoc, to się czekało, się czekało… 
W Wielkanoc jeździliśmy tu [do Suwałk – ro-
dzina mieszkała w leśniczówce Kierzek, przyd.
red.] na rezurekcję, która była rano. Zaczynało 
się przed północą, nie w tym kościele, ale  
w garnizonowym Piotra i Pawła – i tam, tam 
było uroczyście, brały udział pułki, orkiestry 
wojskowe, strażacy… straż pożarna nie była 

zawodowa, była ochotnicza. Była to niesamo-
wita uroczystość. Tam się jeździło, a zawsze są-
siad miał konia i u nas był jeden ładny koń. No, 
i tam z sąsiadami, to do kościoła jeździliśmy  
i tam na odpusty też.

suwalskie święta sprzed lat wspomina 
Janina MolDenHawer

Skromne były [święta], nie było tak, jak te-
raz. Tam rybka, to najwyżej stynka jak się do-
stało, bo nie było stać, a skąd. Bardzo skrom-
niutko się obchodziło. Piekło się te drożdżowe 
bułki, pamiętam, babki. Były takie specjalne 
formy gliniane i w tych formach. Nie było ta-
kich cudów. Ale dobrze, że i to było. Po woj-
nie było dużo lepiej, bo ja pracowałam i mąż 
pracował. 

obrazek oczami 4-letniego dziecka 
w poznańskim – przyszłej mieszkanki su-
wałk Małgorzaty cHoDunaJ

Taka migawka: Piękna pogoda, […], ob-
rus haftowany i kwiaty na tym, palmy, na le-
wo biurko, telefon, z prawej strony pomocnik, 
z lewej strony kredens. Stół na środku zastawio-
ny różnymi potrawami. Za moimi plecami oto-
mana i obraz – kwiaty, którego ja się potwornie 
bałam, bo jedna z chryzantem miała taką mi-
nę, że ja sobie wyobrażałam, że to potwór. I na 
tle tego światła ksiądz święci święcone. 

Ten obraz święcenia to jedno, ale ja nie 
przypadkowo mówiłam o umeblowaniu, bo 
mnie tak w lewo ściągało wzrok, a dlaczego? 
Bo na pomocniku stały cztery czekoladowe jaj-
ka, duże. Jedno największe ozdobione kwiat-
kami to było dla mamy, drugie mniejsze też 
miało kwiatki w środku były cukierki – to było 
dla taty, troszkę mniejsze dla brata, najmniej-
sze dla mnie. Ale ja się nie martwiłam, że naj-
mniejsze bo ja i tak dostałam od mamy wszyst-
ko i od taty. 

***

Pytanie – co to był pomocnik? Ciekawych 
odsyłamy do Suwalskiej Biblioteki Pamięci, 
czyli na stronę Pracowni Digitalizacji  
i Historii Mówionej Biblioteki Publicznej im. 
M. Konopnickiej w Suwałkach. O pomoc-
niku znajdziemy wśród fragmentów wspo-
mnień Małgorzaty Chodunaj. http://digi.
bpsuwalki.pl/stories/people/7/ Zachęcamy 
do spędzenia czasu z suwalskimi świadkami 
historii i do wirtualnej rozmowy na: http:// 
digi.bpsuwalki.pl/

Nietypowe suwalskie wielkaNoce

W tym roku przeżyjemy Wielkanoc W sposób odmienny od tych Wcześniejszych. a to Wszystko za spraWą 
epidemii koronoWirusa i WproWadzonych ograniczeń. przed laty Wielu suWalczan przeżyWało też niezWy-
kłe Wielkanoce. opoWiadają o nich najstarsi mieszkańcy suWałk i suWalszczyzny.
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Harcerze zHP Pomagają
W czasie epidemii korono-

wirusa COVID-19 harcerze ze 
Związku Harcerstwa Polskiego 
pomagają suwalskim seniorom. 
Pomysł pomocy seniorom poja-
wił się w momencie wprowadze-
nia stanu kwarantanny. 

– W naszym Hufcu podjęli-
śmy się organizacji zakupów, wy-
kupywania recept czy opłaca-
nia rachunków, ponieważ bardzo 
nam zależy, aby nasi suwalscy 
seniorzy zadbali o swoje bez-
pieczeństwo i przebywali w do-
mach – poinformowała pwd. 
Aleksandra Hanc – Komendant 
Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza 
Lutostańskiego.

W akcji biorą udział tylko i wy-
łącznie pełnoletni instruktorzy 
ZHP, którzy wyrazili chęć pomo-
cy. W zespole jest trzynaścioro 
osób. Najtrudniejsze jest dotar-
cie z informacją do seniorów potrzebujących pomocy, którzy zazwyczaj 
nie korzystają z internetu i portali społecznościowych. Harcerze roznieśli 
swoje ulotki, które powiesili na klatkach w blokach mieszkalnych.

– Podzieliliśmy się terenami w zależno-
ści od tego, kto w jakiej okolicy mieszka, jed-
nakże ciągle się ze sobą komunikujemy, więc 
mamy bardzo płynny przepływ informacji. 
Jesteśmy w stanie zrobić zakupy dziennie dla 
około 10 osób. Codziennie docieramy od 1 do 
3 seniorów. Górna granica zakupów wynosi 
50 zł, chyba, że są to recepty, więc wtedy usta-
lamy indywidualnie przez telefon realizację 
tego zakupu. W zakupach przeważają artyku-
ły spożywcze, codziennego użytku oraz my-
dła antybakteryjne – opowiada pwd. A. Hanc.

Harcerze stale pomagają suwalskim seniorom. Zgłoszenia osób, któ-
rym potrzebna jest pomoc są przyjmowane do godz. 20, pod numera-
mi telefonów:

– 790 617 615
– 515 490 577
– 798 391 491
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Zbiórka Na respirator

beZiNteresowNa 
pomoc sZpitalowi

S z p i t a l  Wo j e w ó d z k i  i m . 
dr. Ludwika Rydygiera w Su- 
wałkach informuje, iż otrzymu-
je bezinteresowne wsparcie.  
W tak trudnym czasie, w jakim się 
wszyscy znaleźliśmy w związku  
z ogłoszeniem stanu epidemii jest 
to bardzo ważne.

Do tej pory suwalski szpital 
wsparli:  Firma – Twoje 4 Kąty, Fir- 
m a  B r a n e x  D B ,  P r a c o w n i a 
K r aw i e c k a  „U M a r t y ”,  M S Q 
Company, Profit Instalacje i Bu- 
downictwo Sp. z o.o., Sayuri Sushi, 
Wół i Buła, Korytko, Naleśnikarnia Lemon, Obiadkowo, Bar Ratuszowy, 
Pierogarnia Rita, Open Suwalszczyzna, Bar Suwalski, Fabryka Smaku,  
Bar Mleczny Śliwa, Rozmarino, Delikatesy Centrum (Noniewicza), King  
Kebab, Browar Północny, Suwalska palarnia kawy SIDO Sidorek, 
Wróblewski sp. j., Fundacja siepomaga.pl, Polski Związek Łowiecki Za- 
rząd Okręgowy w Suwałkach. 

Przypomnijmy, że 276 tys. zł szpitalowi przekazał także suwalski samo-
rząd miejski. Wszystkim darczyńcom należą się podziękowania. 

Suwalscy harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
prowadzą zbiórkę pieniędzy na zakup respiratora klinicznego dla suwal-
skiego Szpitala Wojewódzkiego. Za pośrednictwem portalu zrzutka.pl  
harcerze chcą zebrać 50 222 zł, bo tyle kosztuje respirator kliniczny 
Hamilton C1.

Podczas XX Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach dyrektor Adam Szałanda 
opisując obecną sytuację epidemiologiczną oraz stan przygotowania 
szpitala poinformował o potrzebie zakupu jeszcze 11 respiratorów. 

– Pomóżmy i zbierzmy kwotę, która umożliwi kupno co najmniej jed-
nego takiego urządzenia – niezbędnego w pomocy u osób z chorobą 
układu oddechowego wywołaną przez koronawirusa – apelują harcerze.

#RespiratorySuwałki to akcja przeprowadzana za zgodą dyrektora su-
walskiego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera. Harcerze 
deklarują, że zebrane środki zostaną w całości przekazane na konto szpi-
tala. W przypadku przekroczenia kwoty zbiórki, nadwyżka zostanie prze-
kazana w całości na cele wskazane przez dyrektora szpitala lub na zakup 
kolejnego respiratora. Do 30 marca zebrano już 25 030 zł. Zbiórka pienię-
dzy: https://zrzutka.pl/wjn3dv

Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Suwałkach przekazał  
Adamowi Szałandzie, dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego urządzenie do 
dekontaminacji powietrza – eliminujące wirusy, bakterie, pleśnie itp. oraz 
chroniące chorego i personel medyczny przed zakażeniem

>>

Harcerze zachowują również środki 
ostrożności. Mają rękawiczki i ma-
seczki oraz dezynfekują dłonie 

>>

>>
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Ważne dla senioróW 
i niePełnosPraWnycH

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w związku z sytuacją epi-
demiczną w celu udzielenia pomocy  osobom starszym, samotnym 
lub z niepełnosprawnością, które winne ograniczyć kontakt ze śro-
dowiskiem, został wyznaczony koordynator – dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, tel. 87/562 89 70, e-mail:  
biuro@mopr.suwalki.pl

Ponadto suwalskie organizacje pozarządowe zgłosiły swo-
ją gotowość udzielania pomocy osobom w podeszłym wieku 
lub z niepełnosprawnością (nie pozostających w kwarantan-
nie) w zrobieniu zakupów żywnościowych i kupienie artyku-
łów higienicznych oraz realizacji recept w aptece (na koszt oso-
by zgłaszającej). 

Poniżej dane kontaktowe: 
spółdzielnia socjalna „Perspektywa” 

w ramach realizacji zadania pn. „Złota Rączka 
dla seniora” rozszerza swoją działalność  
o usługę w zakresie pomocy seniorom  

w wieku powyżej 70 lat w zakupie żywności i leków. Zgłoszenia 
są przyjmowane pod numerem telefonu: 517 871 124 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 9-15) lub e-mail: zr.senior@wp.pl

Hufiec zHP suwałki im. t. lutostańskiego  
– pomoc w zrobieniu zakupów osobom star-
szym. Zgłoszenia są przyjmowane codziennie 

do godz. 20, nr tel.: 790 617 615; 515 490 577; 798 391 491.

stowarzyszenie aktywności spo- 
łeczno-artystycznej „nie Po Drodze”  

– Suwalski Klub Seniora jest nieczynny do 10 kwietnia włącznie 
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. W tym czasie ani-
matorzy i instruktorzy Suwalskiego Klubu Seniora pozostają do 
dyspozycji Członków Klubu pod numerem telefonu: 799 791 883. 
Telefon jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach: 10-15.

Animatorzy i instruktorzy będą telefonicznie:
– udzielać informacji dotyczących obowiązujących zaleceń sa-

nitarnych,
– udzielać wsparcia emocjonalnego,
– po rozpoznaniu sytuacji informować  o pomocy, jaką można uzy-

skać ze strony właściwych instytucji, 
– przyjmować od osób samotnych, pozostających bez wsparcia ro-

dziny i sąsiadów, zgłoszenia o zrobienie i dostarczenie niezbęd-
nych zakupów: żywności, środków higieny osobistej i zakupów 
aptecznych. Szczegóły dotyczące robienia i dostarczenia zaku-
pów będą ustalane indywidualnie z potrzebującym. Zakupy są 
robione na koszt osoby zgłaszającej zapotrzebowanie.

Fundacja ego w czasie autoizolacji oferuje 
wsparcie telefoniczne oraz mailowe dla osób (se-
niorów, dorosłych i małoletnich) potrzebujących 
pomocy psychologicznej związanej z aktualną sy-

tuacją – zagrożeniem pandemicznym. Dyżur telefoniczny od po-
niedziałku do niedzieli w godzinach 9-14, nr tel.: 535 032 190; e-ma-
il: fundacja@fundacjaego.pl

centrum aktywności społecznej PryzMat  
– oferuje wsparcie ze strony wolontariuszy i specja-
listów Stowarzyszenia. Pomoc w zakupach osobom 
starszym i z niepełnosprawnością. Zapewnia rów-

nież pomoc prawną, psychologiczną i finansową, zwłaszcza oso-
bom pokrzywdzonym. Zapisy telefoniczne 883 240 678. 

>>
Mijają kolejne dni odkąd nasze życie 

zdominował jeden temat – koronawirus. 
Praktycznie wszystko kręci się teraz wokół 
światowej pandemii tej choroby, która roz-
przestrzeniła się już na cały świat. Póki co  
w Suwałkach nie odnotowaliśmy jeszcze żad-
nego przypadku zachorowania. Mam nadzie-
ję, że taki stan utrzymamy jak najdłużej. 

Ja dziś chciałbym wyrazić ogromną 
wdzięczność wobec służb medycznych: le-
karzy, ratowników, pielęgniarek ale też i służb 
mundurowych zaangażowanych w walkę z tą 
epidemią. Jesteście Państwo na pierwszej li-
nii frontu i to dla Was należą się największe podziękowania za codzienną pracę. 
Dziękuję za dobrą współpracą z Miastem Suwałki. Staram się pomagać Państwu 
w Waszej codziennej pracy i reagować na każdą prośbę, którą zgłaszacie. 

W ostatnich dniach z budżetu miasta przekazaliśmy 493 400 zł na: zakup nie-
zbędnego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  Suwałkach, za-
kup środków ochrony osobistej oraz sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Suwałkach, zakup środków ochrony osobistej, sprzętu oraz 
pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów skierowanych do 
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, zakup maseczek ochronnych dla suwal-
skich seniorów oraz pracowników miejskich jednostek organizacyjnych mają-
cych bezpośredni kontakt z klientami.

Dziękuję również mieszkańcom Suwałk, którzy bardzo odpowiedzialnie trak-
tują pojęcie kwarantanny. Jesteśmy pod tym względem bardzo zdyscyplino-
wani. Z moich obserwacji wynika, że Suwalczanie rzeczywiście korzystają tylko 
z wyjść które są koniecznie: wyjścia do pracy, sklepu spożywczego czy zaspo-
kajania innych potrzeb życia codziennego. Oczywiście zdarzają się – na szczę-
ście nieliczne – przypadki, że nie każdy traktuje zalecenia o unikaniu przeby-
wania w dużych skupiskach ludności. Dlatego po raz kolejny ponawiam apel 
by zostać w domu.

Przed nami Święta Wielkanocne. Będą to dziwne święta. Nie spędzimy 
ich w gronie rodzinnym. Nie pójdziemy do kościoła. Mimo to z okazji Świąt 
Wielkanocnych składam Państwu życzenia wielu radosnych chwil, przepełnio-
nych miłością i wzajemną życzliwością. Niech Tajemnica Zmartwychwstania 
Pańskiego umocni naszą wiarę, rozproszy obecne niepokoje, przywróci na-
dzieję, że zwyciężymy z chorobą, która rozprzestrzeniła się na całym świecie. 
Zdrowych Świąt Wielkiej Nocy. 

zDanieM PrezyDenta

pomoc mopr-u 
w kwaraNtaNNie

Osobom przebywającym w kwarantannie domowej spowodowa-
nej zagrożeniem epidemiologicznym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach udziela wsparcia w formie gorącego posiłku z dowozem oraz 
pomocy żywnościowej współf inansowanej ze środków Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Kryterium dochodowe w POPŻ zosta-
ło określone na poziomie 
200%  kryterium upraw-
niającego do świadczeń 
z pomocy społecznej tj. 
dla osób samotnych 1 402 
zł, dla osoby w rodzinie  
1 056 zł. Fakt przebywa-
nia w kwarantannie do-
mowej jest sprawdzany 
codziennie przez pracow-
ników ośrodka, którzy dokonują rozpoznania potrzeb.

>>
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W suWałkach nie ma koronoWirusa, a 41 osób przebyWa W kWarantannie domoWej. sytuację W mieście  
jeżeli chodzi o zagrożenie epidemiczne W czasie XX sesji rady miejskiej przedstaWili: prezydent suWałk  
czesłaW renkieWicz, poWiatoWy inspektor sanitarny elżbieta bednarko, dyrektor szpitala WojeWódzkie-
go adam szałanda, dyrektor WojeWódzkiej stacji pogotoWia ratunkoWego krystyna szczypiń oraz  
komendant miejski policji bartosz lorenc.

Ze względu na ogłoszony w Polsce stan za-
grożenia epidemicznego w sesji, która obrado-
wała 18 marca uczestniczyli tylko radni miejscy, 
przedstawiciele władz samorządowych i osoby 
zajmujący ważne funkcje w kontekście stanu 
zagrożenia epidemicznego. Suwalczanie mo-
gli obserwować sesję w czasie transmisji on-
line. Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec poinformował, że sesję zwołał jesz-
cze przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epi-
demicznego w Polsce przez Ministra Zdrowia. 
Podobne sesje odbywały się w wielu polskich 
miastach, m.in. w Łomży i Elblągu. W obecnej 
sytuacji w Polsce nie wiadomo, kiedy będzie 
możliwe zwołanie następnej sesji, a koniecz-
ne było rozpatrzenie kilku uchwał ważnych dla 
mieszkańców Suwałk. W czasie obrad zachowa-
no szczególne warunki bezpieczeństwa.

Początek sesji zdominowała dyskusja o sy-
tuacji w Suwałkach po ogłoszeniu stanu za-
grożenia epidemicznego w kraju. Prezydent 
Suwałk Cz. Renkiewicz przedstawił szczegóło-
wą informację o podjętych do 18 marca w mie-
ście działaniach, które mają zapewnić bezpie-
czeństwo suwalczanom:

– Przekazaliśmy z budżetu miejskiego 276 
tys. zł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego 
w Suwałkach związane z zagrożeniem koro-
nowirusem.

18 marca odbyło się drugie posiedzenie 
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
na którym mówiono m.in. o braku środków 
ochrony indywidualnej, masek, kombine-
zonów oraz o potrzebie poprawy łączności 
między służbami: pogotowiem ratunkowym, 
strażą pożarną, policją, inspekcjami i urzę-
dem miejskim. Prezydent Suwałk poinformo-
wał, że 17 marca zaproponował Wojewodzie 
Podlaskiemu uruchomienie miejsca kwaran-
tanny w bursie przy ul. Szkolnej dla osób, któ-
re po powrocie z zagranicy, nie będą z różnych 
powodów mogły odbyć kwarantanny w swo-
im domu. Zgodnie z obowiązującą procedurą, 
takie miejsca powinien utworzyć wojewoda,  
i ich działanie sfinansować z budżetu państwa. 
Jednak z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
nadeszła odpowiedź, że procedura wobec osób 
zobowiązanych do przejścia kwarantanny jest 
inna. Karty lokalizacyjne docierają do sanepidu 
i policji. Jeżeli ktoś z wracających zgłasza pro-
blem, że nie ma gdzie odbyć kwarantanny – sa-
nepid kieruje pytanie, czy samorząd w ramach 
pomocy społecznej może przyjąć taką osobę.

– Taka procedura, która obowiązkami i kosz-
tami obciąża samorząd, jest niesprawiedliwa. 
Totalnie mnie zaskoczyła, nigdzie wcześniej 
nie była też opisana. Były inne założenia, któ-
rych nikt nie chce realizować – mówił prezydent 
Suwałk. – Sami musimy sobie radzić z lokalami  
i środkami finansowymi. Bursę i akademik mo-
żemy przygotować, ale wolnych mieszkań  
w mieście nie mamy.

Dyrektor szpitala A. Szałanda poinformo-
wał, że do 18 marca do szpitala trafiło 10 osób 
z prośbą o przebadanie. U wszystkich wynik 
był ujemny. Na analizę czekają jeszcze cztery 
próbki, wysłane do Białegostoku. Oddział za-
kaźny suwalskiego szpitala dysponuje 17 miej-
scami. Problemem jest brak kadry oraz zaopa-
trzenia. Suwalski szpital posiada 32 respiratory, 
a powinien mieć przynajmniej 43. Zakupy kolej-
nych są realizowane.

– Osoby, które zachorują na koronowirusa 
COVID-19, leczone będą na miejscu. Dopiero 
wówczas, kiedy ich liczba przewyższy liczbę 
łóżek, będą one przewożone do jednospecja-
lizacyjnych zakaźnych szpitali w Łomży i Bia- 
łymstoku – powiedział dyrektor A. Szałanda.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego K. Szczypiń zwróciła uwagę na 
właściwy sposób informowania służb ratow-
niczych. Wyjaśniła, że dzwoniąc pod numer 
telefonu alarmowego 112 łączymy się z ope- 
ratorem w Białymstoku, który przekierowu-
je do właściwej służby. A zatem dopiero drugi 
rozmówca jest ratownikiem medycznym bądź 
pielęgniarką, której trzeba szczegółowo opisać 
przyczynę wykonania telefonu alarmowego. 

Krystyna Szczypiń, dyrektor suwalskiej Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, zaape-
lowała o wzywanie karetek tylko w sytuacjach 
zagrożenia życia

Komendant Miejski Policji Bartosz Lorenc po-
twierdził, że 18 marca w Suwałkach 41 osób pod-
danych było kwarantannie. Dodał, że suwalscy 
policjanci monitorują kwarantannę osób, któ-
re po 15 marca wróciły  z zagranicy. Raz na do-
bę muszą oni potwierdzić, że objęci kwaran-
tanną przebywają w miejscach, które wskazały  
w kartach lokalizacyjnych. Policjanci wspiera-
ją też Straż Graniczną w działaniach na czyn-
nych przejściach granicznych w Budzisku  
i Ogrodnikach oraz w ich pobliżu. Do pomocy 
zostało skierowanych 25 funkcjonariuszy z ko-
mendy wojewódzkiej Policji, którzy stacjonu-
ją w Szelmencie. Komendant podziękował pre-
zydentowi Suwałk za wsparcie organizacyjne 
udzielone przez miasto oddelegowanym funk-
cjonariuszom.

Suwalscy radni składali wnioski o zakup se-
niorom maseczek ochronnych i rękawiczek, 
oraz o przesunięcia budżetowe środków na 
rzecz pomocy finansowej dla szpitala. Wycofali 
je po informacji, że Prezydent Miasta Suwałk 
dysponuje jeszcze ok. 980 tys. zł rezerwy bu-
dżetowej przeznaczonej na zarządzanie kry-
zysowe, i będzie dążył do wykorzystania tych 
środków na potrzeby zgłoszone przez specjali-
styczne jednostki.

bezPłatne szczePienia seniorów 
Przeciw gryPie

Suwalscy radni jednogłośnie przyjęli pro-
gram „Zdrowa jesień – profilaktyczne szczepie-
nia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk po-

Szefowa suwalskiego Sanepidu Elżbieta Bednar-
ko mówiła o obowiązku przechodzenia przez 
osoby powracające z zagranicy 14-dniowej kwa-
rantanny domowej i w jakich warunkach należy 
ją odbywać. 18 marca rano 41 osób było objętych 
nadzorem epidemiologicznym. Żadna z tych osób 
nie zachorowała
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wyżej 65 roku życia” na lata 2020-2022. Program 
zakłada bezpłatne zaszczepienie w każdym 
roku ok. 2 tys. posiadaczy Suwalskiej Karty 
Mieszkańca powyżej 65 roku życia. Z budżetu 
miejskiego będzie przeznaczone na ten cel co 
najmniej 150 tys. zł rocznie. Program, oprócz 
przeprowadzenia samych szczepień, zakłada 
również przeprowadzenie akcji edukacyjnej,  
w tym otwartych wykładów w klubach seniora 
o grypie, jej profilaktyce, jak również o szcze-
pieniach i ich skuteczności.

DoDatkowe ulgi w eMPekacH
Jednogłośnie suwalscy radni zdecydowali, 

że kolejne grupy osób będą zwolnione z opłat 
za bilety w suwalskich autobusach miejskich. 
Chodzi między innymi o osoby z umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności oraz oso-
by korzystające w dniu 1 listopada z przejaz-
dów liniami specjalnymi do cmentarzy przy  
ul. Reja i Bakałarzewskiej.

Z opłaty za komunikację miejską zwolnieni 
będą niepełnosprawni w stopniu umiarkowa-
nym oraz niepełnosprawni w stopniu umiar-
kowanym ze schorzeniem narządu wzroku oraz 
ich opiekunowie. Wszyscy oni muszą posiadać 
Suwalską Kartę Mieszkańca.

 zMiany w suwalskieJ karcie 
Mieszkańca

Suwalscy radni jednogłośnie przyjęli do re-
alizacji program „Suwalska Karta Mieszkańca”. 
W nowym programie wprowadzono kilka zmian 
w stosunku do dotychczasowej „Suwalskiej 
Karty Mieszkańca” realizowanej od 1 września 
2018 r. Teraz wydłużono termin Suwalskiej Karty 
Mieszkańca z dwóch do czterech lat, od daty 
złożenia wniosku, przy jednoczesnym przyzna-
niu seniorom kart bezterminowo. Druga zmia-
na przewiduje ujęcie w katalogu uprawnionych 
do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca – 
osób, które będą korzystały z tzw. ulgi „Bez PIT 
dla młodych”. Uchwała wprowadza też bez-
płatne przejazdy komunikacją miejską osób  
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  
a w przypadku osób ze schorzeniem narządu 
wzroku również ich opiekunom.

Obecnie obowiązujący dwuletni termin 
ważności kart budzi niezadowolenie wśród 
suwalczan, ponieważ powoduje konieczność 
ponownego składania wniosków w stosunko-
wo krótkim odstępie czasu. Ważność kart wy-
danych w 2018 r. kończy się w drugiej poło-
wie tego roku. Od tej chwili nowo wydawane 
Suwalskie Karty Mieszkańca będą służyły przez 
okres do 4 lat od daty złożenia wniosku. W przy-
padku seniorów (powyżej 60 lat dla kobiet i po-
wyżej 65 lat dla mężczyzn) nowe karty będą wy-
dawane bezterminowo. 

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby do 26 roku życia 
ustawowo zwolniono z podatku PIT. Ta zmiana 
spowodowała, że osoby korzystające z tej ulgi 
nie mogły spełnić dotychczasowego warunku 
niezbędnego do otrzymania Suwalskiej Karty 
Mieszkańca, jakim jest okazanie pierwszej stro-
ny zeznania rocznego PIT za ostatni rok podat-
kowy, z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie 
Skarbowym w Suwałkach i z podanym adresem 

zamieszkania na terenie Suwałk. Ujęcie w kata-
logu uprawnionych do otrzymania Suwalskiej 
Karty Mieszkańca osób korzystających z ulgi 
„Bez PIT dla młodych” pozwoli określić w za-
rządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk rodzaj 
dokumentów jakie te osoby będą musiały 
przedłożyć w celu uzyskania Suwalskiej Karty 
Mieszkańca.

Dotąd suwalczanie zawnioskowali o wyda-
nie 26 707 kart, w tym 17 583 kart zwykłych, 
829 kart osób niepełnosprawnych, 4 541 kart 
rodziny wielodzietnej oraz 3 754 kart senio-
ra. Roczny koszt funkcjonowania Suwalskiej 
Karty Mieszkańca liczonej za okres od 1 wrze-
śnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. wyniósł ok.  
2 mln zł. Jednym z celów programu jest zwięk-
szenie wszystkim mieszkańcom Suwałk do-
stępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji  
w placówkach zarządzanych przez miejskie jed-
nostki organizacyjne i instytucje kultury. Do 
udziału w programie zaproszono także pod-
mioty prywatne. Według stanu na 19 lutego 
2020 r. 31 przedsiębiorców włączyło się do pro-
gramu i oferuje posiadaczom Suwalskiej Karty 
Mieszkańca co najmniej 10% ulgi w cenie za 
swoje usługi i towary.

suwalski buDżet obywatelski 
na 2021 rok

Suwalscy radni niejednogłośnie ustalili za-
sady jakie będą obowiązywały w Suwalskim 
Budżecie Obywatelskim w 2021 r. Po dłuższej 

dość emocjonującej dyskusji rajcowie zdecydo-
wali, że w SBO 2021 szkoły i placówki oświatowe 
będą mogły ubiegać się o dofinansowanie pro-
jektu kulturalnego lub społecznego, a nie będą 
mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów 
inwestycyjnych (dużych i małych). Będą konty-
nuowane pozostałe, sprawdzone już zasady, 
obowiązujące dotąd przy wyborze projektów 
do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Projekty realizowane w ra-
mach SBO są w całości finansowane z budże-
tu miejskiego, bez wkładu finansowego miesz-
kańców. Na realizację projektów w ramach 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.  
będzie przeznaczonych 2,6 mln zł, z tego:

– na projekty kulturalne lub społeczne  
o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł – łącz-
nie 100 tys. zł;

– na projekty inwestycyjne „małe” o war-
tości nieprzekraczającej 120 tys. zł – łącznie 
600 tys. zł;

– na projekty inwestycyjne „duże” o war-
tości powyżej 120 tys. zł do 900 tys. zł – łącz-
nie 1,9 mln zł.

P r o j e k t y  d o  S u w a l s k i e g o  B u d ż e t u 
Obywatelskiego 2021 r. będzie można zgła-
szać od 4 do 29 maja 2020 r. Głosowanie nad 
propozycjami odbędzie się od 14 września do  
2 października 2020 r. Jego wyniki zostaną 
ogłoszone 26 października 2020 r.

Św. Jan Paweł ii 
PatroneM  „sióDeMki”

Suwalscy radni zdecydowali, że Szkoła 
Podstawowa nr 7 będzie nosiła imię św. Jana 
Pawła II. Wniosek o nadanie tego imienia SP nr 7  
wspólnie złożyły: rada pedagogiczna, rada ro-
dziców i samorząd uczniowski. Kandydatura 
św. Jana Pawła II została wybrana w głosowa-
niu przeprowadzonym wśród pracowników 
szkoły, rodziców uczniów oraz uczniów. Będzie 
to kontynuacja tradycji, ponieważ imię Jana 
Pawła II nosiło nieistniejące już Gimnazjum nr 6,  
wchodzące wraz ze Szkołą Podstawową nr 7, 
w skład nieistniejącego już Zespołu Szkół nr 7  
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w Suwałkach. Uroczystość nadania imienia 
szkole planowana jest na 22 maja 2020 r.

zMiana Planu Przy
ul. FranciszkańskieJ

Suwalscy radni zdecydowali o przystą-
pieniu do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego okolic ulic 
Franciszkańskiej i 11 Listopada. Jest to odpo-
wiedź na petycję, którą złożyli mieszkańcy te-
go osiedla niezgadzający się na budowę ko-
lejnych budynków w sąsiedztwie ich bloków.

Po zapoznaniu się z treścią petycji, doko-
nano analizy ustaleń planu, która dodatkowo 
uzupełniona została zewnętrznym opraco-
waniem. Ma on na celu wypracowanie kon-
cepcji zagospodarowania spornego terenu, 
przy uwzględnieniu warunków brzegowych 
wynikających z ustaleń planu oraz obowią-
zujących przepisów szczególnych, w tym 
dotyczących oświetlenia i nasłonecznienia.  
Z przygotowanych materiałów wynikało, że 
istnieje możliwość zabudowy działek sąsiadu-
jących z ulicą Franciszkańską. Ustalenia ana-
liz, o których mowa zostały przedstawione 
suwalskim radnym na posiedzeniach komisji,  
w których uczestniczyli również przedsta-
wiciele mieszkańców ulicy Franciszkańskiej. 
Po dyskusji  prez ydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz zdecydował się zaproponować 
radnym przystąpienie do opracowania zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulic Franciszkańskiej 
i 11 Listopada.

Rajcowie uchwalili miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego Osiedla 
Klasztorna.

PoDwyżka oPłat za ŚMieci
Radni nejednogłośnie zdecydowali, że od  

1 lipca tego roku wzrosną opłaty za wywóz 
śmieci w Suwałkach. Po zmianie, miesięcz-
na stawka opłaty za wywóz śmieci od go-
spodarstwa domowego będzie wynosiła 33 
zł, niezależnie od tego, czy jest to dom jed-
norodzinny, czy mieszkanie w budynku wie-
lorodzinnym. Stawka będzie teraz taka sa-

ma dla wszystkich gospodarstw domowych 
w całym mieście.

Zastępca prez ydenta Suwałk Łukasz 
Kurzyna powiedział, że uzasadnieniem dla 
podwyżki opłat jest to, że system gospodaro-
wania odpadami komunalnymi w Suwałkach 
w 2020 r. nie bilansuje się, co może doprowa-
dzić do upadku Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami, które zajmuje się gospodarowa-
niem odpadami komunalnymi w Suwałkach. 
A wynika to z gwałtownego wzrostu kosztów 
związanych z zagospodarowaniem tzw. frakcji 
wysokoenergetycznej uzyskanej z odpadów 
komunalnych. Jest to odpad nie podlegający 
recyklingowi, a jedynym sposobem  jego uty-
lizacji jest spalanie. Jest też odpadem objętym 
zakazem magazynowania powyżej 12 miesię-
cy. Magazynowanie powyżej 12 miesięcy za-
grożone jest wysokimi karami. Na początku 
2019 r. koszt zagospodarowanie tego odpadu 
wynosił netto 230 zł za tonę, a teraz ten koszt 
wzrósł do 638 zł netto za tonę. Bez wprowadze-
nia podwyżek opłat za wywóz śmieci w 2020 r. 
suwalska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami będzie musiała dopłacić do systemu 
gospodarowania suwalskimi odpadami komu-
nalnymi blisko 2,85 mln zł, co w krótkim czasie 
może doprowadzić do upadku spółkę komu-
nalną zajmującą się zagospodarowaniem od-
padów komunalnych w Suwałkach.

Tadeusz Czerwiecki stwierdził, że bez bu-
dowy spalarni śmieci i sortowni mieszkań-
ców Suwałk czekają bardzo znaczące pod-
w yżki opłat za w y wóz śmieci. Zdaniem 
Sławomira Sieczkowskiego potrzebna jest ana-
liza działalności suwalskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej. Wojciech Pająk zaape-
lował o ograniczenie ilości wytwarzanych śmie-
ci i ich segregację. Dotąd suwalczanie mieszka-
jący w domach jednorodzinnych płacili 26 zł 
miesięcznie za wywóz śmieci, a mieszkający  
w budynkach wielorodzinnych płacili 20 zł mie-
sięcznie. Zastępca prezydenta Ł. Kurzyna uzu-
pełnił informację, że opłaty za wywóz śmieci  
w Suwałkach są najniższe w kraju, a po pod-
wyżce nadal będą należały do najniższych  
w Polsce.

Zdjęcie ze str. Urzędu Miejskiego w Suwałkach

wyDarzyło się
n Bardzo mocno zwią-

z any z  Suwałk i  B lues 
Festivalem od samego je-
go początku Jan Chojnacki 
odszedł z Programu III 
Polskiego Radia. Nie wia-
domo co dalej ze współ-
p r a c ą  o r g a n i z a t o r ó w 
Suwałki Blues Festivalu z radiową „Trójką”. 
Jan Chojnacki w 2019 r. za swój wkład w roz-
wój Suwałki Blues Festival otrzymał nagro-
dę Prezydenta Miasta Suwałki „Włócznię 
Jaćwingów”. W czasie SBF prowadził koncerty, 
miał też bardzo duży udział w organizacji im-
prezy. To dzięki niemu SBF pojawiał się na ży-
wo na antenie Trójki.

n Dzięki natychmiastowym działaniom 
policjantów, przestępcy działający me-
todą „na koronawirusa” nie osiągnęli celu. 
Natychmiastowa reakcja policjantów na prze-
kazaną informację o próbie kradzieży pienię-
dzy z konta, udaremniła działania przestęp-
ców. Tym razem cyberprzestępcy posłużyli się 
wiadomością sms przekierowującą do fałszy-
wej strony banku. Niczego nieświadoma ofiara, 
potwierdziła wykonanie przelewu na 35 tys. zł. 
Obecnie, w czasie zagrożenia koronawirusem, 
przestępcy wykorzystują obawy ludzi tworząc 
różne historie, które maja na celu uwiarygod-
nienie ich przestępczych działań. Uważajmy.

n Przestępcy bardziej boją się koronowi-
rusa niż kary. Do suwalskiej komendy przy-
szedł 28-letni mężczyzna i oświadczył, iż 

jest poszukiwany. Po 
sprawdzeniach w poli-
cyjnych systemach po-
twierdziło się, że poszu-
kuje go Sąd Rejonowy  
w Białymstoku, celem 
odbycia kary 10 miesię-
cy pozbawienia wolno-
ści za pobicie. Po rozmo-
wie z 28-latkiem okazało 
się, że mężczyzna wrócił 
z zagranicy i jest w gru-
pie ryzyka.

Fot. KMP Suwałki

n Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk 
wystosował apel do Komisarza Wyborczego 
w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego 
w Suwałkach o przełożenie terminu wyborów 
prezydenckich na inny termin. 

– Mając na uwadze ogłoszenie na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
w tym z wprowadzonymi ograniczeniami funk-
cjonowania instytucji publicznych uważam, że 
organizacja wyborów prezydenckich w obec-
nej sytuacji staje się praktycznie niemożliwa, 
należy również brać pod uwagę negatyw-
ny rozwój sytuacji i skutków rozszerzania się 
epidemii, co obecnie ma miejsce i o czym in-
formują władze państwowe – poinformował  
w piśmie Cz. Renkiewicz.
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ŚMieciowa 
trzynastka

Na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk rad-
ni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu pro-
gramu osłonowego zmniejszającego wydatki 
mieszkańców Suwałk z tytułu opłat za wywóz 
śmieci w latach 2020-2021. Na ten cel suwal-
czanin może otrzymać 13 zł miesięcznie, pod 
warunkiem, że łącznie spełnia następujące 
kryteria:

– samotnie zamieszkuje w lokalu lub w domu, 
do którego posiada tytuł prawny;

– osiąga dochód (szczegółowo określony  
w przyjętej uchwale) nieprzekraczający netto 
1500 zł miesięcznie;

– nie ma uprawnień do dodatku mieszkanio-
wego oraz nie korzysta z ulg lub zwolnień za 
odbiór odpadów komunalnych określonych  
w innych aktach prawa miejscowego;

– gromadzi odpady w sposób selektywny i nie 
posiada zaległości wobec Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach z tytułu podatków i opłat oraz  
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

W związku ze wzrostem opłat za wywóz 
śmieci program osłonowy obejmuje oso-

by samotnie mieszkające, które znajdują się  
w trudnej sytuacji finansowej. Szacuje się, że  
z tej pomocy może skorzystać ok. 2 tys. su-
walczan. Będzie ona przyznawana na wnio-
sek osoby uprawnionej lub opiekuna praw-
nego złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Suwałkach. Świadczenie pienięż-
ne będzie przyznawane od miesiąca złożenia 
wniosku na pół roku, ale nie dłużej niż do koń-
ca 2021 roku.

 MnieJ osób korzysta 
z PoMocy

Radni zapoznali się też ze sprawozda-
niem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, z którego wynika, że zmniejsza się 
liczba osób ubiegających się o udzielenie po-
mocy – spadek o 182 osoby w porównaniu do 
2018 r. W 2019 r. z pomocy skorzystało 3 586 
osób. Mniej jest suwalczan, którym udzielo-
no pomocy i wsparcia ze względu na ubóstwo 
i bezrobocie. Zmniejszyła się też o 10 osób licz-
ba bezdomnych przebywających w Suwałkach. 
W 2019 r. w grodzie nad Czarną Hańczą przeby-
wało 92 bezdomnych.

W porównaniu do 2018 r. o jedną dziesiątą 
zmniejszyła się w 2019 r. liczba dzieci korzysta-
jących z zasiłków rodzinnych. Znacząco zmniej-
szyła się też liczba świadczeń z tytułu urodzenia 
dziecka – aż o ponad jedną trzecią – z 412 takich 
świadczeń wypłaconych w 2018 r. – do 281 ta-
kich świadczeń wypłaconych w 2019 r.

O ponad połowę zwiększyła się za to licz-
ba dzieci, na które wypłacono świadczenie 
wychowawcze z tytułu „Rodzina 500  Plus”. 
W 2018 r. z tego świadczenia skorzystało   
8 212 suwalskich dzieci, a w ubiegłym roku 
takich dzieci było o 4 740 więcej. W 2019 r.  
w Suwałkach z tytułu świadczenia „Rodzina 
500 Plus” wypłacono prawie 58,5 mln zł.

Pomimo zmniejszania się liczby ubiega-
jących się o pomoc, na 2020 r. zaplanowano  
więcej wydatków w budżecie Suwałk na więk-
szość  świadczeń w zakresie pomocy społecz-
nej i pieczy zastępczej. Starzenie się polskie-
go społeczeństwa powoduje coraz wyższe 
koszty w sferze usług i pomocy instytucjonal-
nej. Pojawia się coraz większe zapotrzebowa-
nie na takie usługi wspomagające aktywność 
fizyczną, rekreacyjną i kulturalną, oraz grup 
samopomocowych i wsparcia.

zDiz zarząDza lotniskieM
Suwalscy radni uchwalili Statut Zarządu 

Dróg i Zieleni w Suwałkach. Nowym zada-
niem ZDiZ będzie zarządzanie lotniskiem  
w Suwałkach. Suwalski ZDiZ będzie m.in. pro-
wadził nadzór techniczny nad infrastrukturą 
techniczną lotniska, serwisował ją oraz spra-
wował kontrolę dostępu na teren lotniska. 
Bieżącym utrzymaniem lotniska ma zajmować 
się dwóch, trzech pracowników. Obowiązki 
związane z zarządzaniem lotniskiem wynika-
jące z prawa lotniczego nadal będzie realizo-
wał Aeroklub Polski.

zMiany w sok i MuzeuM
Radni dokonali zmian w Suwalskim Ośrodku 

Kultury i Muzeum Okręgowym polegających 
na wyłączeniu Centrum Sztuki Współczesnej  
– Galerii Andrzeja Strumiłły z Muzeum i włącze-
niu jej do SOK. Galeria od 1 maja 2020 r. funk-
cjonować będzie w SOK pod zmienioną nazwą 
jako Galeria Sztuki „Stara Łaźnia”, w zrewitali-
zowanym historycznym budynku łaźni na bul-
warach nad Czarną Hańczą przy ul. Andrzeja 
Wajdy 3.

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 
dokumentów dotyczących pracy samorządu 
w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie 
z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania 
radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi 
publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Galeria sztuki „Stara Łaźnia” kontynuować 
będzie działalność związaną z prezentacją 
twórczości Andrzeja Strumiłły oraz prezenta-
cją dorobku twórców współczesnych związa-
nych z miastem i regionem. Zakres działalności 
Galerii ma być poszerzony o nowe działania wy-
kraczające poza działalność wystawienniczą. 
Wykwalifikowany personel SOK realizować bę-
dzie działania edukacyjne, animacyjne, warsz-
taty dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

Działalność Galerii będzie realizowana na 
bazie dotychczasowego mienia Centrum Sztuki 
Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły,  
z wyłączeniem muzealiów wpisanych do 
Księgi Inwentarzowej Muzealiów Muzeum 
Okręgowego w Suwałkach i w oparciu o pra-
cowników zatrudnionych dotąd w Galerii.

Radni uchwalili też zmiany w Statucie 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej ma-
jące charakter porządkowy i dostosowujący do 
zmian w przepisach prawa.

co z sołectwaMi?
Suwalscy rajcowie zdecydowali o prze-

prowadzeniu konsultacji w sprawie zniesie-
nia sołectw: Dubowo Pierwsze, Szwajcaria  
i Krzywólka. W konsultacjach od 20 kwietnia do 
30 czerwca 2020 r. będą uczestniczyli miesz-
kańcy Suwałk. Konsultacje zostaną przeprowa-
dzone w formie zapytania ankietowego wśród 
suwalczan oraz na głównej witrynie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Uchwałę przyjęto po petycji zgłoszonej 
przez mieszkańców Dubowa Pierwszego i de-
cyzji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej, która w głosowaniu zdecydowała 
o skierowaniu wniosku do Prezydenta Miasta 
Suwałk o wszczęcie procedury przeprowadze-
nia konsultacji społecznych dotyczących likwi-
dacji sołectw.

Sołectwa: Dubowo Pierwsze, Szwajcaria  
i Krzywólka zostały utworzone jako jednost-
ki pomocnicze Miasta uchwałą Rady Miejskiej  
w Suwałkach z 19 grudnia 1990 r.

oŚwiaDczenia raDnycH
Radni: Mariola Karpińska, Anna Maria Ga- 

wińska, Jacek Juszkiewicz, Wojciech Pająk, 
Marek Zborowski-Weychman, Jacek Juszkiewicz 
oraz Sławomir Sieczkowski złożyli oświadczenia 
m.in. w sprawie remontu ulicy Ludwika M. Paca, 
działalności szkół w stanie zagrożenia epide-
micznego oraz wsparcia dla suwalskich przed-
siębiorców, którzy odczują skutki obecnej sy-
tuacji w Polsce. Do oświadczeń radnych odniósł 
się też prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Od lewej wiceprze-
wodniczący 
Rady Miejskiej 
Wojciech Pająk  
i Jacek Juszkiewicz, 
przewodniczący RM 
Zdzisław Przełomiec 
oraz wiceprzewod-
niczący 
Jacek Niedźwiedzki
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– W oczekiwaniu na to, jakie możliwości wsparcia przedsiębiorców 
zaproponuje „Tarcza Antykryzysowa” Premiera Mateusza Morawickiego 
postanowiłem, w ramach obowiązującego prawa, przygotować 
Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców – stwierdził prezydent  
Cz. Renkiewicz.

Ponadto Prezydent Miasta Suwałk kieruje apel do ZUS, PGE i PGNiG  
o pozytywne rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców dotyczących 
odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty płatności bez 
naliczania odsetek oraz apel do innych właścicieli lokali aby rozważyli 
możliwość obniżenia czynszów przedsiębiorcom, którzy zaprzestali lub 
znacząco ograniczyli prowadzenie działalności gospodarczej w związku 
z ogłoszeniem stanu epidemicznego.

– Przedsiębiorczość zawsze była motorem napędowym naszego ży-
cia. Najważniejsze jest to, że to przedsiębiorcy będą kręgosłupem od-
budowy w momencie gdy zakończy się kryzys związany z koronawiru-
sem. Ten kryzys odciśnie piętno na życiu każdego Europejczyka, Polaka 
i mieszkańca ziemi – również mieszkańców Suwałk. Pamiętajmy, że jeże-
li będziemy chcieli wrócić do poziomu i stylu życia sprzed pandemii to 
bez przedsiębiorców będzie to niewykonalne – podsumował prezydent 
Suwałk Cz. Renkiewicz.

Na stronie www.um.suwalki.pl uruchomiona została specjalna za-
kładka w dziale „Dla Przedsiębiorcy”, gdzie będą na bieżąco umiesz-
czane wszelkiego rodzaju dokumenty i informacje dla suwalskich 
przedsiębiorców.

Prezydent Miasta Suwałk powołał specjalny zespół, który zajmie się 
opracowaniem procedur, wzorów wniosków, pism oraz instrukcji postę-
powania w poszczególnych przypadkach. 

Uruchomiona zostaje również specjalna zakładka na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dziale „Dla Inwestora”, 
gdzie będą na bieżąco umieszczane wszelkiego rodzaju dokumenty 
i informacje dla suwalskich przedsiębiorców. 

Koordynację „Pakietu Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców” pro-
wadzi Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych: Marcin Bonisławski 
Naczelnik Wydziału 87 562-81-35, mbonislawski@um.suwalki.pl oraz Emil 
Sieńko Inspektor 87 562-81-30, esienko@um.suwalki.pl

#Pakiet WsParcia suWalskicH PrzedsiębiorcóW>>

„Pakiet wsparcia suwalskich Przedsiębiorców” przewiduje:
n na wniosek przedsiębiorcy odraczanie lub rozkładanie na ra-

ty podatków i opłat lokalnych, w tym przede wszystkim podatku 
od nieruchomości za okres stanu epidemicznego,

n możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych 
powstałych w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego,

n przedsiębiorcy wynajmujący miejskie lokale, którzy zawiesili 
działalność gospodarczą zostaną  zwolnieni z czynszu, a ci którzy 
ograniczyli działalność gospodarczą otrzymają obniżki czynszu 
na poziomie 30% na okres stanu epidemicznego, 

n możliwość odroczenia terminu płatności czynszu za lokal 
(bez opłat za media) lub zmiany okresu rozliczeniowego poprzez za-
warcie stosownego porozumienia z zbM tbs sp. z o.o.,

n możliwość starania się przez przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność na bazarze przy ul. Sejneńskiej o okresowe obni-
żenie o 15% opłat za dzierżawę terenu lub najem powierzchni 
(z wyłączeniem branży spożywczej i podmiotów handlujących che-
mią gospodarczą),

n zawieszenie na czas stanu epidemicznego poboru opłat za 
zajęcie terenu (ulic, placów terenów zielonych) pod obiekty tymcza-
sowe wykorzystywane do działalności gospodarczej,

n prezesi spółek komunalnych, w okresie stanu epidemiczne-
go, będą pozytywnie rozpatrywali wnioski przedsiębiorców do-
tyczące odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty 
płatności bez naliczania odsetek.

W zWiązku z rozWijającą się pandemią zWiązaną z Wirusem coVid-19 – popularnie zWanym koronaWirusem 
czesłaW renkieWicz, prezydent suWałk postanoWił przygotoWać „pakiet Wsparcia suWalskich przedsię-
biorcóW”. dzięki propozycjom, które znalazły się W pakiecie, W trudnym dla przedsiębiorcóW okresie  
stanu epidemicznego, będą oni mogli skorzystać z odroczenia lub rozłożenia na raty płatności na rzecz 
miasta suWałki i niektórych suWalskich spółek komunalnych. 

inForMacJa 
przewodniczącego rady Miejskiej w suwałkach 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz w związku 
z koniecznością ograniczenia kontaktów wyłącza się czasowo bezpo-
średnią obsługę interesantów w ramach dyżurów radnych.

Praca przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej odbywa się  
w sposób zdalny.

Sugeruje się, by w sprawach nie cierpiących zwłoki przekazywać 
komunikaty bądź zapytania do Biura Rady Miejskiej – pod numery  
telefonu: 87 562 81 18 i 87 562 81 44 lub na adres e-mailowy:  
brm@um.suwalki.pl  

Radni Rady Miejskiej pozostają do dyspozycji mieszkańców pod ad-
resami e-mail dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: 
bip.um.suwalki.pl – menu podmiotowe: Rada Miejska/radni

inForMacJa
Prezes zarządu budynków Mieszkalnych 

w suwałkach tbs sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej 
w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. 
od dnia 31.03.2020 r. do dnia 20.04.2020 r. został opublikowany na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie interneto-
wej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzien-
niku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 5/2020 z dnia 26 marca 2020 r. 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 76/2020
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Rynek nieruchomości w ostatnim czasie od-
notowywał spektakularne sukcesy. Zarówno 
ceny mieszkań w Suwałkach jak i liczba zawie-
ranych transakcji były rekordowo wysokie. Dziś 
w obliczu zarazy COVID-19 zdecydowanie ha-
muje. Coraz mniej klientów szuka mieszkań, 
notariusze ograniczają pracę kancelarii, banki 
zwalniają obroty.

Wśród klientów panuje nastrój niepew-
ności związany ze zmniejszeniem się ak-
tywności gospodarczej. Pierwszą reakcją na 
epidemię jest zmniejszony obrót na rynku nie-
ruchomości mieszkaniowych. Trudno się te-
mu dziwić, bo warunki zagrożenia epidemicz-
nego nie sprzyjają wizytom w mieszkaniach 
z rynku wtórnego. Należy przypuszczać, że  
w krótkoterminowej perspektywie popyt na lo-
kale mieszkaniowe ulegnie znacznemu ogra-
niczeniu.

W optymistycznym wariancie nastąpi kilku-
miesięczne zmniejszenie liczby transakcji, zwią-
zane z ograniczeniami związanymi z epidemią 
koronawirusa, a sprzedaż na rynku nierucho-
mości znów zacznie rosnąć w drugiej połowie 
roku. Wraz ze wzrostem zachorowań, poten-
cjalni kupujący mogą wstrzymywać się z decy-
zją o zakupie. Gdy zagrożenie minie, sytuacja 
na rynku najprawdopodobniej zacznie wra-
cać do normy.

Większość klientów kupujących i sprzeda-
jących zadaje pytanie – co stanie się z cena-
mi mieszkań?

Najwięcej zależy od tego jak długo trwać 
będzie epidemia. Jest to duża niewiadoma.

 Póki co okresowe zahamowanie cen i trans-
akcji jest najbardziej realnym scenariuszem.  
Na dzień dzisiejszy rynek jest w zawieszeniu, 
nie można mówić o wzroście ani o spadku cen, 
gdyż na rynku wtórnym nie odbywają się pra-
wie żadne ruchy. Natomiast, przy tak dyna-
micznie zmieniającej się sytuacji otoczenia, 
długoterminowa ocena wpływu epidemii na 
rynek mieszkaniowy, wydaje się zdecydowa-
nie przedwczesna.

RYNEK MIESZKANIOWY W CZASIE PANDEMII
Wioletta

Sadłowska
Dyrektor WGN

Suwałki, pośrednik
w obrocie

nieruchomościami,
doradca rynku
nieruchomości,

nr licencji zawodowej 
20442

szukasz pomocy w kupnie 
lub sprzedaży nieruchomości?
zadzwoń do nas – 87 566 64 14 

lub napisz suwalki@wgn.pl 
nasi specjaliści pomogą ci 

w każdej sprawie.

ŚlePsk maloW 
dzieWiąty

Z  p o w o d u 
epidemii koro-
nowirusa przed-
wcześnie zakoń-
czył się pierwszy 
sezon Ślepska 
Malow Suwałki 
w siatkarsk iej 
Plus Lidze. Tak 
z d e c y d o w a ł 
Z a r z ą d  R a d y 
Nadzorczej PLS 
S.A.

 Ostatecznie Ślepsk Malow zajął bezpieczną dziewiątą lo-
katę w tabeli Plus Ligi, po rozegraniu 24 meczów, z dorobkiem 
31 pkt i po wygraniu 11 spotkań. Cel, jakim było utrzymanie ze-
społu w najwyższej klasie rozgrywkowej, został zatem zreali-
zowany. Ten sukces osiągnęła drużyna w składzie: Bartłomiej 
Bołądź, Paweł Filipowicz, Kacper Gonciarz, Kevin Klinkenberg, 
Jakub Rohnka, Łukasz Rudzewicz, Cezary Sapiński, Wojciech Siek, 
Kamil Skrzypkowski, Adrian Stańczak, Nicolas Szerszeń, Patryk 
Szwaradzki, Andreas Takvam, Joshua Tuaniga. Kto z nich zagra  
w Ślepsku Malow w przyszłym sezonie Plus Ligi? Na razie tego 
nie wiadomo.

Prawdopodobnie w sztabie szkoleniowym Ślepska Malow nie 
będzie zmian. Trener Andrzej Kowal poprowadzi biało-niebie-
skich również w sezonie 2020/2021 i wypełni tym samym dwulet-
ni kontrakt podpisany tuż przed rozpoczęciem sezonu 2019/2020.

będą noWe drogi 
osiedloWe

Władze Suwałk ogłosiły przetargi na budowę dróg osiedlowych. 
Utwardzonych nawierzchni przy swoich domach mogą spodziewać się  
w tym roku mieszkańcy ulic: Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego 
oraz kompleks domów za ogrodami działkowymi w sąsiedztwie ul. Zastawie.

Roboty budowlane na Os. Piastowskim polegać będą m.in. na niezbęd-
nych rozbiórkach i ustawieniu nowego krawężnika, ułożeniu kostki beto-
nowej, wykonaniu terenów zielonych oświetlenia i kanalizacji deszczowej. 
Oferty można składać do 9 kwietnia, a prace mają zakończyć się do 30 paź-
dziernika tego roku.  

W sąsiedztwie ulicy Zastawie roboty budowlane będą polegać na budo-
wie nowych dróg i obejmą m.in. wykonanie nawierzchni ulic z kostki betono-
wej i nawierzchni bitumicznej, wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni 
bitumicznej, zjazdów,  oświetlenia ulicznego i zieleni, kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej i sieci wodociągowej. Oferty można składać do 6 kwietnia, a prace 
mają zakończyć się do 30 listopada tego roku.

>> >>

Zdrowych 
Świąt

Wielkanocnych
życzy

Zespół WGN 
Nieruchomości suwałki

Trenerzy Ślepska Malow Suwałki
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stan ePidemii W suWałkacH>>
Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia w Polsce obowiązuje stan 

epidemii. W związku z tym mamy kilka ważnych informacji dla mieszkań-
ców Suwałk według stanu na 30.03.2020 r.:

– telefony do stacji sanitarno-epidemiologicznej (Sanepid)  
w Suwałkach: 87 565 28 63 w godz. 7.30-15, całodobowo pod nr:  
516 356 054 lub 517 395 974. 

– telefon do Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego  
w Suwałkach ul. Szpitalna 60: 87 562 92 15. 

– Urząd Miejski w Suwałkach zachęca mieszkańców Suwałk do 
dopisywania swoich numerów telefonów do Miejskiego Systemu 
Powiadamiania SMS. Dzięki temu uzyskamy: bieżące informacje z życia 
miasta, a w nagłych sytuacjach na te numery będą wysyłane również in-
formacje ws. #koronawirus-a. Zapisać się można na: www.um.suwalki.pl

– Straż Miejska oraz umundurowani suwalscy policjanci sprawdzają 
osoby objęte kwarantanną. Policja i Straż Miejska dba także o bezpieczeń-
stwo sanitarne funkcjonariuszy kierowanych do tego zadania. Policjanci  
i strażnicy w miarę możliwości kontaktują się telefonicznie za pomo-
cą służbowego telefonu komórkowego z odległości umożliwiającej po-
twierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu i pytają czy potrze-
buje ona pomocy lub wsparcia.

– Suwalskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej od 23 mar-
ca wprowadziło wakacyjno-feryjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. 
Jednocześnie w związku z rozwojem pandemii koronawirusa oraz obo-
strzeniami wprowadzonymi przez Ministra Zdrowia, od 24 marca auto-
busem standardowym komunikacji miejskiej nie może przemieszczać się 
jednorazowo więcej niż 14 pasażerów, a 26 osób autobusem przegubo-
wym. W tej sytuacji wybrane kursy w godzinach dojazdów do zakładów 
pracy PGK podstawi po dwa autobusy, zamiast jednego. 

– Suwalskie PGK informuje, że targowisko przy ul. Bakałarzewskiej zo-
stało zamknięte do odwołania. 

– Obiekty suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą zamknięte dla 
klientów do 30.04.2020 r. Dotyczy to:

• Aquaparku – część rekreacyjna z basenem sportowym oraz sauna-
mi (dostęp do pozostałych usług świadczonych przez najemców tj.: cen-
trum rehabilitacji, groty solnej, sauny, siłowni oraz salonu urody nie bę-
dzie ograniczony),

• Suwałki Arena,
• hali sportowej oraz strefy saun przy ul. Wojska Polskiego 2,
• siłowni oraz basenu sportowego przy ul. Wojska Polskiego 2,
• stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17.
Dodatkowo wyłączeniu podlegają obiekty: skatepark, street worko-

ut, place zabaw, siłownia plenerowa.
Posiadacze karnetów na usługi świadczone przez Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Suwałkach w wyżej wymienionych obiektach zachowają pra-
wo do skorzystania z oferty OSiR także po upływie terminu na jaki kar-
net został wykupiony. Dodatkowy okres będzie równy liczbie dni, w któ-
rym dostęp do usług był ograniczony z powodu zamknięcia obiektów.

Ponadto do 30 kwietnia nie będą odbywać się zajęcia w sekcjach pro-
wadzonych przez OSiR tj.: modelarstwa lotniczego, żeglarstwa oraz bok-
serskiej. Nie odbędą się również zajęcia nauki pływania organizowane 
przez Miasto Suwałki. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie wydarze-

nia sportowe zaplanowane do 30 kwietnia w obiektach należących do 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach zostają odwołane.

– Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) 
podjęły decyzję o czasowym ograniczeniu dostępu do urzędów skar-
bowych. Zeznanie podatkowe można złożyć bez wizyty w urzędzie 
skarbowym, korzystając z usługi Twój e-PIT lub systemu e-Deklaracje. 
Szczegółowe informacje o elektronicznych usługach dla podatników 
można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów skar-
bowych oraz na www.podatki.gov.pl. Wszystkie zaświadczenia wyda-
wane przez urzędy skarbowe można uzyskać przez internet, korzystając  
z platformy ePUAP lub portalu biznes.gov.pl

– Suwalscy policjanci apelują o odpowiedzialne i rozsądne zacho-
wanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpra-
cę i realizowanie poleceń służb. Na ulicach Suwałk policjanci emitują ko-
munikaty ostrzegawcze przez megafony z radiowozów: „(…) W związku 
z epidemią koronawirusa prosimy nie grupować się i dla własnego bez-
pieczeństwa pozostać w domach (…)”. „apelujemy zostańcie w domach..”

– Przyjęcia interesantów we wszystkich jednostkach KRUS zosta-
ły ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem należnych 
środków ostrożności. Złożenie dokumentów w jednostce jest możliwe po 
uprzednim zapakowaniu ich w kopertę – koperta zostanie udostępnio-
na. Tak zapakowaną korespondencję należy umieścić w dostępnym po-
jemniku. Załatwianie spraw oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości jest 
możliwe telefonicznie, listownie lub elektronicznie (np. ePUAP, email).  
Interesanci nie będą wzywani – do odwołania – do osobistego stawien-
nictwa w związku ze złożonymi wnioskami. Wszystkie badania lekarskie 
zostały odwołane.

– Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że kwali-
fikacja wojskowa w 2020 roku została zakończona. Wszystkie wezwania 
wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się 
do powiatowych komisji lekarskich od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.  
tracą ważność. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w funkcjono-
waniu WKU w Suwałkach w stanie zagrożenia epidemiologicznego moż-
na uzyskać pod numerem telefonu: 261 347 357, na stronie internetowej: 
wkusuwalki@ron.mil.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych: 
facebook.com i twitter.com. Suwalska WKU informuje, ze w związku z re-
strykcjami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemicznego na te-
renie całego kraju, prowadzi zdalny nabór do służby przygotowawczej  
w korpusie szeregowych. Wnioski o powołanie na szkolenie można skła-
dać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (https://wkusuwalki.wp.mil.pl/pl/pages/materiay-do-po-
brania-2020-03-05-f/)

– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach informuje  
o zawieszenia działalności pracy Ośrodka.

Do redakcji „DwuTygodnika Suwalskiego” wpłynął apel mieszkańców 
Suwałk, którzy proszą o montowanie dozowników z płynem okażającym 
przed wejściami do klatek schodowych i sklepów. Płyn dezynfekujący 
może zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa na przyciskach do-
mofonów i wind, na poręczach i klamkach, a także włącznikach na klat-
kach schodowych i w mieszkaniach. 

– jak informuje nasz czytelnik: 

– Znane mi są standardy w krajach skandynawskich, gdzie administra-
torzy budynków mieszkalnych a także sklepów montują takie urządzenia 
z płynem odkażąjącym. Jest to wydatek niewielki, a jak bardzo ważny dla 
wszystkich, którzy wchodzą do tych obiektów. Apeluję więc do spółdzielni 
mieszkaniowych, ZBM oraz wspólnot mieszkaniowych i sklepów o monto-
wanie takich urządzeń. O bezpieczeństwo musimy zadbać wszyscy.

czytelnicy PytaJą
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Place zabaW zamknięte 
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podjął decyzję o zamknięciu 

placów zabaw, siłowni, skateparków, boisk itp. zarządzanych przez miej-
skie instytucje. Jednocześnie zaapelował do administratorów i zarząd-
ców o wyłączenie do odwołania wszystkich innych placów zabaw, si-
łowni oraz boisk na zarządzanym przez siebie terenie. Informacje o tym 
powinny znaleźć się w widocznym miejscu, przy wejściu na plac lub na 
tablicach informacyjnych, w ich pobliżu.

masecZki ochroNNe 
dla senioróW

Czternaście tysięcy maseczek ochronnych właśnie trafia do suwal-
skich seniorów. Zakupione po decyzji prezydenta Suwałk Czesława 
Renkiewicza maseczki są dostarczane do skrzynek pocztowych suwal-
skich seniorów za pośrednictwem grupy wolontariuszy.

Do akcji roznoszenia zgłosiło się po-
nad 60 osób, m.in. z: Ośrodka Sportu 
i  R e k re a cj i ,  Ce nt r u m Ak t y w n oś ci 
Społecznej Pryzmat, Biblioteki Publicznej 
im. Marii Konopnickiej, Suwalskiego 
Ośrodka Kultury, Związku Harcerstwa 
Polskiego, Stowarzyszenia Aktywności 
Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” 
oraz  Centrum Rehabilitacji Melius. 
Koordynatorem akcji rozprowadzenia 

maseczek jest suwalski OSiR.
– Maski są dostarczane wraz z krótką instrukcją o zasadach postępo-

wania podczas epidemii i wykazem telefonów do kontaktu w sprawie 
pomocy przy zakupach czy zachorowaniu. Akcja odbywa się z zacho-
waniem standardów bezpieczeństwa, bez bezpośredniego kontak-
tu wolontariuszy z mieszkańcami – powiedział Kamil Klimek działający  
w imieniu koordynatora. 

Akcja jest pokłosiem inicjatywy zgłoszonej przez klub radnych „Łączą 
nas Suwałki” podczas ostatniej sesji suwalskiego samorządu. Zarówno 
maski, jak też usługa ich dostarczenia odbywa się w sposób nieodpłat-
ny dla mieszkańców. 

Zakupione przez suwalski samorząd miejski maseczki to przedmiot 
wielokrotnego użytku, który należy używać zgodnie z zasadami zapisa-
nymi w dołączonej ulotce. Maseczka powinna być wkładana w przypad-
ku wyjścia z domu w sprawach wyłącznie koniecznych i tych, przy których 
seniorom nie mogą pomóc najbliżsi lub np. wolontariusze. Generalna 
zasada konieczności pozostawania w domu nadal obowiązuje i dotyczy 
wszystkich, a zwłaszcza seniorów.

>>

>>

zMiany w FunkcJonowaniu 
suwalskiego urzęDu MieJskiego

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach zamieszczo-
ny został komunikat dotyczący funkcjonowania poszczególnych wydzia-
łów w okresie trwania stanu epidemii ogłoszonego Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491): 

Zawiadamiam o ograniczeniach w wykonywaniu zadań ad-
ministracji publicznej. Polegają one na realizacji zadań niezbęd-
nych do zapewnienia pomoc y i bezpieczeńst wa oby wate -
li oraz wykonywaniu określonych zadań przez Urząd Miejski  
w Suwałkach i podległe jednostki, w sposób ograniczający do niezbęd-
nego minimum bezpośrednią obsługę interesantów.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miejski  
w Suwałkach i instytucje miejskie od 16.03.2020 r. wprowadziły ograni-
czenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Znacząco ogranicza się 
działalność Urzędu i instytucji, a mieszkańcy załatwiający swoje spra-
wy będą musieli liczyć się z utrudnieniami i ograniczeniem bezpośred-
niego dostępu do urzędnika oraz zastosowaniem odmiennych od do-
tychczasowych procedur załatwiania spraw.

wykaz wydziałów urzędu Miejskiego w suwałkach zamknię-
tych do bezpośredniego dostępu (obsługa w tych wydziałach nie bę-
dzie przyjmowała interesantów) załatwiane są sprawy wyłącznie ko-
respondencyjnie, telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej:

wydział architektury i gospodarki Przestrzennej (tel. 87 562 81 84), 
agp@um.suwalki.pl

wydział geodezji i gospodarki nieruchomościami (tel. 87 562 81 43),  
geo@um.suwalki.pl

wydział Podatków i opłat (tel. 87 562 82 52), po@um.suwalki.pl
wydział ochrony Środowiska i gospodarki komunalnej (tel. 87 

562 82 07), osgk@um.suwalki.pl
wydział oświaty i wychowania (tel. 87 563 57 18), 
ows@um.suwalki.pl
wydział spraw obywatelskich (87 562 81 23), wso@um.suwalki.pl 

– działalność gospodarcza
wydział kultury i sportu (tel. 87 563 56 12), ktp@um.suwalki.pl
biuro konserwatora zabytków (tel. 87 563 56 15), 
mkz@um.suwalki.pl
Miejski rzecznik konsumentów (tel. 87 562 82 08), 
mrzk@um.suwalki.pl
Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych (tel. 87 562 82 01), 

aszyszko@um.suwalki.pl
Wykaz wydziałów Urzędu warunkowo obsługujących interesantów 

(tylko w sytuacjach wyższej konieczności):
urząd stanu cywilnego (tel. 87 562 80 16), usc@um.suwalki.pl  

– rejestracja zgonów i urodzeń, po uprzednim telefonicznym umówie-
niu terminu i godzin. Śluby tylko planowe z ograniczeniem liczebno-
ści gości do max. 8 osób.

wydział spraw obywatelskich (tel. 87 562 81 23), wso@um.suwal-
ki.pl – np. dowody osobiste i ewidencja ludności.

wydział komunikacji (tel. 87 562 80 49), wk@um.suwalki.pl – np. 
rejestracja pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.

wydział spraw społecznych (tel. 87 563 56 02), zps@um.suwalki.pl  
– sprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Przypominam, że znaczącą większość spraw urzędowych moż-
na zrealizować elektronicznie, za pośrednictwem konta e-Puap. Pod 
adresem – https://um.suwalki.pl/urzad-miejski, 66 znajdują się in-
formacje o elektronicznym sposobie załatwiania spraw urzędowych  
(wykaz 171 usług).

Pod linkiem – http://tel.um.suwalki.pl/index.php znajdą Państwo 
numery bezpośrednich telefonów służbowych do wszystkich pracow-
ników Urzędu obsługujących interesariuszy.

Apeluję do mieszkańców, aby w pierwszej kolejności korzystali wła-
śnie z tej formy załatwiania spraw urzędowych.

Z wyrazami szacunku

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk
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>>
Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT zostały udostępnione dla podatni-

ków zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38. Z tytułu rozliczenia 
podatkowego za 2019 rok podatnicy mogą wskazać w zeznaniu podatko-
wym organizację pożytku publicznego na rzecz, której zostanie przeka-
zany 1% ich należnego podatku. Wystarczy po wyliczeniu zobowiązania 
podatkowego za 2019 r., czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatko-
wego wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego or-
ganizacji na rzecz, której chcemy przekazać określoną kwotę do wysoko-
ści 1% należnego podatku. Resztę zrobi urząd skarbowy.

1 % dla suWalskicH organizacji

lp. nazwa organizacji nr. krs

1 Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” 39749
2 Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych  

i Słabowidzących „Cross” 
46079

3 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach 46113
4 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos” 51648
5 Suwalski Klub Karate Kyokushin 52561
6 Suwalski Klub Badmintona 58406
7 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart” 59375
8 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego 60952
9 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” 61644
10 Suwalskie Stowarzyszenie „Amazonka” 63469
11 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej 65746
12 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 66543
13 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok 69745
14 Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” w Suwałkach 69867
15 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” 71636
16 Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” 76600
17 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 77283
18 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” 80030
19 Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” z siedzibą w Suwałkach 84846
20 Stowarzyszenie „Spełniona Nadzieja” w Suwałkach 93850
21 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” 139901
22 Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” 145638
23 Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki 212319
24 Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki 217533
25 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej 226036
26 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie 321667
27 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów 332833
28 Stowarzyszenie Zamiast 357698
29 Fundacja Promyk 373528
30 Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” 400320
31 Fundacja Art-Sos Alicji Roszkowskiej 419669
32 Fundacja Ego 425455
33 Klub Rowerowy MTB Suwałki 445489
34 Fundacja Zwierzęta Niczyje 463161
35 Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „Rozłogi” w Suwałkach 619317
36 Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” 721549
37 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko 57897

Poniżej przedstawiamy wy-
kaz suwalskich organizacji pożyt-
ku publicznego, na które można 
przekazać 1% należnego podat-
ku. Organizacje te prowadzą szereg społecznie użytecznych działań na 
rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdro-
wia, edukacji, organizacji wypoczynku, sportu i kultury. Zachęcamy do 
przekazywania 1% należnego podatku dla suwalskich organizacji pożyt-
ku publicznego.
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W tym roku obchodzimy jubileusz 300-lecia suwałk. z tej okazji na łamach „dwutygodnika suwalskiego” w latach 2018-2019  
przybliżaliśmy postaci nieżyjących suwalczan, którzy wywarli znaczący wpływ na życie naszego miasta i kraju. przypomnieliśmy 
44 postaci wybitnych suwalczanek i suwalczan. teraz proponujemy naszym czytelnikom wybór suwalczanina 300-lecia. 
to oczywiście tylko zabawa historyczna, którą proponujemy czytelnikom „dwutygodnika suwalskiego” i nie jest to żadne  
oficjalne zestawienie wybitnych suwalczanek i suwalczan. 

To jest kupon, na którym będzie można zagłosować w plebiscycie na 
Suwalczanina 300-lecia. Głosowanie poprzez wysłanie kuponu wycięte-
go z gazety potrwa do 15 maja (termin dostarczenia kuponów do siedzi-
by DTS) przebiegnie według następujących zasad:
1. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kupo-

nach, drukowanych w DTS.
a) każdy kupon drukowany w DTS zawiera listę nazwisk wybitnych suwal-

czan, których postaci przypominaliśmy na łamach DTS w latach 2018-
2019 oraz imię i nazwisko i dane kontaktowe głosującego. Głos jest 
ważny, gdy głosujący wybiera od jednej do trzech wybitnych posta-
ci suwalczan z przedstawionej na łamach DTS listy wstawiając znak X  
w kratce przy jednym, dwóch lub trzech nazwiskach swoich faworytów,

b) adres, pod który należy przesyłać wypełnione kupony jest następują-
cy: „DwuTygodnik Suwalski”, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki. W przy-
padku osobistego doręczenia wypełnionych kuponów głosujący po-
winien zgłosić się do siedziby DTS (adres jak wyżej),

c) każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę kuponów wyciętych 
z DTS z zaznaczonymi wybranymi postaciami suwalczan.

2. Głosować w tym plebiscycie można też poprzez przesłanie wybranych 
od jednego do trzech nazwisk na adres emailowy: kontakt@dwutygo-
dniksuwalski.pl i podanie swojego imienia i nazwiska. 
Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicznie najnowsze wyda-

nie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu: https://www.facebook.com/
dwutygodnik/

Głosowanie potrwa do 15 maja 2020 r. Głosujący otrzymają atrak-
cyjne nagrody. W każdym wydaniu DTS od 17 marca do 26 maja 2020 
r. będziemy ogłaszali kto otrzyma nagrody: co dwa tygodnie po jednej 
nagrodzie wśród głosujących na kuponach i głosujących drogą elektro-
niczną. Nagrody otrzymają osoby, które jako pierwsze zagłosują po uka-
zaniu się kolejnego wydania drukowanego „DwuTygodnika Suwalskiego”.

suwalcZaNie 300-lecia

Sponsorzy 
w plebiscycie:

1. Natan Mojżesz Adelson

2. Kpt Stanisław Bielicki

3. Prof. Jan Bohdan Chmielewski

4. Klotylda Józefa Dargielowa 

5. Zygmunt Filipowicz

6. Józef Gajewski

7. Wawrzyniec Gałaj

8. Kazimierz Górnicki

9. Ks. Kazimierz A. Hamerszmit

10. Maria Krystyna Kapuścińska 

11. Jerzy Klimko

12. Płk Adam Koc

13. Henryk Kojak

14. Maria Konopnicka

15. Aleksandra Kujałowicz

16. Henryk Kulczycki

17. Kazimierz Kulwieć

18. Alfred Lityński

19. Tadeusz Lutostański

20. Eugenia Mackiewicz

21. Gen. Mieczysław Mackiewicz

22. Karol Majerski

23. Płk Edward Milewski

24. Gen. Henryk Minkiewicz

25. Leszek Aleksander Moczulski

26. Teofil Noniewicz

27. Aleksandra Piłsudska

28. Gen. Zygmunt Podhorski

29. Rotmistrz Kazimierz Ptaszyński

30. Aleksander Putra

kuPon Do głosowania w Plebiscycie na suwalczanina 300-lecia

Oto zestawienie 44 wybranych postaci: 

31. Walery Roman

32. Jan Schmidt

33. Aleksander Seredyński

34. Stanisław Z. Staniszewski

35. Prof. Edward F. Szczepanik 

36. Ks. Stanisław Szczęsnowicz

37. Jadwiga Towarnicka

38. Andrzej Wajda

39. Jerzy Wawruk 

40. Alfred Wierusz-Kowalski 

41. Grzegorz Wołągiewicz 

42. Stanisław J. Woś

43. Ks. Jerzy J. Zawadzki

44. Józefa Żdżarska

Imię i nazwisko głosującego:     dane kontaktowe:

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;
telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23
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Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

mamy 
drogiej koleżance 

justynie bober
oraz

jej rodzinie
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

66/2020

Podczas XXI Suwalskiego Kaziuka (8 marca 2020 r.) została przepro-
wadzona zbiórka publiczna do puszek kwestarskich na rehabilitację   
8-letniego Tadeusza Furmana. Odbyła się ona z ramienia Fundacji 
Złotowianka na mocy pozwolenia nr 582/2015/1306/OR. Dzięki ludziom 
dobrej woli udało się zebrać kwotę 1301,36 złotych. 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego Synka i Braciszka. 
Rodzice i Siostry

Wyrazy szczerego współczucia

Panu Mecenasowi

waldemarowi Haraburdzie
z powodu śmierci

taty 
składa

Witold Kowalewski,  Starosta Suwalski  
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego

 oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach 
68/2020

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl; znajdziesz nas 

również na facebooku: dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. Redagują: Jarosław Filipowicz – redaktor naczelny oraz zespół. 
Opracowanie komputerowe: Agnieszka Bieryło.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

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. 65 i 284) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 marca 2020 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 26.03.2020 r. do 
16.04.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk 
przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 144/2020 z dnia 26 marca 2020 roku).  71/2020

Pani

wiesławie rurak
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają Rada Nadzorcza,

Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

77/2020

Wyrazy szczerego współczucia

pani elżbiecie kadysz
z powodu śmierci

brata
składają

Zarząd i Pracownicy
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Suwałkach

69/2020

inForMacJa Miejskiego konserwatora zabytków

W terminie do dnia 15.03.2020 r. , określonym w Uchwale Nr 
XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w spra-
wie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty 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), wpłynęły trzy wyszczególnione poniżej wnioski o udziele-
nie dotacji. 

70/2020

Lp. Zabytek/adres Wnioskodawca Wsk a z any we 
wniosku zakres 
dofinansowania

1. Budynek przy 
ul. Kamedulskiej 14

właściciel prywatny remont dachu

2. Budynek przy 
ul. T. Kościuszki 94

właściciel prywatny remont dachu

3. Budynek przy 
ul. E. Plater 1

Cech Rzemieślników 
i Przedsiębiorców 
w Suwałkach

remont elewacji
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suWalskie lokale gastronomiczne nie proWadzą działalności W sWoich 
siedzibach, ale  pracują i proWadzą sprzedaż posiłkóW na Wynos lub  
z doWozem do domu. chcąc ułatWić mieszkańcom kontakt z tymi lokalami  
publikujemy listę firm, które zgłosiły gotoWość do realizacji usług poza 

lokalem. lista może być rozszerzona o kolejne restauracje, puby czy bary. 
trzeba tylko przesłać sWoje zgłoszenie na adres: bpm@um.suWalki.pl

Dowóz /wynos

1. Azumi Sushi, ul. Chłodna 3A, 511 600 277, (bezpłatny  
dowóz powyżej 40 zł, poniżej 40 zł – 5 zł za dowóz),

2. Bar Ratuszowy (w Urzędzie Miejskim), ul. A. Mickiewicza 1,  
87 562 80 40, (dowóz powyżej 45 zł),

3. Browar Północny, ul. T. Noniewicza 42 lok. 1, 660 704 444,
4. Fabryka Smaku, ul. A. Minkiewicza 1, 500 808 086,
5. Fresco Hostel & Food, Ks. Jerzego J. Zawadzkiego 7,  

501 370 877,
6. Gruby Benek. Pizzeria, ul. T. Kościuszki 78, 87 566 28 96, 
7. Pizzeria PINOKIO, ul. Kowalskiego 17, 87 731 98 42,
8. Restauracja Rozmarino, ul. T. Kościuszki 75, 87 563 24 00, 
9. Sayuri Sushi, ul. T. Noniewicza 35, 798 842 599,
10. Wół I Buła, ul. T. Noniewicza 33, 733 947 331,
11. Obiadkowo, ul. Krótka 61, ul. Sejneńska 7B, 500 333 737,  

572 614 053,
12. Gastronomia M. Syryca, ul. Ogrodowa 57, 87 562 16 29, 

502 671 586,
13. Bar „Pod Śliwą”, ul. Ks. K. A. Hamerszmita 8, 519 847 556,
14. Bar suwalski, ul. A. Mickiewicza 5, 514 632 830,
15. Pizzeria Da Grasso, ul. Pułaskiego 30, 504 907 918,
16. Chilli Pizza, ul. M. Reja 2, 

87 567 15 15,
17. Zapieksy Suwałki, 

ul. T. Noniewicza 28, 
512 850 056,

18. Korytko, ul. Armii Krajowej 35  
w markecie budowlanym OBI, 
537 129 200.

Dowóz

1. Al Capone Pizza, ul. T. Kościuszki 76, 539 447 744,
2. Kredens Smaku, ul. A. Minkiewicza 4, 519 702 987,
3. Piwiarnia Warka, ul. Chłodna 2, 666 468 842,
4. Pizzeria Fantazja, ul. Waryńskiego 21, 87 565 37 49,
5. Planeta Pizzy, ul. Suzina 12, 888 810 610,
6. Pierogarnia Rita, ul. T. Noniewicza 85 b, 664 561 136 
    (tylko do zakładów pracy),
7. Sajgon BarAzjatycki, ul. Utrata 4A, 518 373 473.

wynos

1. Bar „U Krystyny”, ul. T. Noniewicza 44A, 508 363 671,
2. Bar „Garnuszek”, ul. Chłodna 5, 575 327 583,
3. Bistro Oil Transfer Development, ul. Raczkowska 183, 

668 200 808,
4. Naleśnikarnia Lemon, ul. T. Noniewicza 71/1, 515 388 172,
5. NOVA Restaurant (hotel Velvet), ul. T. Kościuszki 128,
    87 563 52 25,
6. Restauracja OPEN Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71A,  

87 777 70 07,
7. Sano Sicilian Street Food, ul. T. Noniewicza 26A, 
    882 272 418,
8. Restauracji Tatarak w Hotelu LOFT 1898, 
    ul. Pułaskiego 24K, tel. 87 739 59 00,
9. Restauracja McDonald’s, ul. Gen. J. Dwernickiego 10, 
    694 495 991 (tylko linia McDrive).

suwalskie  menu

posiłki na wynos

           nazwa lokalu     adres   telefon Dowóz /wynos
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n Przez 25 lat suwalskiego 
Teatru Form Czarno-Białych 
„Plama” stworzono 50 działań 
teatralnych, w których uczest-
niczyło ponad 350 osób

n Teatralna sztafeta poko-
leniowa – dzisiaj w suwalskich 
zespołach są dzieci tych, któ-
rych rodzice również zaczyna-
li w tych zespołach swoją przy-
godę z teatrem

n O Teatrze Form Czarno-
Białych powstało kilka prac 
magisterskich

n W Suwałkach podstaw 
aktorstwa uczyli się aktorzy, 
którzy grają i wystawiają swo-
je spektakle w teatrach zawo-
dowych: w krakowskim Teatrze 
Starym, Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie, war-
szawskim Teatrze Narodowym 
i gdańskim Teatrze Wybrzeże

– od lat kieruje pani teatrem 
„plama”. jak to się zaczęło?

– Pierwsze spektakle Teatru 
Form Czarno-Białych „Plama” 
oparte były na tekście i odgry-
wane w zamkniętej przestrzeni 
Młodzieżowego Domu Kultury. 
Później zaczął się czas ekspery-
mentów: zejście ze sceny, granie 
wśród publiczności, wyjście z dzia-
łaniami na ulicę. Oprócz autor-

skich projektów, realizowaliśmy 
performance pomysłu suwalskie-
go artysty, malarza i performera 
Wiesława Prędysia. Ciekawym do-
świadczeniem były projekty mię-
dzynarodowe realizowane z gru-
pami teatralnymi z: Litwy, Francji, 
Słowacji, Rosji, Włoch, Węgier.

– ile to było spektakli?
– Przez 25 lat działalności Teatr 

stworzył ponad 50 działań teatral-
nych, przedstawiał swoje spek-
takle podczas festiwali i projek-
tów artystycznych w przeszło 30 
miastach w Polsce, w Europie,  
a nawet na Syberii. Przez ten czas 
przez zespół przewinęło się po-
nad 350 osób, które wystąpiły 
w premierach sztuk dramatycz-
nych, kreacjach zbiorowych, hap-
peningach, teatralizowanych kon-
certach, obrzędach i rytuałach. 
Przeszliśmy długą drogę: od wy-
stawiania tekstów dramatycznych 
na scenie, przez teatralną współ-
pracę z zespołami muzycznymi, 
do happeningów z elementami 
kuglarstwa (szczudła, fireshow), 
performance, akcji ulicznych, te-
atru ognia, kreacji zbiorowych czy 
spektakli w międzynarodowym 
składzie. Często, realizując działa-
nia plenerowe, jednocześnie pra-
cujemy nad spektaklami grany-
mi na scenie. Od 2006 do 2016 

Stowarzyszenie tworzą w większo-
ści byli członkowie „Plamy”, jubile-
uszowych uroczystości powiązanych 
z Teatrem lub innych wydarzeń np. 
na tzw. „wigiliach Plamy” – spotka-
niach organizowanych co roku przed 
świętami Bożego Narodzenia, kie-
dy to byli i obecni aktorzy zespo-
łu mają szansę wspólnie spotkać 
się w większym gronie. Mało te-
go – swego czasu, wokół Teatru  
i Stowarzyszenia utworzyła się sa-
moistnie cała wspólnota ludzi nie-
koniecznie bezpośrednio zwią-
zana z Teatrem, lecz czująca silną  
z nim więź.

– z czego to wynika?
– W y nik a to  b e z p ośre d -

nio z artystyczno-społeczne-
go charakteru twórczości Teatru  
i Stowarzyszenia. Zespół przedsta-
wiając spektakle uliczne, plenero-
we, występując w happeningach 
lub akcjach performatywnych 
w nieteatralnych przestrzeniach 
miasta oraz organizując warszta-
ty lub inne aktywności kulturalne 
na suwalskich osiedlach, samoist-
nie burzył dystans pomiędzy akto-
rami a przypadkowo spotkanymi 
ludźmi, którzy dołączali później do 
grupy bądź do jej aktywnych sym-
patyków. Zjawisko to doczekało 
się nawet naukowego opracowa-
nia – o Teatrze powstało kilka prac 
magisterskich, m.in. praca magi-

kochajcie teatr i artystów

roku członkowie Teatru współ-
organizowali festiwal Suwalskie 
Teatr-Akcje, podczas którego by-
li współtwórcami przygotowy-
wanych specjalnie na festiwal 
spektakli, happeningów i akcji te-
atralnych w różnych przestrze-
niach Suwałk.

– czy nadal utrzymują oni 
kontakt z teatrem?

– Większość byłych członków 
utrzymuje czynny kontakt z Teatrem, 
co można najłatwiej zaobserwować 
podczas licznych inicjatyw społecz-
no-kulturalnych Stowarzyszenie 
Aktywności Społeczno-Artysty- 
cznej „Nie Po Drodze”, które to 

27 marca obchodziliśmy międzynarodoWy dzień teatru. jednak W tym roku, ze zrozumia-
łych poWodóW, nie było tradycyjnych obchodóW tego śWięta. zWłaszcza W tej trud-
nej sytuacji nie możemy jednak zapominać o ludziach tWorzących suWalski teatr. 
rozmaWiamy o nich z mirosłaWą krymską, pedagogiem teatru, instruktorką teatralną, 
założycielką i reżyserką teatru form czarno-białych „plama” i teatru hybrydoWego, 
dziecięcych zespołóW „mniejszy od mikrusa” i „mikrus” oraz animatorką kultury W su-
Walskim ośrodku kultury. proWadzone przez nią przytulisko Wyobraźni otrzymało 
niedaWno nagrodę prezydenta miasta suWałk za działalność kulturalną.

Fot. Archiwum SOK

Fot. Archiwum SOK

>>
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sterska Kamili Brodowskiej napi-
sana pod kierunkiem prof. dr hab. 
J. Nikitorowicza pt. „Sukces Teatru 
Form Czarno-Białych „Plama” jako 
„alterny” w Suwałkach".

– Wielu z młodych aktorów 
dorastało z teatrem „plama”? 

– Jedni byli w nim bardzo, bar-
dzo długo (zaczynając teatralną 
przygodę w zespole „Mniejszym 
od Mikrusa”), inni krótką chwil-
kę. Zrobiła się nawet taka teatral-
na sztafeta pokoleniowa. Dzisiaj  
w zespołach „Mniejszy od Mikrusa” 
i „Mikrus” są dzieci tych, których ro-
dzice również zaczynali w tych ze-
społach swoją przygodę z teatrem, 
potem byli w Teatrze „Plama”,  
a dziś kontynuują ją w Teatrze 
Hybrydowym. Dla niektórych Teatr 
był tylko przelotną przygodą, dla 
wielu stał się życiową pasją. Teatr 
„Plama” z całą pewnością nigdy 
nie był „teatrem jednego człowie-
ka”, w którym młodzi, niedoświad-
czeni ludzie nabywają umiejętno-
ści od swojego „mistrza”, poznając  
w ten sposób tajniki sztuki aktor-
skiej. Moje relacje z nimi od same-
go początku w naturalny sposób 
opierały się na zasadach partner-
stwa, wspólnych twórczych po-
szukiwaniach, otwartości, toleran-
cji, ciekawości, a przy tym również 
samodzielności i współodpowie-
dzialności za grupę.

– czy są wśród nich zawodo-
wi aktorzy?

– Obecnie w szkołach arty-
stycznych kształci się 6 studen-
tów bezpośrednio związanych  
z Teatrem Plama, paru innych by-
łych członków grupy ukończy-

ło już swoją edukację na kierun-
kach aktorskich i reżyserskich, 
jeszcze inni pracują jako aktorzy 
i reżyserzy w profesjonalnych te-
atrach w Polsce i za granicą. Jest 
to duży sukces, zważywszy na to, 
jak niewielki był dostęp do sztu-
ki wysokiej na Suwalszczyźnie. 
Muszę przyznać, że Teatr Form 
Czarno-Białych „Plama” był od 
zawsze skupiskiem ludzi o sil-
nych charakterach i ideałach. 
Była to ogromna wspólnota lu-
dzi pragnących działać i wycho-
dzić poza schemat, na kontrze do 
głównego nurtu, z czasem tym 
liczniejsza, że swoją pasją i zaan-
gażowaniem zarażała wszystkich 
dookoła. Zajęcia, które prowa-
dziłam stały się jedynie pewnym 
gruntem, ramą czasową i prze-
strzenną, która stwarzała wa-
runki niezbędne do przeprowa-
dzania delikatnych procesów 

kształtowania się nowych jakości 
i idei w młodych ludziach. Mocno 
dbałam też o „neutralność” te-
go gruntu – brak narzucanego 
schematu myślenia lub wyzna-
wanych wartości, wolność i tole-
rancję światopoglądową, przez 
co Teatr ten pozostawał grupą 
ludzi o różnych celach i różnych 
przekonaniach, a jednak wciąż 
takich, których łączy wspólna 
pasja i chęć do działania. To pro-
centuje. Dzisiaj tworzymy cał-
kiem pokaźną Osobliwą Rodzinę 
Teatralną.

– jakie jest suwalskie te-
atralne marzenie mirosławy 
krymskiej? 

– Marzenie o tyle ciekawe, 
co przewrotne, bo łączy te dwa. 
Chciałabym, aby rodzimi – su-
walscy zawodowi aktorzy i reży-
serzy (Agnieszka Judycka, Kaja 
Chmielewska, Ola Nowosadko, 
Pamela Leończuk , Paweł Ur- 
banowic z ,  Daniel Namiotko, 
Franciszek Szumiński), którzy ak-
tualnie grają i wystawiają swo-
je spektakle w teatrach zawo-
d o w y c h ,  i n s t y t u c j o n a l ny c h  
(w Narodowym Starym Teatrze 
w Krakowie, Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie, Teatrze 
Nowym Proxima w Krakowie, 
Teatrze Narodowym w Warszawie, 

Teatrze Wybrzeże w Gdańsku) za-
grali/wystawili swoje spektakle 
na deskach Suwalskiego Ośrodka 
Kultury. A ponieważ Teatr to ta-
kie magiczne miejsce, w którym 
wszystko przestaje być prawdzi-
we, a zarazem staje się jeszcze 
bardziej prawdziwym, wierzę, że 
to marzenie również może stać 
się prawdą.

A na zakończenie za Magikiem 
z dzwoneczkiem chciałabym za-
wołać – Kochajcie Teatr, ko-
chajcie artystów! W ten sposób 
przecież Piotr Skrzynecki rozpo-
czynał i kończył koncerty w le-
gendarnej Piwnicy pod Baranami  
w Krakowie. Teatr da nam chwilę 
relaksu, odpoczynku, refleksji i być 
może odrobinę mądrości – czego 
sobie i wszystkim życzę zwłaszcza 
w „TEN CZAS” .

dziękujemy za rozmowę.

Happening przed Resursą w czasie 
Teatr-Akcji w 2016 roku. Przez 
dziesięć lat Teatr Form Czarno-Bia-
łych „Plama” współorganizował 
Teatr-Akcje – jedną z najciekawszych 
imprez teatralnych w Suwałkach

Mirosława Krymska jako aktorka w spektaklu „Okruchy życia” o życiu 
suwalskich Żydów

Spektakl „Noc cudów czyli babcia i wnuczek”, Konstantego I. Gałczyńskiego 
w reżyserii Mirosławy Krymskiej z roku 2015



Zima  cZy  wiosNa?

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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Dziewiąty dzień kalendarzowej wiosny w Suwałkach  – ze śniegiem. To nie 
prima aprilis a kolejny psikus Matki Natury


