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>> Pogromcy wirusa
W czasie stanu epidemii pracownicy suwalskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji  włączyli się w działania bezpośrednio związane z zapobiega-
niem COVID-19. Przez ponad dwa tygodnie zajmowali się m.in. koordy-
nacją dystrybucji maseczek ochronnych dla suwalskich seniorów sfinan-
sowanych przez suwalski samorząd miejski. 

Przez kilka dni zespół w specjalnych kombinezonach, ze spryskiwacza-
mi na plecach zdezynfekował około stu wiat przystankowych komunikacji 
miejskiej. To jeden, z zastosowanych w mieście elementów walki z epidemią 
koronawirusa COVID-19

Ponadto pracownicy OSiR zajęli się m.in. pielęgnacją zieleni miejskiej 
na bulwarach położonych wzdłuż Czarnej Hańczy, od ul. 1 Maja aż do 
mostu przy ul. 24 sierpnia oraz pracami porządkowymi na terenach zie-
lonych przy ul. K. Brzostowskiego. O estetykę terenu położonego pomię-
dzy bramą wjazdową do dawnych koszar 2. Pułku Ułanów Grochowskich 
a ul. Papieża Jana Pawła II zadbają pracownicy aquaparku. W największym 
kompleksie rekreacyjnym w woj. podlaskim trwają obecnie prace konser-
wacyjne. A pracownice aquaparku szyją maseczki, które osoby zatrud-
nione w OSiR-ze wykorzystują podczas pracy wykonywanej na zewnątrz.

W Polsce obowiązuje stan epidemii. W poprzednich wydaniach 
„DwuTygodnika Suwalskiego” przekazaliśmy informacje o wprowadzo-
nych zmianach w Suwałkach i na Suwalszczyźnie jakie spowodowała ta 
decyzja. Teraz mamy kilka nowych ważnych informacji dla mieszkańców 
Suwałk według stanu na 27.04.2020 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; 

– ozdrowiała zakażona koronawirusem młoda kobieta z Suwałk. 
Potwierdziły to dwa przeprowadzone testy. Przypomnijmy, że 9 kwiet-
nia wykryto u niej COVID-19; 

n Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach oferuje zdalny dostęp do lektur. Wys- 
tarczy, że jesteś jej czytelnikiem i zgłosisz się do Czytelni 
lub do filii bibliotecznej. Bibliotekarze bezpłatnie 
udostępniają kody PIN do serwisu Ibuk Libra, które 
umożliwiają dostęp do serwisu z komputerów domo-
wych, laptopów lub tabletów. Szczegółowych infor-

macji udzielają bibliotekarze: tel. 87 565 62 46, 87 562 94 74, 87 567 11 09  
(od pon. do pt. w godz. 10-14), e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl  
Więcej: http://bpsuwalki.pl/ebooki-w-naszej-bibliotece/;

n w związku z kolejnymi ograniczeniami suwalska Straż Miejska 
została włączona do działań z suwalską Policją związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pod nume-
rem tel. 986 przyjmowane są tylko zgłoszenia w sprawach związanych  
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. 
Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 7-16.30. W sprawach pilnych 
zgłoszenia prosimy kierować do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji 
w Suwałkach; 

n  Wojewódzki Ośrodek ruchu Dro- 
gowego w Suwałkach organizuje szkolenia 
online w formie wideokonferencji: szkolenie 
kierowców naruszających przepisy ruchu dro-
gowego obniżające ilość punktów karnych 

oraz kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej 
i przeciwdziałania narkomanii. Za pośrednictwem strony interneto-
wej Ośrodka są prowadzone zapisy na kursy. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie internetowej: Szkolenia online! Zostań w do-
mu i szkol się;

n 20 kwietnia teren Wigierskiego Parku Narodowego został po-
nownie udostępniony w celach turystycznych, rekreacyjnych;

n od 20 kwietnia można korzystać ze szlaków 
pieszych i ścieżek poznawczych Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego;

n dyrektor suwalskiego Domu Pomocy Społecznej „Kalina” po-
dziękowała suwalskim radnym miejskim z Prawa i Sprawiedliwości za 
pomoc w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Radni przekazali środki 
dezynfekcyjne i higieniczne służące przeciwdziałaniu rozprzestrzenia-
nia się koronowirusa. W suwalskim DPS „Kalina” obowiązuje zakaz od-
wiedzin do odwołania;

n suwalski Szpital Wojewódzki otrzymał  
76 8 0 0 z ł  o d S am o r z ą du Woj ewó d z t w a 
Podlaskiego, które będą przeznaczone na wy-
konanie testów na obecność koronowirusa.

stan ePidemii
w Suwałkach 

>> bazar Przy ulicy 
BakałarzewSkiej działa

25 kwietnia zostało otwarte targowisko przy ul. Bakałarzewskiej  
w Suwałkach. W początkowym okresie będą obowiązywały ogranicze-
nia, np.  obowiązek zachowania 1,5 m odległości pomiędzy stoiskami 
prowadzącymi sprzedaż, czy też zachowanie 2 metrów odległości po-
między osobami – przede wszystkim w kolejce do stoiska handlowego.

To, że targowiska w Suwałkach funkcjonują to swoisty wkład Miasta 
w „tarczę antykryzysową”. 

 Targowisko przy ul. Sejneńskiej czynne jest codziennie od ponie-
działku do soboty, poza dniami świątecznymi i daje miejsce utrzymania 
prawie dwustu podmiotom gospodarczym, podobnie jak Targowisko 
przy ul. Bakałarzewskiej, gdzie wystawia swoje stoiska prawie trzystu 
handlujących.

>>
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zDaNieM
PrezyDeNta

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się 
29 kwietnia o godz. 15. 
Będzie transmitowana on-line.

Wraz z początkiem ma-
ja każdego roku i uroczystymi 
obchodami Święta Konstytucji 
3 Maja w naszym mieście roz-
pocz ynał się sezon w yda-
rzeń sportowo-kulturalnych.  
W związku z pandemią tzw. ko-
ronawirusa, decyzją polskiego 
rządu odwołane są wszelkie-
go rodzaju wydarzenia maso-
we o charakterze patriotycz-
nym, kulturalnym i sportowym 
aż do odwołania. 

Najgorsze jest, że nie zna-
my tej daty granicznej, a to po-
woduje, że nie wiemy jak i czy  
w ogóle planować wydarzenia, które znalazły się w kalendarzu tegorocz-
nych imprez. Na chwilę obecną słyszymy jedynie zapowiedzi o powrocie 
do życia sportu, ale w okrojonym zakresie.

Dlatego też po szerokich konsultacjach z osobami odpowiedzial-
nymi za organizację suwalskich imprez z głębokim żalem podjęliśmy 
decyzję, że odwołujemy wszystkie wydarzenia organizowane przez 
Miasto Suwałki do końca lipca tego roku. A to oznacza, że nie odbę-

zdalna SeSja 
Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Su- 

wałkach będzie inna niż dotąd. Rajcy obra-
dować będą w formie zdalnej, przebywając 
w swoich domach, a nie w siedzibie Urzędu 
Miejskiego. Połączą się drogą internetową 
za pośrednictwem komputerów oraz kamer  
i mikrofonów. W obradach weźmie jak zawsze 
udział Prezydent Miasta Suwałk wraz z zastęp-
cami oraz skarbnik, sekretarz i przedstawicie-
le jednostek samorządu związani z rozpatry-
wanymi podczas sesji zagadnieniami. Wszyscy 
uczestnicy sesji otrzymają hasło do zalogowa-
nia się w systemie telekonferencji. Sesja odbę-
dzie się w środę 29 kwietnia.

iNfOrMacje i zWOlNieNie 
OD PODatKu 

Wśród zagadnień dotyczących bieżącej pra-
cy samorządu znajdzie się informacja o pracy 
Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał 
Rady Miejskiej w Suwałkach. Będzie też infor-
macja o podejmowanych działaniach przez pre-

zydenta Suwałk w przeciwdziałaniu skutkom 
koronawirusa. W porządku obrad znajdzie się 
projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości wskazanych grup przed-
siębiorców w związku z ponoszeniem negatyw-
nych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19. Jak zwykle nie zabraknie zmian w bu-
dżecie miejskim. Radni zapoznają się także z in-
formacją o dotacjach udzielonych w 2019 roku 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane przy suwalskich zabytkach. 

O SKM i BezPieczeńStWie
Radni przyjmą informacje: z realizacji 

programu „Suwalska Kar ta Mieszkańca” 
oraz o działalności DPS „Kalina”. Rozpatrzą 
także projekt uchwały w sprawie określenia 
zadań Miasta Suwałk realizowanych w roku 
2020 ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych. 
Ponadto radni przyjmą roczne sprawozda-
nie z działalności suwalskiego Komendanta 
Miejskiego Policji i Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej. Wśród tema-
tów sesji znajdzie się też kwestia określenia 

sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na 
terenie Suwałk w 2020 r.

O SuWalSKiej OśWiacie
Blok zagadnień oświatowych rozpocz-

nie uchwała w sprawie określenia regulami-
nu otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego. Radni zajmą się również pro-
jektem uchwały w sprawie połączenia suwal-
skiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
i  Su w a ls k i e g o O śro d k a D os ko n a l e n ia 
Nauczycieli w zespół placówek. Rozpatrzą 
projek t uchwał y w sprawie w ystąpie -
nia z wnioskiem o zezwolenie na utwo-
r ze ni e  o d d z ia ł ów mię d z y naro d ow ych  
w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Dwujęz ycznymi im. Marii  Konopnickiej  
w Suwałkach. Zajmą się też uchwałą w spra-
wie zmian w programie wspierania rozwo-
ju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin” 
oraz projektem uchwały w sprawie likwidacji  
V Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego  
w skład suwalskiego Zespołu Szkół Tech- 
nicznych.

dzie się w tym roku Reso Suwałki Półmaraton – największa impre-
za biegowa naszego miasta oraz największa bluesowa impreza w na-
szym kraju – Suwałki Blues Festival. Nie odbędzie się również Jarmark 
Folkloru jak i szereg mniejszych imprez i wydarzeń o charakterze kul-
turalno-sportowym.

Być może z zaplanowanych na sezon letni wydarzeń uda się zreali-
zować niektóre z nich ale dopiero po odwołaniu epidemii i przywróce-
niu „normalności” do naszego życia.

Odwołanie naszych głównych imprez to trudna decyzja – jednak 
przemyślana i poparta ważnymi argumentami. Przede wszystkim nie 
wiedząc, kiedy zostaną zdjęte zakazy organizacji imprez masowych 
nie jesteśmy w stanie zaplanować i przeprowadzić tych wydarzeń na 
tak wysokim poziomie jak dotychczas. Jest to po prostu niemożliwe.

Pod dużym znakiem zapytania stoi również organizacja najważniej-
szego tegorocznego święta, czyli obchodów 300-lecia naszego Miasta, 
które zaplanowaliśmy na sierpień. Tego wydarzenia jeszcze nie przekre-
ślamy. Liczę na to, że ogólnopolska sytuacja związana z epidemią koro-
nawirusa pozwoli nam na przeprowadzenie tego ważnego, historycz-
nego święta Suwałk.

W najbliższych dniach przedstawimy Państwu na łamach strony in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pełne zestawienie wyda-
rzeń, które z powodu koronawiursa zostaną w naszym mieście odwo-
łane i nie odbędą się w tym roku w ogóle.

O wszystkich szczegółach będę również informował Państwa na bie-
żąco za pośrednictwem „DwuTygodnika Suwalskiego”.
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nie Będzie kolejowego 
centrum w Suwałkach

W Suwałkach nie powstanie niezbędne do obsługi Rail Baltiki kole-
jowe Lokalne Centrum Sterowania. W odpowiedzi na wystąpienie po-
sła Jarosława Zielińskiego w tej sprawie wiceminister Infrastruktury 
Andrzej Bittel napisał, że po analizach technicznych zdecydowano, że  
w naszym regionie będzie jedno Lokalne Centrum Sterowania, któ-
re powstanie w Ełku. 

ceNtruM W ełKu, Nie W SuWałKach
Poseł J. Zieliński w interpelacji do Ministra Infrastruktury zapro-

ponował utworzenie Lokalnego Centrum Sterowania w Suwałkach. 
Przemawiało za tym m.in. to, że w Suwałkach sąsiadują ze sobą 
dwie duże planowane do wybudowania kolejowe stacje węzłowe: 
Papiernia i Las Suwalski (linia nr 40), które objęte są modernizacją  
w ramach budowy transeuropejskiego korytarza kolejowego 
E75 na odcinku Suwałki–Trakiszki–granica państwa. Poza tym  
w Suwałkach znajduje się dobra baza kolejowa, Służba Ochrony 
Kolei, wykwalifikowany personel, a w końcu duża liczba kontra-
hentów korzystających z miejscowych bocznic oraz punktów ła-
dunkowych. Argumenty te nie przekonały Ministra Infrastruktury  
i na trasie Rail Baltiki Lokalne Centrum Sterowania w Suwałkach nie 
powstanie. Minister wybrał Ełk.

SOKółKa iStOtNiejSza Niż SuWałKi
To nie koniec złych informacji dla mieszkańców Suwałk. W naszym 

mieście nie powstanie takie centrum również w przypadku moderniza-
cji trasy kolejowej Suwałki–Augustów–Sokółka. Wiceminister A. Bittel  
w odpowiedzi na wystąpienie posła J. Zielińskiego napisał, że: „ak-
tualnie nie jest planowana modernizacja linii kolejowej nr 40 na 
odc. Sokółka–Augustów–Suwałki. W przypadku podjęcia prac in-
westycyjnych na ww. linii należy zakładać sterowanie linią kolejo-
wą nr 40 z LCS w Sokółce, jako istotnej stacji przeładunkowej, która 
ma bezpośredni wpływ na ruch pociągów kierowanych na linię ko-
lejową nr 40. Argument o znaczeniu przydzielenia obsługi linii ko-
lejowej nr 40 do LCS Suwałki w okresie prac inwestycyjnych na linii  
E 75 wydaje się nieuzasadniony.” 

To nie jest dobra informacja dla suwalczan. Przypomnijmy, że już 
raz w historii Suwałki mocno ucierpiały na tym, że miasto znalazło się 
poza głównymi szlakami kolejowymi. A działo się to w ostatnim ćwier-
ćwieczu XIX wieku, gdy w 1872 r. Suwałki były czwartym miastem  
w Królestwie Polskim, by w końcówce dziewiętnastego wieku spaść 
do roli prowincjonalnego miasta bez większych perspektyw rozwo-
jowych. A stało się to po tym jak Suwałki  znalazły się poza szlakami 
kolejowymi. Miasto uzyskało połączenie kolejowe dopiero w 1897 r.

Wiceminister Infrastruktury w odpowiedzi do posła J. Zielińskiego 
poinformował też, że w Suwałkach pojawi się tzw. łącznica, dzięki 
której nie będzie konieczna zmiana kierunku jazdy pociągów zmie-
rzających z Polski na Litwę i w odwrotnym kierunku. Teraz taka zmia-
na odbywa się.
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>>

PrzeBudowa ulicy reja
W przyszłym roku na poszpitalnym terenie przy ul. Mikołaja Reja ma 

być oddane do użytku centrum handlowe. A już w najbliższych dniach 
ze względu na tę inwestycję rozpocznie się przebudowa fragmentu  
ul. M. Reja wraz z nowym podłączeniem drogi do ul. Ignacego Daszyńskiego. 
Inwestycję na swój koszt realizować będzie białostocka spółka zajmująca się 
budową obiektów handlowych.

– Na terenie, gdzie do niedawna był budynek starej przyszpitalnej kotłow-
ni realizowana będzie inwestycja, która wymaga skomunikowania tych dzia-
łek z istniejącym układem drogowym.  Wspólnie z inwestorem podpisaliśmy 
stosowne porozumienie i prace już się rozpoczęły – poinformował Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W zakres inwestycji wchodzi: przebudowa skrzyżowania ulic Mikołaja 
Reja i Alfreda Lityńskiego, poprzez wybudowanie połączenia z ul. Ignacego 
Daszyńskiego wraz z lewoskrętem z ul. M. Reja; wykonanie prawoskrętu  
z ul. M. Reja wraz z przebudową istniejącej zatoki autobusowej, chodnika  
i ścieżki rowerowej; wykonanie ronda w ul. I. Daszyńskiego wraz ze zjazdem 
na teren inwestycji.

Rozpoczęła się już
budowa 
nowej drogi

– Budowa tego nowego połączenia nie tylko poprawi skomunikowanie 
i dojazd do działek inwestora, ale również poprawi dojazd mieszkańcom ul. 
Daszyńskiego do ich mieszkań. Dzięki temu zostanie odciążone rondo ulic 
Reja, Kowalskiego i Daszyńskiego. Myślę, że ta inwestycja pozytywnie wpły-
nie na poprawę warunków komunikacyjnych w tej części Suwałk – podsu-
mował prezydent  Cz. Renkiewicz. 

Budowa nowej drogi powinna zakończyć się do 30 listopada tego roku.

>>

300 drzew 
na trzechSetlecie

Na suwalskich bulwarach nad Czarną Hańczą będziemy mogli schronić 
się w cieniu brzozy, lipy lub jesionu. 
Przez cały rok w zrewitalizowanej 
części Suwałk pomiędzy ul. 24 sierp-
nia i Bakałarzewską zostanie posa-
dzonych 300 drzew. Ma to związek 
z obchodzonym w tym roku jubi-
leuszem 300-lecia istnienia miasta.

W listopadzie ubiegłego roku 
dzieci z Przedszkola nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 4, suwalczanie  
i miejskie władze posadzili na suwal-
skich bulwarach 102 drzewa: dęby, 
klony, wierzby, brzozy, lipy i jesiony. 
W przyszłości sadzone będą m.in. ol-
chy i dęby szypułkowe oraz drzewa 
rzadziej występujące w Suwałkach 
jak np. korkowiec amurski, platany 
czy klony ginnala.

>>

W kwietniu pracownicy Zarządu Dróg 
i Zieleni posadzili 13 wierzb płaczą-
cych i 10 brzóz brodawkowatych
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Najważniejsze decyzje często wpływające na życie suwalskiej wspólnoty lokalnej podej-
mują suwalscy radni. W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. Warto 
poznać ich bliżej skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. zadaliśmy suwalskim radnym 
kilkanaście pytań z tzw. kwestionariusza Prousta, które nieco ich przybliżą. Mamy nadzie-
ję, że nasi czytelnicy w ten sposób lepiej poznają suwalskich radnych. Każdy radny otrzy-
mał takie same pytania. Odpowiedzi radnych prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy Zbigniewa Romana De-Mezera.

1. Moja dewiza: razem uda się więcej. 
2. Główne cechy mojego charakteru: nastawienie na cel. 
3. Cechy których szukam u kobiet: spokój, ciepło. 
4. Cechy, których szukam u mężczyzny: lojalność, pracowitość.
5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: uśmiech, krytyczne rady. 
6. Moje ulubione zajęcie: czytanie książek, czas spędzony z rodziną, siatkówka. 
7. Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem: pisarzem. 
8. Słowa, których nadużywam: OK.
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: Kmicic.
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: Jerzy Owsiak.
11. Błędy które najczęściej wybaczam: pomyłki.

Kolejnym naszym rozmówcą będzie radna Anna Maria Gawlińska. Na pytania kwestionariusza 
Prousta odpowie za miesiąc.

WyDarzyłO SięPoznajmy naSzych radnych

>> naBór do PrzedSzkoli
Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do miejskich przedszkoli. Złożono ogółem 675 wnio-

sków. 23 z nich odrzucono ze względów formalnych. 470 dzieci przyjęto do przedszkoli, 182 dzieci 
zostało niezakwalifikowanych, a miejsc wolnych jest jeszcze 46. To oznacza, że brakuje 136 miejsc 
dla dzieci niezakwalifikowanych. Dlatego Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk zaproponuje 
Radzie Miejskiej ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, które za-
pewnią opiekę wszystkim niezakwalifikowanym dzieciom.

– Wszystkie wnioski złożone w postępowaniu rekrutacyjnym poddano weryfikacji pod kątem 
tego czy rodzice dzieci posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca. W taki sposób możemy zweryfikować 
czy dzieci biorące udział w rekrutacji są rzeczywiście mieszkańcami Suwałk – poinformował prezy-
dent Cz. Renkiewicz. – Niestety Uchwała Rady Miejskiej określająca zasady rekrutacji do przedszko-
li dopuszcza możliwość, że tylko jeden z rodziców może posiadać SKM-kę. Uważam, że powinni-
śmy to zmienić i zapisać, że obydwoje rodziców musi legitymować się Suwalską Kartą Mieszkańca. 
Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że są oni mieszkańcami naszego miasta, a nie okolicznych 
gmin – dodał Prezydent Miasta Suwałk.

Przeanalizowane wnioski wskazują na istnienie prawdopodobieństwa, że 265 rodziców, któ-
rzy posiadają tylko jedną SKM nie 
są mieszkańcami Miasta Suwałk.

Po podjęciu przez suwalską 
Radę Miejską uchwały pozwala-
jącej na ogłoszenie konkursu dla 
niepublicznych przedszkoli, któ-
re zapewnią opiekę wszystkim 
niezakwalifikowanym dzieciom 
Prezydent Miasta Suwałk ogło-
si jeszcze w maju takie postępo-
wanie.

n Policjanci w Poddubówku zatrzyma-
li 33-latka kierującego motorowerem, który 
miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie. 
Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 
odpowie przed sądem.  

n Ponad 810 tys. zł z budżetu wojewódz-
twa podlaskiego otrzyma suwalski Szpital 
Wojewódzki. Pieniądze przeznaczone są na 
dofinansowanie projektów transgranicznych,  
w ramach których szpital m.in. zakupi sprzęt, 
aparaturę medyczną, zmodernizuje Oddział 
Reumatologii z Pododdziałem Geriatrycznym 
oraz zakupi urządzenia do sterylizacji, zesta-
wy narzędzi, kardiomonitory oraz myjnię de-
zynfektorów. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 62-latka, 
który kierował samochodem, mając niemal 
2,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna 
trafił w ręce mundurowych dzięki właściwej 
postawie suwalczanina, który zaalarmował 
funkcjonariuszy.

n Zakończyła się modernizacja sygnalizacji  
ulicznej na skrzyżowaniach ulicy Utrata z ulica- 
mi: Gen. Józefa Dwernickiego, Kolejową, Przy- 
torową i Sejneńską. Główne zmiany dla kierow-
ców to pojawienie się na pasach skrętu w le-
wo na ul. Kolejowej, Dwernickiego i wlotach ul. 
Sejneńskiej sygnalizatorów kierunkowych, któ-
re zapewniają bezkolizyjne wykonywanie ma-
newrów. Zmiany wprowadzają ruch bezkolizyjny 
oraz mają usprawnić przejazd samochodów przez 
skrzyżowania. Trwa już budowa nowych nawrotek 
do zawracania przed skrzyżowaniami ul. Utrata 
z ul. Sejneńską oraz na skrzyżowaniu z ul. Gen. 
Józefa Dwernickiego-Podhorskiego-Kolejową.  

n Na suwalskiej ul. S. Staniszewskiego poli-
cjanci zatrzymali do kontroli drogowej BMW  
i KIA, których kierowcy przekroczyli dozwoloną 
prędkość o 53 i 54 km/h. 31- i 40-latkowi zostało 
zatrzymane prawo jazdy. Zostali również ukara-
ni mandatami, a ich konto zasiliły punkty karne. 

n Władze Suwałk, podobnie jak szereg in-
nych samorządów odmówiły Poczcie Polskiej 
wydania danych osobowych zamieszkałych  
w mieście wyborców. 23 kwietnia Poczta 
Polska mailowo zażądała od samorządów 
przekazania danych wrażliwych wyborców, 
które mają być „niezbędne do realizacji zadań 
związanych z organizacją wyborów powszech-
nych na Prezydenta RP”. Samorządowcy zwró-
cili uwagę, że maila Poczty Polskiej nikt nie 
podpisał, a sam zakres żądania wykraczał po-
za typowe spisy wyborców.
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MiejSKi PaKiet WSParcia

Suwalscy przedsiębiorcy chcą skorzystać z ulg i zwolnień jakie za-
proponował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz w ramach Pakietu 
Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców. Dotąd do suwalskiego Urzędu 
Miejskiego wpłynęło blisko 40 wniosków na łączną kwotę prawie 4,5 
mln zł. 

– Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach szczegółowo wery-
fikują wnioski złożone przez przedsiębiorców. Jest to absolutnym prio-
rytetem – poinformował prezydent Cz. Renkiewicz – Ponadto już na 
najbliższej Sesji Rady Miejskiej zaproponuję Radnym Rady Miejskiej  
w Suwałkach przyjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości wskazanych grup przedsiębiorców.  Chodzi tu głównie o ho-
tele i pensjonaty, restauracje czy sale bankietowe oraz salony fryzjerskie 
– dodał Prezydent Miasta Suwałk.

Projekt uchwały przewiduje zwolnienie od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2020 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, będą-
cych własnością przedsiębiorców prowadzących działalność we wskaza-
nym w uchwale zakresie. Zwolnienie dotyczyć będzie wyłącznie gruntów, 
budynków i budowli faktycznie zajętych na prowadzenie wskazanych ro-
dzajów działalności. Szacuje się, że pomocą może zostać objętych około 
50 podmiotów, a łączna kwota zwolnienia z podatku za okres od 1 kwiet-
nia do 30 czerwca 2020 r. wyniesie ponad 300 tys. zł.

Więcej informacji o Pakiecie Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców 
można znaleźć na stronie internetowej suwalskiego Urzędu Miejskiego: 
www.um.suwalki.pl 

Poniżej kilka dodatkowych informacji:

czy pytania dotyczące wszystkich 
instrumentów wsparcia 

Pakietu Wsparcia Suwalskich 
Przedsiębiorców należy kierować 

do suwalskiego urzędu Miejskiego?

Na stronie internetowej przy każdej zakładce dotyczącej danego in-
strumentu wsparcia zamieszczono informację z danymi kontaktowymi do 
jednostki właściwej. Urzędnicy starają się na bieżąco uzupełniać zamiesz-
czone informacje o dane zasygnalizowane przez przedsiębiorców, a tak-
że usuwać ewentualne niezgodności. W razie wątpliwości prosimy o kon-

takt z Wydziałem Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych: Marcin Bonisławski  
– Naczelnik Wydziału, tel. 87 562-81-35, mbonislawski@um.suwalki.pl; 
Emil Sieńko – Inspektor, tel. 87 562-81-30, esienko@um.suwalki.pl 

W jaki sposób należy składać dokumenty przy ubieganiu się 
o odroczenie, rozłożenie na raty

lub umorzenie należności podatkowej?

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć:
1) w skrzynce w holu Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1, lub
2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd 

Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, lub
3) przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą  

ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym http://esp.um.suwalki.pl/ 

czy można osobiście umówić się 
na spotkanie w sprawie / przyjść do urzędu w swoich 
sprawach – jakie są teraz procedury w tym zakresie?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miejski i in-
stytucje miejskie od 16 marca 2020 r. wprowadziły ograniczenia w bez-
pośredniej obsłudze interesantów. Pełna informacja w zakresie znajduje 
się pod linkiem: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/od
-czwartku-2-kwietnia-kolejne-zmiany-w-funkcjonowaniu-urzedu-miej-
skiego-w-suwalkach,2582741

czy przedsiębiorcom wynajmującym lokal od zBM-u 
przysługuje zwolnienie z czynszu w przypadku zawieszenia 

działalności? co w takiej sytuacji 
z opłatami za media?

W ramach pakietu przysługiwać będzie zwolnienie z czynszu  
w przypadku zawieszenia działalności w systemie CEIDG. W takiej sy-
tuacji zwolnienie z czynszu będzie przysługiwać za okres zawiesze-
nia działalności, tj. od dnia jej zawieszenia do końca stanu epidemii. 
Stosowna procedura wraz ze wzorem wniosku znajduje się na stronie 
Urzędu Miejskiego, w zakładce: Dla przedsiębiorcy/Pakiet Wsparcia 
Suwalskich Przedsiębiorców na czas pandemii koronawirusa COVID-19/
ulgi dotyczące czynszu za wynajem lokali użytkowych miasta i spół-
ki ZBM TBS.

>> Pakiet wSParcia SuwalSkich PrzedSięBiorców 
Różne badania i sondaże pRzepRowadzone w polsce po wpRowadzeniu stanu epidemii pokazują, że polacy 
boją się skutków ekonomicznych epidemii, co najmniej tak samo jak utRaty zdRowia. najbaRdziej boimy się 
pogoRszenia sytuacji gospodaRczej w polsce oRaz wzRostu bezRobocia. nic dziwnego, że władze publicz-
ne w naszym kRaju pRzygotowują Różne pRopozycje na osłabienie negatywnych skutków dla naszej go-
spodaRki i wpRowadzonych ogRaniczeń związanych z epidemią. tak jest też w suwałkach.
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W celu złagodzenia negatywnych skutków 
stanu epidemii jakie powoduje ona dla przed-
siębiorców i firm, rząd opracował tzw. tarczę 
antykryzysową. W jej ramach, decyzją Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pomoc 
przedsiębiorcom suwalski Powiatowy Urząd 
Pracy otrzymał prawie 13 mln zł.

POżyczKi 
Dla MiKrOPrzeDSięBiOrcóW

Jak poinformował suwalski starosta Witold 
Kowalewski, już od 1 kwietnia wpływają do su-
walskiego PUP wnioski o udzielenie pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców. Uproszczone do 

minimum procedury aplikowania o pomoc,  
a także rozpatrywania samych wniosków 
przez urzędników sprawiły, że już 2 kwiet-
nia  pierwsi wnioskodawcy otrzymali pomoc  
w wysokości po 5 tys. zł. Na realizację poży-
czek suwalski PUP ma ponad 2 mln zł. W ra-
zie potrzeby kwota ta może być zwiększona. 

Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do  
9 osób, którzy borykają się z trudnościa-
mi finansowymi w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w każdej chwili mogą aplikować  
o pożyczkę. Pożyczka jest jednorazowa,  
a jej wysokość nie może przekroczyć 5 tys. zł. 
Warto zaznaczyć, że pożyczka wraz z odsetka-
mi na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega 
umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzed-
siębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej 
udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy  
w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 
29 lutego 2020 roku. Wszelkie potrzebne in-
formacje na temat warunków udzielania po-
życzki zawarte są na stronie internetowej PUP 
https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawco-
w-i-przedsiebiorcow/tarcza

DOfiNaNSOWaNie 
WyNagrODzeń 

i SaMOzatruDNiONych

Druga forma pomocy, na którą decyzją 
MRPiPS suwalski PUP otrzymał prawie 11 mln zł  

rządowa tarcza antykryzySowa>>

Pełna informacja w zakresie znajduje się pod linkiem: https://um.su-
walki.pl/inwestor/pakiet-wsparcia-suwalskich-przedsiebiorcow-na-czas
-pandemii-koronawirusa-covid-19,4199/ulgi-dotyczace-czynszu-za-wy-
najem-lokali-uzytkowych-miasta-i-spolki-zbm-tbs,2582726

Wnioski dotyczące opłat za media w okresie stanu epidemii bę-
dą rozpatrywane przez spółki komunalne (PEC Sp. z o.o., PWiK Sp.  
z o.o.). Stosowne procedury wraz ze wzorem wniosku znajdują się 
na stronie Urzędu Miejskiego, w zakładce: Dla przedsiębiorcy/Pakiet 
Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców na czas pandemii koronawiru-
sa COVID-19/Ulgi w opłatach za dostarczanie ciepła, wody i odpro-
wadzenie ścieków.

Pełna informacja w zakresie znajduje się pod linkiem: https://um.su-
walki.pl/inwestor/pakiet-wsparcia-suwalskich-przedsiebirocow-na-czas
-pandemii-koronawirusa-covid-19,4199/ulgi-w-oplatach-za-dostarczanie
-ciepla-wody-i-odprowadzanie-sciekow,2582728

realizowana jest od dnia 15 kwietnia 2020 ro-
ku. Są to dofinansowania części kosztów wy-
nagrodzeń pracowników oraz należnych od 
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców oraz dofinanso-
wania części kosztów prowadzenia działalno-
ści gospodarczej dla  przedsiębiorców samo-
zatrudnionych. 

W ramach tej pomocy przedsiębiorcy mo-
gą ubiegać się o częściowe dofinansowanie do 
wynagrodzenia oraz składek na ubezpiecze-
nia społeczne. Wysokość pomocy uzależniona 
jest od spadku obrotów, który jest tutaj rozu-
miany jako stosunek łącznych obrotów w cią-
gu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych w roku bieżącym w porówna-
niu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 
poprzednim. Wszelkie potrzebne informacje 
na temat warunków otrzymania dofinansowa-
nia zawarte są na stronie internetowej PUP ht-
tps://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i
-przedsiebiorcow/tarcza

Mikroprzedsięborcy zatrudniający do  
9 osób, w razie konieczności mogą aplikować 
o obie formy pomocy oferowane przez urząd. 
Od początku realizacji tarczy antykryzysowej 
do PUP wpłynęło ponad 320 wniosków o po-
moc. Przydatne informacje odnośnie tarczy 
antykryzysowej można znaleźć na stronach 
internetowych: www.suwalki.praca.gov.pl; 
www.praca.gov.pl; www.gov.pl

W przypadku opłat za energię elektrycz-
ną/gaz należy się zwrócić bezpośrednio do 
dostawców (PGE Obrót S.A. Biuro Obsługi 
Klienta Suwałki, ul. Piaskowa 1, tel. 42 222 
22 22, PGNiG Punkt Obsługi Klienta, ul. 
Innowacyjna 1, Park Naukowo-Technologiczny, tel. 22 515 15 15).

co z ulgami dla podmiotów 
prowadzących działalność w obiektach 

Ośrodka Sportu i rekreacji?

Wniosk i  p o dmiotów prowadz ą -
cych działalność w obiektach OSiR na-
leży kierować bezpośrednio do OSiR  
w Suwałkach. Kontakt: Ośrodek Sportu  
i  R e k r e a cj i  w S u w a ł k a c h ,  16 - 4 0 0 
Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2; tel. 87 566-32-82; fax: 87 563-18-56,  
sekretariat@osir.suwalki.pl

czy  pakiet wsparcia
to część „tarczy antykryzysowej”?

Są to dwa oddzielne mechanizmy pomocowe. Rozwiązania przy-
jęte w ramach pakietu przez Miasto Suwałki będą na bieżąco aktuali-
zowane i harmonizowane z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 (specustawa), która weszła w życie w dniu 1 kwiet-
nia 2020 roku. 
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n Aktualne słowa hymnu pielęgniarek:  
„a gdy trzeba i ginąć będziemy, aby życie 
człowieka ratować”.

n Absolwenci pielęgniarstwa suwalskiej 
PWSZ pracują w całym kraju oraz w szpi-
talach w Niemczech, Anglii czy Norwegii.

n Dotąd pielęgniarstwo w suwalskiej 
PWSZ ukończyło prawie pół tysiąca osób.

O pielęgniarkach i ich kształceniu
rozmawiamy z dr Małgorzatą andryszczyk, 
(na zdjęciu w czasie czepkowania) 
dziekanem Wydziału Ochrony Zdrowia 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

– czy epidemia koronawirusa może 
wpłynąć na zainteresowanie zawodem 
pielęgniarki i pielęgniarza? 

– Biorąc pod uwagę czas i charakter trwa-
nia pandemii oraz potrzebę opieki nad coraz 
większą liczbą chorych, myślę, że tak, ponie-
waż choroba, nie tylko zakażenie koronawiru-
sem, zawsze może dotknąć nas, czy naszą rodzi-
nę, a wtedy przydaje się specjalistyczna wiedza.  

– teraz chyba mocniej zauważamy, jak 
jest to niebezpieczna praca.

– Zawód pielęgniarki wymaga dużego po-
święcenia i empatii. Jest właśnie misją, darem 
powołania oraz nieustannym niesieniem po-
mocy wszystkim chorym i potrzebującym opie-
ki, szczególnie w tym trudnym czasie. Medycy 
zawsze pomagali i ratowali – między innymi 
pielęgniarki, które często narażają swoje zdro-
wie i życie. Nawet w naszym hymnie, bo sama  
z wykształcenia jestem pielęgniarką, brzmią 
słowa: „a gdy trzeba i ginąć będziemy, aby ży-
cie człowieka ratować”.

– kto wybiera ten trudny zawód?
– Dobrze byłoby, aby osoby wybierające tę 

trudną profesję kierowały się przede wszyst-
kim powołaniem, bo bez niego pielęgniarka, 
czy pielęgniarz nigdy do końca nie będzie wy-
konywał swojego zawodu z oddaniem i pasją. 
Obserwując jednak naszych studentów wiem, 
że czasami, oprócz powołania, wybierają oni 
ten kierunek trochę z ciekawości, trochę z po-
wodów rodzinnych, bo mają na przykład oso-
by przewlekle chore w domu lub po prostu 
dlatego, że po ukończeniu studiów mają za-
pewnione zatrudnienie od ręki. Teraz, to bar-

dzo pożądany i poszukiwany na rynku pracy 
pracownik, niestety, w dalszym ciągu niedo-
ceniany.

– jak wygląda kształcenie zawodo-
we pielęgniarek i pielęgniarzy w pwsz 
suwałki? 

– Nasi studenci pielęgniarstwa mają zapew-
nioną wysoką jakość kształcenia na zajęciach 

teoretycznych i praktycznych, gdzie uczą się od 
wykładowców i praktyków z wieloletnim do-
świadczeniem zawodowym. Dodatkowo może-
my się pochwalić otwartym w 2019 roku, bogato 
wyposażonym w wyspecjalizowane sprzęty, tre-
nażery i fantomy Centrum Symulacji Medycznej, 
w którym zajęcia odbywają się metodą symula-
cji. Jednym słowem praktyka to podstawa. 

– dlaczego warto studiować pielęgniar-
stwo w suwalskim pwsz? 

– Przede wszystkim jest to uczelnia na 
miejscu, jedyna w naszym regionie, oferują-
ca doskonale wyposażone pracownie, wyso-
ce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, udział  
w różnych, dobrze płatnych projektach unij-
nych oraz wysokie stypendia socjalne i nauko-
we. Poza tym, możliwość wyjazdów studyjnych 
do ciekawych placówek medycznych. Jesteśmy 
uczelnią regionalną i chcemy zapewnić naszym 
studentom jak najlepsze warunki do studiowa-
nia. Mamy świetny Dom Studenta i infrastruk-
turę, która sprzyja nie tylko nauce, ale też spę-
dzaniu wolnego czasu (siłownia, bar, strzelnica). 

Naprawdę nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by 
mieć dobre, wyższe wykształcenie i satysfak-
cjonującą pracę po studiach.

– zatem, co po studiach pielęgniar-
skich?

– Po uzyskaniu dyplomu licencjata pielę-
gniarstwa oraz Prawa Wykonywania Zawodu, 
nasi absolwenci posiadają niezbędną wiedzę  
i umiejętności, aby podjąć pracę w zawo-
dzie pielęgniarki w Polsce i na terenie Unii 
Europejskiej. Mogą również podnosić swoje 
kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w różnych 
kursach i szkoleniach specjalizacyjnych, jak też 
korzystać z oferty studiów podyplomowych. 
Współczesna pielęgniarka, to osoba doskona-
le wykształcona, wykonująca samodzielny za-
wód i partnerka lub partner do pracy w zespo-
le interdyscyplinarnym.

– ile pielęgniarek i pielęgniarzy już otrzy-
mało dyplom ukończenia waszej uczelni?

– Dotąd kierunek pielęgniarstwo na stu-
diach stacjonarnych ukończyło 365 osób, a na 
niestacjonarnych, wliczając również studia po-
mostowe, gdzie dokształcały się pielęgniar-
ki czynne zawodowo – niemal pół tysiąc osób! 

– gdzie oni pracują?
– Nasi absolwenci radzą sobie doskona-

le. Pracują w ośrodkach w całym kraju, a także  
w szpitalach w Niemczech, Anglii czy Norwegii. 
Tak, jak mówiłam, są bardzo dobrze postrzega-
ni przez pracodawców, czego dowodem są czę-
sto telefony z propozycją pracy w różnych mia-
stach – gdzieś, gdzie już wcześniej sprawdzili 
się ich starsi koledzy. 

– 7 kwietnia obchodziliśmy dzień 
pracownika służby zdrowia. czego mo-
żemy życzyć z okazji tego święta wszyst-
kim pracownikom służby zdrowia?

– Aktualnie, to chyba najbardziej zdrowia 
i siły przetrwania, ale jednocześnie, godnego 
traktowania tego trudnego, a zarazem piękne-
go zawodu. Żeby nie brakowało sprzętu, środ-
ków i materiałów medycznych, a wszyscy me-
dycy byli sowicie wynagradzania za ich ciężką 
i odpowiedzialną pracę. Natomiast przyszłym 
pracownikom życzę siły i wytrwania w podję-
tych wyzwaniach, a nam wszystkim rychłego 
ustąpienia pandemii. 

– dziękujemy za rozmowę.

w czasie epidemii koRonawiRusa coVid-19, mocno zauważyliśmy znaczenie medyków w naszym życiu. ludzie 
wychodzą na ulice i balkony by oklaskami podziękować pielęgniaRkom, laboRantom, faRmaceutom, Ratow-
nikom medycznym i lekaRzom za ich tRudną i niebezpieczną pRacę. 

Piękny, ale trudny zawód
Najliczniejszą grupę wśród medyków stanowią pielęgniarki. W tej chwili w polskiej służbie zdrowia pracuje ok. 290 tys. pielęgniarek. To bardzo 

liczna grupa, ale niestety wciąż jest ich za mało, o czym najpełniej przekonaliśmy się w czasie epidemii. Polska ochrona zdrowia „choruje” na brak wy-
kwalifikowanych pielęgniarek, a liczba osób w wieku emerytalnym zatrudnionych w tym zawodzie stale rośnie. Wg danych Ministerstwa Zdrowia, 
aby możliwa była zastępowalność pokoleń w latach 2020-2033, do szeregów pielęgniarek powinno dołączyć dodatkowo blisko 69 tys. osób. Jeszcze 
kilkanaście lat temu pracę pielęgniarki można było rozpocząć już po liceum medycznym trwającym 5 lat. Regulacje te zmieniły się w 2005 r. i dziś dy-
plom zawodowej pielęgniarki można uzyskać na publicznych i niepublicznych uczelniach. 
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jowe obchody zorganizowano  
w 1981 roku. Pod Dębem Wolności 
zebrało się wtedy około tysiąca 
osób. Ich przebieg w piśmie „Kres” 
opisał Jerzy Broc. Uroczystości 
rozpoczęło wystąpienie Alek- 
sandra Seredyńskiego o charak-
terze historycznym, w którym na-
wiązał do ówczesnych realiów. 
Potem swój wiersz recytował 
Andrzej Tylenda. Pod Dębem 
Wolności odśpiewano jeszcze 
hymn państwowy, złożono kwia-
ty i manifestanci ruszyli w kierun-
ku kościoła pw. św. Aleksandra.

Ostatnim elementem uroczy-
stości była msza św. odprawiona  
w kościele pw. św. Aleksandra,  

Przed nami Święto Konstytucji  
3 Maja. Będzie ono jednak ob-
chodzone w inny sposób niż  
w ostatnich latach. Przypomnijmy, 
jak przed laty w Suwałkach ob-
chodzono Święto Konstytucji  
3 Maja. Ustanowiono je w odro-
dzonej Polsce w 1919 roku. 

Suwalskie obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja najbardziej 
kojarzą się z Dębem Wolności, 
który w 1923 roku w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja za-
sadzili w parku miejskim uczest-
nicy walk o niepodległość i mło-
dzież szkolna z inicjatywy dyrekcji 
Gimnazjum Męskiego im. Karola 
Brzostowskiego. Autorzy mono-
grafii „Suwałki-miasto nad Czarną 
Hańczą” twierdzą, że nieco póź-
niej położono pod nim głaz z na-
pisem: „3 maj 1791–1923”. Głaz ten 
ukryli suwalczanie w czasie II woj-
ny światowej, dzięki czemu prze-
trwał do naszych czasów. 

W czasach PRL-u ówczesne wła-
dze zabroniły publicznych obcho-
dów Święta Konstytucji 3 Maja.  
W Suwałkach po kilkudziesię-
cioletniej przerwie trzecioma-

SuwalSkie oBchody Święta konStytucji 3 maja

z kazaniem ks. Stefana Grajew- 
skiego. Nabożeństwo rozpoczę-
ło odśpiewanie Roty, a zakoń-
czyła pieśń Boże, coś Polskę. Jak 
ocenił Jerzy Broc, te właśnie pie-
śni patriotyczne najbardziej wzru-
szyły, szczególnie najstarszych 
uczestników nabożeństwa. Marcin 
Zwolski w „Roczniku Augustow- 
sko-Suwalskim” z 2013 roku napisał, 
że ówczesny naczelnik Wydziału 
III Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej ppłk Gedymin 
Zimnicki: „w najgwałtowniej-
sz ych s łowach komentował, 
jak można się było spodziewać, 
wiersz Andrzeja Tylendy, uderza-
jący bezpośrednio w partię i pod-
ległe jej służby mundurowe. Co 
gorsza, wiersz kompletnie zasko-
czył SB. Funkcjonariusze dyspo-
nowali programem uroczystości, 
jednak żadna recytacja nie była  
w nim przewidziana. Zimnicki de-
nerwował się i uczulał, że następ-
nym razem tajni współpracownicy 
powinni uzyskiwać nie tylko bar-
dziej szczegółowy program, ale też 
treści poszczególnych wystąpień.”

W 1990 roku przywrócono  
oficjalne obchody Święta Kon-
stytucji 3 Maja. „Tygodnik Su- 
walski” nr 20 z 16 maja 1991 r. tak 
relacjonował obchody tego świę-
ta w Suwałkach:

„ 20 0 ro c zni cę u chwa l e ni a 
Konstytucji 3 Maja obchodzono  
w Suwałkach dość skromnie. Pod 
kościołem św. Aleksandra odbyła 

się uroczysta msza z udziałem kom-
panii honorowej suwalskiej jednost-
ki WP i pocztów sztandarowych.  
W uroczystościach uczestniczył tak-
że Wojewoda Suwalski Franciszek 
Wasik, Prezydent Miasta Zdzisław 
Chmielewski oraz władze policyj-
ne i wojskowe. (…) Po zakończeniu 
uroczystości złożono kwiaty pod 
Dąbkiem Wolności. Mimo ładnej po-
gody niezbyt wielu suwalczan przy-

było pod kościół św. Aleksandra. 
Może dlatego, że organizator uro-
czystości – SKO „Solidarność” nie po-
informował należycie o programie 
obchodów, a może dlatego, że 45 
lat przymuszania do uczestnictwa 
w oficjalnych świętach skutecznie 
zabiło potrzebę świętowania nawet 
tak ważnych rocznic. Pustkami świe-
ciła także sala UW podczas popo-
łudniowego koncertu chóru LO im.  
M. Konopnickiej. Wojewoda F. Wasik 
przeprosił nawet chórzystów za tak 
nikłą frekwencję.”

Przed nami obchody 229. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Będą one wyjątkowe. Ze względu 
na stan epidemii i obowiązujące 
ograniczenia będą to uroczystości 
skromniejsze niż w ostatnich latach, 
ale na pewno nie zabraknie czasu 
na refleksję nad naszym współcze-
snym patriotyzmem i sposobami 
jego okazywania.

Sadzenie Dębu 
Wolności 3 maja 
1923 r. Poświęcił 
go prefekt szkolny 
ksiądz doktor 
Kazimierz 
Grunwald
 

Fot. ze zbiorów 

Muzeum Okręgowego

Manifestacja 3 maja 1981 roku. Pochód otwierał mężczyzna niosący krzyż 
drewniany, w asyście dwóch młodych mężczyzn z flagami. Za krzyżem szli 
ludzie niosący transparenty: „190 rocznica Konstytucji 3 Maja”, „Wolność 
więzionym za przekonania”, „»Ława« Niezależnym Pismem Młodzieży Su-
walskiej”, „NSZZ Solidarność”, „NSZZ RI Solidarność”.   Fot. Jerzy Broc

Przed rokiem suwalczanie wspólnie obchodzili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wzięli w nich udział m.in. posłowie, przedstawiciele samorzą-
dów różnych szczebli, kombatanci, żołnierze, służby mundurowe, harcerze, młodzież szkolna, przedstawiciele duchowieństwa oraz mieszkańcy miasta

>>
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i liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Konopnickiej

ul. Adama Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki

telefon: 87 566 56 26, 566 28 51;  

e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu

SuwalSkie ogólniaki zaPraSzają
zgodnie z RozpoRządzeniem ministRa edukacji naRodowej z 10 kwietnia 2020 R. postępowanie RekRutacyjne na 
Rok szkolny 2020/2021 do klas i publicznych szkół ponadpodstawowych będzie pRzepRowadzone w nowych 
teRminach, któRe zostaną podane na stRonie inteRnetowej uRzędu obsługującego ministRa właściwego do 
spRaw oświaty i wychowania. uczniowie mają teRaz czas na zastanowienie się nad wyboRem szkoły śRedniej. 
wybóR ten powinien być popRzedzony głęboką analizą i Refleksją na temat własnych zainteResowań oRaz po-
siadanych możliwości, któRe waRto skonfRontować z ofeRtą edukacyjną suwalskich szkół ponadpodstawo-
wych. „dwutygodnik suwalski” pRzygotował kRótki infoRmatoR o ofeRcie suwalskich liceów.

zespół Szkół nr 2 – ii liceum Ogólnokształcące 

im. gen. zygmunta Podhorskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 36, 16-400 Suwałki

telefon: 87 566 27 23;  e-mail: 2losuwalki@op.pl; www.zs2.suwalki.pl

DOłącz DO NajlePSzych!!!

Nasze sukcesy:
n W rankingu szkół ponadgimna-
zjalnych:

1 miejsce w Suwałkach,
5 miejsce w województwie,
144 miejsce w Polsce.

n 100% zdawalność na maturze.
n Największa liczba laureatów i finalistów olimpiad ogólnopol-
skich i międzynarodowych.

tylko u nas!!!
* Klasy dwujęzyczne z przedmiotami kierunkowymi prowadzony-

mi w dwóch językach: polskim i angielskim
* Klasa z maturą międzynarodową
* Nowocześnie wyposażone pracownie językowe, informatyczne, 

laboratorium biologiczno-chemiczne oraz laboratorium fizyczne
* Centrum multimedialne i dostęp do WiFi na terenie całej szkoły
* Realizacja projektów międzynarodowych Erasmus+ oraz między-

narodowych wymian młodzieży

Oferta Na rOK SzKOlNy 2020/2021

Klasa dwujęzyczna matematyczno-fizyczna (możliwość kon-
tynuowania nauki w klasie z maturą międzynarodową). 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski.

Klasa dwujęzyczna biologiczno-chemiczna (możliwość kon-
tynuowania nauki w klasie z maturą międzynarodową). 
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Klasa matematyczno-informatyczna. Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, fizyka, informatyka.

Klasa matematyczno-geograficzna. Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, geografia, język angielski.

Klasa lingwistyczno-humanistyczna. Przedmioty rozszerzone: 
język polski, historia, język angielski, drugi język ze zwiększo-
ną liczbą godzin. 

KSztałciMy luDzi WyjątKOWych

n Posiadamy dobrą bazę i wyposażenie. Budynek szkoły przy 
ul. Kościuszki 36 jest odnowiony i estetyczny. Szkoła posiada 36 pra-
cowni przedmiotowych, w tym pracownię fizyczną z obserwatorium 

astronomicznym, 2 pracownie komputerowe, pracownię plastyczną i muzyczną, 
bibliotekę z czytelnią multimedialną, nowoczesną salę widowiskowo-sportową, 
boisko ze sztuczną nawierzchnią, strzelnicę do broni pneumatycznej, gabine-
ty: pielęgniarski, psychologa, pedagoga. W przestrzeni szkoły znajdują się dwa 
wewnętrzne dziedzińce z zielenią, umożliwiające wypoczynek w czasie przerw. 

n rozwijamy zainteresowania naukowe. Nasi uczniowie są laureatami i fi-
nalistami wielu  olimpiad przedmiotowych i innych konkursów;

n Współpracujemy na stałe ze środowiskami uniwersyteckimi: Uniwer- 
sytetem Warszawskim, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską, Politechniką Białostocką;

n Dbamy o nauczanie języków obcych. Uczymy języka angielskiego, nie-
mieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i łaciny.

n rozwijamy zainteresowania sportowe i artystyczne. Nasi nauczyciele 
prowadzą m.in.: Koło Miłośników Teatru „ANTRAKT”, Sekcję dziennikarską GTM, 
Koło Kultury Japońskiej „SAKURA”, sekcje sportowe: szachy, pływanie, strzelec-
two, tenis stołowy, badminton, piłkę siatkową, koszykową, nożną, Szkolne Koło 
„CARITAS”, Klub Kibiców „ULTRAS II LO”;

n jesteśmy szkołą dbającą o rozwój każdego ucznia. Łączymy przyjazną 
atmosferę z wymaganiami, które pozwolą bezpiecznie zdać egzamin matural-
ny i dostać się na studia.

PrOPOzycje KieruNKóW

Klasa 1 a – medyczno-chemiczna – przedmioty rozszerzone: biologia, che-
mia oraz do wyboru matematyka lub język angielski; przedmiot dodatkowy: 
łacina medyczna; języki obce: język angielski oraz do wyboru: język francuski 
lub niemiecki.
Klasa 1 B – matematyczno-informatyczna – przedmioty rozszerzone: mate-
matyka, fizyka oraz do wyboru informatyka lub język angielski; przedmiot do-
datkowy: grafika komputerowa; języki obce: język angielski oraz do wyboru; ję-
zyk francuski lub niemiecki.
Klasa 1 c – humanistyczno-multimedialna – przedmioty rozszerzone: język pol-
ski, łacina i kultura antyczna oraz do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie; 
przedmiot dodatkowy: multime-
dia; języki obce: język angielski 
oraz do wyboru język francuski 
lub hiszpański.
Klasa 1 D – lingwistyczno-ge- 
ograficzna – przedmioty roz- 
szerzone: geografia, język an-
gielski oraz do wyboru: matema-
tyka lub język niemiecki; przed-
miot dodatkowy: język angielski  
w biznesie; języki obce: język 
angielski oraz do wyboru: język 
rosyjski lub niemiecki.

>>
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Język angielski jest reali-
zowany na poziomie rozsze-
rzonym w grupach międzyod-
działowych. Drugi język obcy 
realizowany w szkole to język 
rosyjski.

Program tej klasy pozwa-
la uczniom przygotować się 
do podjęcia studiów na kie-
runkach humanistycznych: fi-
lologia polska, filologie obce, 
dziennikarstwo, historia, pra-
wo, politologia, psychologia, 
socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym  
i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo, intermedia.

SzKOła jeSt OBjęta 
SySteMeM reKrutacji eleKtrONiczNej

Oferta szkoły dziennej prowadzonej 
przez stowarzyszenie 

zakład Doskonalenia zawodowego 
w Białymstoku, z siedzibą w Suwałkach

Szkoła średnia o ciekawym profilu? Indywidualne podejście do 
ucznia? Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera w szkole? Najlepsza in-
westycja w przyszłość?

W rOKu SzKOlNyM 2020/2021 PrOWaDziMy NaBór DO:
liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym, które realizu-

je program nauczania wspierany przez MON. Jego celem jest przygoto-
wanie absolwentów do pełnienia czynnej służby wojskowej lub zasilenia 
zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Szkolenie wspiera 14. Pułk 
Przeciwpancerny im. Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach.

W tym roku szkolnym ZDZ proponuje w liceum dwa nowe profile:  
ekonomiczno-menedżerski i administracyjno-prawny.

Uczniowie nowych kierunków umiejętnie korzystają z przepisów pra-
wa, rozpoznają sytuację gospodarczą i ekonomiczną w kraju, planują 
działalność gospodarczą na rynku pracy, wykorzystują różne techniki biu-
rowe, sporządzają dokumentację i korespondencję handlową, korzysta-
ją z różnych źródeł informacji, pracują w zespole oraz uczą się nim kiero-
wać, zdobywają podstawową wiedzę z zakresu prawa administracyjnego.

Przyszli uczniowie mają więc w czym wybierać. Jeśli dodamy do tego 
przyjazną atmosferę w szkole, nastawienie kadry na indywidualne podej-
ście do każdego ucznia i bezpieczeństwo, to oferta szkół ZDZ staje się bar-
dzo atrakcyjna dla młodzieży zainteresowanej kontynuowaniem nauki  
w szkole średniej, z najlepszą inwestycją w swoją przyszłość. 
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zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. jana Pawła ii
ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki
telefon:  87 566 38 65; 
e-mail: sekretariat@zssal.suwalki.pl

Nabór na rok szkolny 2020/2021 do
Vi liceuM OgólNOKSztałcącegO 

o profilu humanistycznym z rozszerzonym
językiem polskim i angielskim oraz historią 

Liceum jest katolicką szkołą publiczną, w której kształcenie jest bez-
płatne.
Nasza szkoła oferuje:

n wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
n gwarancję rzetelnego przygotowania do egzaminu maturalnego,
n duży wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
n bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę,
n możliwość korzystania z internatu i stołówki szkolnej,
n indywidualne podejście do ucznia.

liceum Ogólnokształcące mundurowe 
pod patronatem aKaDeMii SztuKi WOjeNNej
ul. Tadeusza Kościuszki 23, 16-400 Suwałki

telefon:  87 566 37 87, tel./fax: 87 566 49 64; 

e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl

Jesteśmy szkołą ponadpodstawową, w której obecnie 
uczy się ponad 600 uczniów.  Nauka kończy się egzami-
nem maturalnym. Mieścimy się w budynku w dogodnym 
miejscu w  centrum miasta.

Od  29 lat pracujemy, dostosowując ofertę kształcenia  
do potrzeb współczesnego młodego człowieka. Duży nacisk kładziemy 
na naukę języków obcych, stąd klasy dwujęzyczne. Realizujemy wiele pro-
jektów szkolnych, krajowych i międzynarodowych, wspólnie podróżuje-
my zarówno po Polsce, jak i po Europie.

Nasi uczniowie chętnie przygotowują się do licznych olimpiad przed-
miotowych, biorą udział w zawodach sportowych. W szkole świetnie 
działa samorząd uczniowski i wolontariat. Nasi uczniowie to wielcy spo-
łecznicy, organizatorzy licznych akcji pomocowych, kreatywni artyści  
i naukowcy. Każdy znajdzie u nas przestrzeń do własnego rozwoju.

III LO to szkoła, w której dbamy o dobre relacje  i pobudzamy do od-
najdywania własnej drogi życiowej.

Od września 2020 r. proponujemy naukę w pięciu klasach: 
a – klasa politechniczna – dwujęzyczna (rozszerzony zakres nauczania 

matematyki, fizyki i informatyki);
B – klasa medyczna (rozszerzony zakres nauczania biologii, chemii  

i matematyki);
c – klasa lingwistyczna – dwujęzyczna (rozszerzony zakres nauczania 

języka angielskiego, języka polskiego i geografii);
D – klasa humanistyczna (rozszerzony zakres nauczania języka polskie-

go, historii i wiedzy o społeczeństwie);
e – klasa menadżerska (rozszerzony zakres nauczania geografii, mate-

matyki i języka angielskiego).

DOłącz DO NaSzej SPOłeczNOści :)

zespół Szkół nr 1 – iii liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. alfreda lityńskiego

ul. Teofila Noniewicza 83, 16-400 Suwałki

telefon:  87 566 66 07; e-mail: sekretariat@zs1.suwalki.eu
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DwuTygoDnik SuwalSki

Suwalska Biblioteka Publiczna 
im. Marii Konopnickiej przygoto-
wuje wystawę „Śluby i wesela su-
walczan”. Biblioteczna Pracownia 
Digitalizacji i Historii Mówionej 
nagrała już pierwsze opowieści  
o ślubach i weselach sprzed lat. 
To okruchy historii naszego mia-
sta i nas wszystkich. Wartości opo-
wieściom przydają osobiste emo-
cje. Nie brak w nich wspomnień  
o trudnościach aprowizacyjnych  
w latach PRL-u, muzykantach  
i utrudnieniach administracyjnych 
przy organizacji ślubów kościel-
nych. Trawestując wieszcza, można 
powiedzieć: i my tam z gośćmi by-
liśmy, miód i wino piliśmy. A cośmy 
widzieli i słyszeli, w „DwuTygod- 
niku Suwalskim” umieściliśmy.

O ślubie swoich rodziców 
sprzed blisko stu lat opowie-
dział znany suwalczanin lech 
Nowikowski.

W 1926 roku ojciec mój z ma-
mą zawarli ślub, a poznali się jako 
nauczyciele na jednym z takich ze-
brań, sympozjum nauczycielskim  
i chyba po trzech latach znajo-
mości zawarli związek małżeński  
w Wiżajnach w 1926 roku. […] 
p i e r w s z a  o j c a  p ra c a  t o  b y ł y 
Burniszki, miejscowość nieduża ko-
ło Wiżajn. Potem gdzieś tam jeszcze 
był, ale właściwie zaczął swoją pra-
cę w 1928 roku w nowej szkole, już 
w Wiżajnach. Ta szkoła istnieje do 
dnia dzisiejszego. 

Wówczas przypominam sobie, 
że rodzice moi mieszkali w szkole,  

w budynku szkolnym. Tam na górze, 
na piętrze były mieszkania szkolne  
i  wiem, że tam zamieszkiwali. 
Mama moja po zawarciu związ-
ku małżeńskiego już nie pracowa-
ła jako nauczycielka, zajmowała 
się domem. Właśnie w 1929 roku 
urodziłem się ja. A w trzy lata póź-
niej urodził się, już w Wiżajnach, 
mój brat Wiesław. Była nas dwój-
ka, mama musiała się nami po pro-
stu zajmować.

n n n

Wesela sprzed kilkudziesię-
ciu lat wspominała ryta Mitros  
(z domu Kuczyńska)

Kajetan Kuczyński i Helena Ma-
jewska – zdjęcie ślubne wykonane 
w 1925 r. 

Do takiego wesela rodzina się 
prz ygotow y wała dłuższ y czas.  
I takie wesele to… stroje były nie ta-

w klasztorze, jeszcze Cieślukowska 
była kierownikiem. Piękne we-
sele było. Ale wszystko wiesz, po 
znajomości, słuchajcie, wszystko 
się załatwiło i wina i wódki i ryby. 
Wszystko… tylko znajomości mieć. 
Akurat tak popadło, że mąż miał du-
żo znajomości, no i ja tutaj troszecz-
kę. Tak że wszystko łatwiej. 

n n n

 O dawnych muzykantach we-
selnych opowiedział tadeusz 
Szargiej.

Ta orkiestra to na moim wese-
lu. I to jeszcze przyjechała SHL-ką, 
do tej SHL-ki był dorobiony kosz  
i przywieźli sprzęt muzyczny. Ojciec 
wiózł… Wesele było w Borawskich. 
W gminie Bakałarzewie. Muzykanci 
byli z Suwałk. Wysocki Romek, ten, 
już on nie żyje, ksiądz Wysocki, to je-
go rodzony brat. Młodszy Romek na 
trąbce grał. Oni mieszkali koło nas 
niedaleko, bo oni w Białej Wodzie,  
a my w Żywej Wodzie. Tak że oni 
przychodzili z ojcem do kuźni, bo 
tam nie było kowala, to ja ich znałem 
jeszcze het, het het. Tych Wysockich.

Muzykanci weselni, 1958 r.

Fotografie ze zbiorów 
Suwalczan przekazanych do 

Suwalskiej Biblioteki Pamięci

ŚluBy i weSela Suwalczan
kie jak teraz. Na biało panna młoda 
ubrana. Pan młody w lepszym gar-
niturze, w nowym. I śluby były za-
zwyczaj, jak ja pamiętam przed woj-
ną – w sobotę nie wolno było brać, 
bo ludzie nie szli do kościoła w nie-
dzielę – to śluby zazwyczaj były we 
wtorki. Po ślubie najpierw było we-
sele, przyjęcie u panny młodej. No  
i tam wszyscy się bawili, dzień i noc 
się bawili u panny młodej. Byli dru-
żbowie, ja byłam też ze dwa razy za 
taką druhnę też. A później rano na 
następny dzień to już trochę odpo-
czywali i na wieczór jechali do mło-
dego. Tam, gdzie panna młoda już 
miała zamieszkać. I przez noc do 
połowy następnego dnia był ubaw 
u młodego. Tak, że się bawili trzy 
dni na takich weselach. I przygo-
towywane były te posiłki najpierw  
u młodej, potem u młodego. No tort 
był, korowaj tam był, ale już ja nie 
bardzo pamiętam.

No czasem jeszcze zaprasza-
ła do siebie, tylko nie wiem, w ja-
kiej to porze, czy to po ślubie czy 
w międzyczasie później, swacia.  
I też robiła przyjęcie, taki posiłek 
wystawny dla weselników. No i by-
ło kilka par tych drużbów, swat, 
swacia.

n n n 

O weselu swojej córki w latach 
80.  XX wieku opowiedziała halina 
górska.

Córki było weselisko, a tu kartki 
były, no. Ale wszystko było. Najlepiej 
to było, jak u nas Józio pracował  
– kierowca. On miał większą ilość te-
go mięsa i wszystkiego. I ja tak sie-
dzę, mówię: Ach Boże kochany, no 
schabowych kotletów, brak mięsa 
schabowego i tak było, że tam wy-
liczam. A Józek wziął nożyce, wy-
ciął wszystkie mięsne kartki: pani 
Halino – proszę. Ja mówię: Józio! 
– A co… My damy radę, a pani nie 
da rady na wesele. Oddał mi wszyst-
kie te mięsne kartki. A weselisko było  

Rodzina Nowikowskich i Mikielkiewiczów na ślubie Władysława i Wandy, 
Wiżajny 1926 r.

Biblioteczna Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej 
przy ul. E. Plater 33A zaprasza wszystkich mieszkańców Suwałk 
i Suwalszczyzny oraz wszystkich, którzy czują silną więź  
z Suwałkami, do odszukania własnych wspomnień, pamiątek  
i zdjęć ślubnych. Opowieści zostaną nagrane, pamiątki i zdjęcia 
po wykonaniu cyfrowych kopii zostaną zwrócone właścicielom. 
Z tych wspomnień powstanie multimedialna wystawa. Niech 
każdy wie, jakie w Suwałkach były śluby i wesela. 

Więcej na: www.digi.bpsuwalki.pl 

>>
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W tym roku obchodzimy jubileusz 300-lecia Suwałk. z tej okazji na łamach „Dwutygodnika Suwalskiego” w latach 2018-2019 przybli-
żaliśmy postaci nieżyjących suwalczan, którzy wywarli znaczący wpływ na życie naszego miasta i kraju. Przypomnieliśmy 44 postaci wy-
bitnych 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 suwal-
czanek i suwalczan. jak dotąd w kolejności alfabetycznej najwięcej głosów otrzymali: józef gajewski, ks. Kazimierz a. hamerszmit, Maria 
Konopnicka, aleksander Putra, andrzej Wajda i ks. jerzy j. zawadzki. 

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 atrakcyj-
ne nagrody. W każdym wydaniu DTS do 26 maja 2020 r. będziemy ogła-
szali kto otrzyma nagrody: co dwa tygodnie po jednej nagrodzie wśród 
głosujących na kuponach i głosujących drogą elektroniczną. Nagrody 
otrzymają osoby, które jako pierwsze zagłosują po ukazaniu się kolejne-
go wydania drukowanego „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Nagrody otrzymują: Renata Lewandowska i Kamila Racis.

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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Teraz wsz ystkie polskie samorządy szukają oszczędności. 
Samorządowcy prognozują, że w związku z epidemią wpływy do bu-
dżetów będą malały. I stąd potrzebne są oszczędności, by móc zrealizo-
wać najważniejsze zadania. Priorytetem wydaje się być walka o zacho-
wanie miejsc pracy. Tak też jest w Suwałkach. 

Prez ydent Suwałk Czesław Renkiewicz w siódmym nume-
rze „DwuTygodnika Suwalskiego” zaprezentował #Pakiet Wsparcia 
Suwalskich Przedsiębiorców, czyli mechanizmy wsparcia pozwalające 
obniżyć ekonomiczne skutki epidemii teraz, ale także w przyszłości. Te 
priorytetowe w tej chwili działania, w postaci ulg, odroczeń i zwolnień  
w zakresie danin na rzecz Miasta, nie mogą ograniczyć codziennych za-
dań, polegających na dostarczaniu mieszkańcom potrzebnych usług, np. 
zapewniania ciepła i wody, odbioru odpadów, zagwarantowania trans-
portu zbiorowego i świadczenie usług administracyjnych.

– Epidemia zburzyła wiele naszych planów. Jednak nie popadamy  
w panikę. Staramy się nie tylko umiejętnie przystosowywać się do nowych 
warunków, ale także budować warunki do dalszego, dynamicznego roz-
woju miasta. Wszyscy odczujemy skutki tych procesów, poprzez zmniej-
szenie wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat wnoszonych do 
budżetu miasta. Każda forma naszego wsparcia powinna znaleźć źródło 
pokrycia w przychodach, a skoro nie będzie to możliwe, to musimy ciąć 
także wydatki – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Przede wszystkim ograniczone zostaną wpływy z udziałów w podat-
kach państwowych tj. PIT i CIT oraz podatku od nieruchomości i środ-
ków transportowych. Zmniejszeniu ulegną również zaplanowane wpły-
wy z tytułu korzystania z usług jednostek miejskich, takich jak aquapark, 
pływalnie, sale sportowe oraz czynsze z lokali użytkowych będących 
własnością miasta. Zabraknie też zaplanowanych wpływów z opłat tar-
gowych oraz przejazdów komunikacją miejską. Szacuje się, że w tym ro-
ku z tego powodu do suwalskiej kasy miejskiej może trafić nawet o ok. 
26,7 mln zł mniej.

Aby zapewnić możliwość finansowania statutowych zadań samorzą-
du, podjęta została decyzja o zawieszeniu wprowadzenia podwyżek wy-
nagrodzeń w miejskich jednostkach budżetowych oraz w instytucjach 
kultury, które nie wprowadziły ich do 26 marca tego roku. Wstrzymana 
została także realizacja inwestycji finansowych wyłącznie ze środków wła-
snych miasta na poziomie ok. 4 mln zł. Wśród tych inwestycji znajdą się:

• Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole 
Podstawowej nr 10 – 700 000 zł. W ramach zadania miały zostać wyre-
montowane szatnie wraz z łazienkami i natryskami przy basenie (w tym 
wymiana instalacji elektrycznej). Dodatkowo miała zostać wymieniona 
wentylacja mechaniczna. 

• Zakupy sprzętu dla Zarządu Dróg i Zieleni – 800 000 zł. Środki prze-
widziane zostały na zakup: podnośnika koszowego (do wymiany opraw 
lamp i słupów oświetlenia ulicznego oraz przycinki drzew i wieszania 
ozdób świątecznych), samochodu ciężarowego (do prowadzenia akcji 
zimowej i prac przy zakładaniu zieleńców i remontów chodników) i in-
nego drobnego sprzętu.

• Rewitalizacja zabytkowej elewacji ratusza – 700 000 zł. W zadaniu 
tym przewidziany był remont i odmalowanie elewacji, renowacja nie-
których okien i ich malowanie, wymiana kilku okien dachowych, wymia-
na zniszczonych i odmalowanie pozostałych obróbek blacharskich oraz 
remont bramy.  

• Rewitalizacja elewacji I LO – 540 000 zł. Zadanie dotyczyło remon-
tu elewacji, wymiany stolarki drzwiowej i bram, wymiany rynien oraz re-
montu więźby dachowej na niższym budynku. 

• Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 – 500 000 zł. Zakres rzeczo-
wy przewidziany do realizacji obejmował wykonanie szeregu prac wy-
kończeniowych na poddaszu budynku, gdzie miała powstać dodatko-
wa sala lekcyjna.

• Napis podświetlany na Suwałki Arena – 130 000 zł. Celem tej inwe-
stycji było wykonanie i instalacja LED-owego napisu „Suwałki Arena” na 
wybudowanej hali przy ul. Zarzecze. Pierwotnie zakładano dodatkowe 
oświetlenie całego budynku, jednak ostatecznie, z uwagi na koszty pod-
jęto decyzję o instalacji samego napisu. 

• Budowa drogi serwisowej – 100 000 zł. Chodzi o inwestycję w obsza-
rze obwodnicy Suwałk, czyli drogę serwisową łączącą ulicę Bakałarzewską 
z Filipowską. Zgodnie z porozumieniem zawartym z GDDKiA, przed bu-
dową obwodnicy droga ta miała zostać wybudowana wspólnymi siłami 
GDDKiA, Miasta Suwałki i Gminy Suwałki. Korpus drogi został wybudowa-
ny w ramach budowy obwodnicy Suwałk. W listopadzie ubiegłego roku 
wylano pierwsze dwie warstwy asfaltowe, które sfinansowały 3 firmy wy-
dobywające kruszywo na terenie gminy i miasta. W tym roku samorządy 
gminny i miejski miały sfinansować ostatnią warstwę asfaltową (warstwę 
ścieralną) oraz malowanie i oznakowanie pionowe drogi. 

• Rozbudowa ul. Szpitalnej – 50 000 zł. W 2018 r. zostało zawar-
te porozumienie pomiędzy Miastem i Międzyzakładową Spółdzielnią 
Mieszkaniową przewidujące budowę nowych miejsc postojowych przy 

koronawiruSowy kryzyS: oBowiązek oSzczędzania>>

Ze względu na kryzys wywołany koronowirusem COVID-19 na później 
trzeba przenieść remont zaplecza przy pływalni w Szkole Podstawowej  
nr 10
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ruDzeWicz i taKVaM POzOStają W ślePSKu MalOW 
Łukasz Rudzewicz, środkowy suwalskiej drużyny siatkarskiej, przedłu-

żył kontrakt z klubem i rozpocznie tym samym siedemnasty (!!!) sezon  
w biało-niebieskich barwach. 35-letni zawodnik jest jedynym siatkarzem 
w klubie, który przeszedł z zespołem wszystkie szczeble rozgrywkowe 
– od III Ligi do PlusLigi. Dalej w Ślepsku Malow grać będzie też Norweg 

Andreas Takvam (zdjęcie po lewej), który w rankin-
gu najlepiej blokujących zawodników PlusLigi upla-
sował się na 5. miejscu, z dorobkiem 47 bloków. Na 
pewno ten 27-letni środkowy był jednym z najpew-
niejszych i najodporniejszych nerwowo siatkarzy  
w suwalskim zespole. 

Ł. Rudzewicz w swoim  
debiutanckim sezonie w Plus- 
Lidze znakomicie spisywał się, 
zwłaszcza przed kontuzją ja-
kiej nabawił się w stycznio-
wym meczu z GKS Katowice. 

Należał  do najlepiej punktujących w swojej druży-
nie w grze blokiem. Niejednokrotnie pomagał ko-
legom z drużyny w odmienianiu losów spotkań, 
wchodząc na boisko z ławki rezerwowych.

Już sześciu siatkarzy zespołu Ślepska Malow  
z poprzedniego sezonu ponownie zagra w su-
walskiej drużynie. W sezonie 2020/21 nadal grać  
w niej będą też: Bartłomiej Bołądź (atakujący), Paweł 
Filipowicz (libero), Jakub Rohnka (przyjmujący)  
i Cezary Sapiński (środkowy). Suwalski zespół na-
dal będzie prowadził trener Andrzej Kowal, które-
go podopieczni w swoim debiucie w Plus Lidze zajęli dziewiątą lokatę. 
W sztabie szkoleniowym Ślepska Malow ponownie znajdą się Mateusz 
Kuśmierz i fizjoterapeuta Damian Słabiński.

Wigry zagrają za MieSiąc
Fortuna 1 Liga ma wznowić rozgrywki. Uwzględniając aktualną sy-

tuację wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 
i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski, 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że wzno-
wienie rozgrywek Fortuna I Ligi oraz II ligi nastąpi w okresie pomiędzy  
30 maja a 6 czerwca 2020 roku i planowane jest rozegranie wszyst-
kich zaległych kolejek, tj. 23-34 i meczów barażowych, z uwzględ-
nieniem możliwości zakończenia sezonu 2019/2020 po 30 czerw-
ca 2020 roku.

W składzie pierwszoligowych suwalskich Wigier nastąpiła zmiana. 
25-letni Adam Najem nie jest już piłkarzem Wigier. Umowa z pomocni-
kiem została rozwiązana za porozumieniem stron. Najem do Wigier tra-
fił przed rundą wiosenną obecnego sezonu. Zagrał w dwóch możliwych 
meczach, z Podbeskidziem i Olimpią Grudziądz. Umowa została rozwiąza-
na na prośbę zawodnika, który chciał wrócić do Stanów Zjednoczonych, 
w związku z obecną sytuacją na świecie.

Przypomnijmy, że po rozegraniu 22 meczów z dorobkiem 19 pkt su-
walskie Wigry zajmują siedemnastą lokatę w tabeli I ligi.
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ul. Szpitalnej. Ich lokalizacja miała mieć miejsce na wysokości terenu 
gdzie obecnie Spółdzielnia prowadzi budowę bloków (od ogrodzenia te-
renu sąsiadującego ze Szpitalem Psychiatrycznym do ul. Daszyńskiego). 

• Budowa fragmentów sieci energetycznych – 50 000 zł. Środki prze-
znaczone miały być na drobne roboty elektryczne, na obecnym etapie 
bliżej nieokreślone, typu dostawienie słupa oświetlenia ulicznego.

• Dotacje na rewitalizację zabytków – 100 000 zł. Dotacje w wysokości 
do 50% wydatków dotyczyć miały kosztów ponoszonych w ramach prac 
prowadzonych przez właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do re-
jestru zabytków. W tym roku w konkursie wpłynęły 3 wnioski. 

• Dotacje dla ogrodów działkowych – 100 000 zł. Wsparcie realizowa-
ne z powodzeniem od 3 lat służyło dofinansowywaniu budowy lub mo-
dernizacji infrastruktury sześciu Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlo-
kalizowanych na terenie miasta. Dofinansowywane w wysokości do 50% 
nakładów były te inwestycje, które wpływały na poprawę warunków in-
frastruktury służącej wypoczynkowi wszystkim użytkownikom działek. 

Ponadto, w przypadku zaistnienia prawnych możliwości, zatrzymane 
zostaną także inwestycje Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w wyso-
kości ponad 2 mln zł, które przegłosowane zostały jesienią 2019 r., a reali-
zowane miały być w tym roku. Rozważane jest także ograniczenie finan-
sowania (dotacji) dla organizacji i stowarzyszeń oraz klubów sportowych.

W związku z pandemią tzw. koronawirusa podjęto decyzję o ogra-
niczenie wydatków na oświetlenie uliczne. Po godzinie 23 będą wyga-
szone latarnie na suwalskich ulicach, przy których nie ma zabudowań 
oraz na parkingach, boiskach i miejscach rekreacji, takich jak bulwa-
ry czy Zalew Arkadia. Na pozostałych ulicach oświetlenie będzie dzia-
łało jak dotąd. Szczegółowy wykaz na: www.um.suwalki.pl i www. 
dwutygodniksuwalski.pl 

Obecnie opracowywany jest pakiet działań oszczędnościowych 
przede wszystkim w funkcjonowaniu jednostek budżetowych i instytucji 
kultury miasta, które praktycznie zamknęły swoją działalność. 

WyDarzeNia SPOrtOWe

Łukasz Rudzewicz 
w meczu 
z GKS Katowi-
ce, ostatnim przed 
swoją kontuzją
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Rejestru Sądowego organizacji na rzecz, 
której chcemy przekazać określoną kwo-
tę do wysokości 1% należnego podatku. 
Resztę zrobi urząd skarbowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz suwal-
skich organizacji pożytku publicznego, 
na które można przekazać 1% należnego podatku. Organizacje te pro-
wadzą szereg społecznie użytecznych działań na rzecz mieszkańców 
Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, or-
ganizacji wypoczynku, sportu i kultury. Zachęcamy do przekazywania 
1% należnego podatku dla suwalskich organizacji pożytku publicznego.

1 % dla SuwalSkich organizacji
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>>
W tym roku rozliczenia podatkowe za 2019 rok można składać o mie-

siąc dłużej czyli do końca maja. Możemy się rozliczyć poprzez usługę 
Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papie-
rowym formularzu. Do 31 maja można również wskazać organizację po-
żytku publicznego, na którą chcemy przekazać 1% należnego podatku. 
Więcej na stronie podatki.gov.pl

Z tytułu rozliczenia podatkowego za 2019 rok podatnicy mogą wska-
zać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego na rzecz, 
której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku. Wystarczy po wy-
liczeniu zobowiązania podatkowego za 2019 r. czyli w ostatnich rubry-
kach zeznania podatkowego wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego 

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

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.
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Panu 

tadeuszowi
Dziczkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MatKi 
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
99/2020

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MaMy
drogiej Koleżance

elżbiecie Kulbackiej
oraz 

rodzinie
składają

Kuratorzy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
w Suwałkach

100/2020

102/2020

Wyrazy głębokiego współczucia 

Dorocie Krzykwie-Vászon
z powodu śmierci 

Męża
składają

Koleżanki i Koledzy 
z Suwalskiego Parku Krajobrazowego

MaSz PrOBleM z alKOhOleM?
chceSz PrzeStaĆ PiĆ?

aNONiMOWi alKOhOlicy czeKają

WyKaz MitiNgóW gruP aa iNtergruPy

„POjezierze”

SuWałKi:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „Opoka”, ul. W. Polskiego 36, sobota, godz. 10.00;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

    i święta 16.00;
n „Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 16.00;

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 79/2020

kaSa na drogi
Ponad 2,7 km suwalskich ulic zostanie przebudowanych i wybu-

dowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach na-
boru wniosków na 2020 rok. Na zatwierdzonej liście znalazły się zada-
nia realizowane z pieniędzy kasy miejskiej oraz w 50% dofinansowane  

>> z budżetu państwa:
– budowa ulicy klasy G na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej – 

długość 793 metry. Wartość: 4 559 828,19 zł. Realizacja do listopada 2021 r.
– budowa ul. Ks. Stanisława Szczęsnowicza wraz z uzbrojeniem tech-

nicznym – długość 395 metrów. Wartość: 2 342 525,56 zł. Realizacja do 
listopada 2020 r.

– budowa ulic 1KD, 2KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale 
pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi – długość 1 km 95 me-
trów. Wartość – 6 329 306,41 zł. Realizacja do grudnia 2020 r.

– budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 
– długość 120 m. Wartość: 519 907,36 zł. Realizacja do listopada 2020 r.

– budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego – dłu-
gość 366 metrów. Wartość: 1467 501,90 zł. Realizacja do grudnia 2020 r.

>> warSztaty dawnych 
rzemioSł i kultury

W tym roku nie odbędzie 
się w pierwotnie zaplano-
wanym terminie Jaćwieski 
Fest yn Archeologic zny 
Szwajcaria 2020. Suwalskie 
Muzeum Okręgowe poin-
formowało, że impreza ta 
odbędzie się 4 i 5 września. 
Organizatorzy mają nadzie-
ję, że okoliczności nie zmu-
szą ich do przełożenia i te-
go terminu.
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PrzygarNij Przyjaciela 
ze SchrONiSKa „SiaNOżęĆ”

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia  
i krótkie opisy psów czekających na dom, które teraz prze-
bywają w suwalskim schronisku przy ul. Sianożęć 3 A. 
Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką we-
terynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 
Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 
www.e-schronisko.pl, 

tel. 606 493 823

Piesek rudy czteroletni, 
za opiekę odwdzięczy 
ci się dozgonną wier-

nością.

Piesek czekoladka dwula-
tek à la terier, zadba o to 
byś nie przesiadywał zbyt 
długo przed komputerem 
czy telewizorem.

Czy te oczy mogą kłamać, 
czy ja mógłbym serce złamać? 
Półroczna suczka podpalana, 

wierność i miłość ma wypisane 
w oczach.

Suczka czarna 
trzyletnia z białą 
muszką i skarpetkami, 
będzie wdzięczna za 
trochę czułości.

Dwuletni łaciaty pies będzie czujnym 
stróżem twojej posesji.

Czytelnik „DwuTygodnika Suwalskiego” poinformował naszą redakcję o górze 
śmieci znajdującą się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Marii Konopnickiej 
tuż za bramą wjazdową od ul. Lotniczej. Wśród śmieci przeważają odpady bio, gałę-
zie, konary, ale jest też gruz i eternit. Mamy wiosnę, coraz więcej działkowców przy-
chodzi do swojego „ogródka” i już na wejściu widzi bałagan. 

Kiedy miejsce to zostanie uporządkowane?

Na te pytanie odpowiada Andrzej Soroka prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

 – Mamy dwa place na terenie naszego Ogrodu, gdzie działkowcy mogą gromadzić 
odpady. W tej chwili porządkujemy miejsce przy bramie od ul. Zarzecze. Do końca te-
go miesiąca uporządkujemy też plac przy ul. Lotniczej. Chcielibyśmy tę sprawę szybciej 
załatwić, ale firmie prywatnej z rębakiem, z którą mamy umowę, priorytetem są usłu-
gi na rzecz miasta.

czytelNicy  „DWutygODNiKa  SuWalSKiegO”  Pytają:

co znaleźli 
w czarnej hańczy?

Sprzęt AGD (m.in. żelazka), sprzęt RTV (m.in. odtwarzacz VHS), elementy instalacji 
hydraulicznej (np. boiler o pojemności 200 l), damskie torebki czy też… kasa fiskal-
na – to wszystko z Czarnej Hańczy wyciągnęli ratownicy z pływalni przy ul. Wojska 
Polskiego, którzy w czasie epidemii koronowirusa zajęli się czyszczeniem koryta su-
walskiej rzeki. Pełno tam też pustych butelek, których na odcinku ok. 30 metrów ra-
townicy z rzeki wyciągnęli ponad 200. 

Niestety nie jest to powód do dumy, w jaki sposób niektórzy suwalczanie traktu-
ją polską „Rzekę 2016 roku”, która jest przecież ważnym elementem historii Suwałk. 
Szkoda, że dla nich Czarna Hańcza to wciąż… jedynie darmowe wysypisko śmieci.

>>



28.04.2020

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

19

45/2020



centrum Obsługi Nieruchomości

Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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#wSPieramykinaPolSkie!
Suwalskie kino Cinema Lumiere zaprasza do wzięcia udziału w akcji 

#wspieramykinapolskie! Polskie lokalne kina mocno odczuły skutki epi-
demii. Akcja ta ma zachęcić jak największą liczbę  Polek i Polaków do ku-
pienia e-biletu na przyszłe seanse. 

Jak możesz prz yłą-
czyć się do akcji? To pro-
ste! Wejdź na stronę www.
wspieramy-kina.pl, wy-
bierz z listy swoje ulubio-
ne kino i kup dowolną 
liczbę biletów do wyko-
rzystania w dowolnym 
czasie, na dowolny seans. 
Liczy się każdy zakup i każ-
dy bilet. 

>>


