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Symboliczne obchody

Symboliczna uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa – 75. rocznicy za-
kończenia II wojny światowej w Europie odbyła się 8 maja w Suwałkach  
przed Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. Każdego roku święto to  
w Suwałkach miało wyjątkowy uroczysty charakter. W związku z trwają-
cą epidemią także i ta uroczystość miała ograniczony charakter i sprowa-
dziła się do symbolicznego złożenia kwiatów, które poprzedził dźwięk 
syren alarmowych.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli: Jarosław Zieliński Poseł na Sejm 
RP, Łukasz Kurzyna zastępca Prezydenta Suwałk, Zdzisław Przełomiec  
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni Rady Miejskiej, a także przed-
stawiciele Suwalskiego Starostwa i 14. Pułku Artylerii Przeciwpancernej.

DwuTygoDnik SuwalSki

2

>> >>wyjątkowe obchody
Z uwagi na pandemię tzw. koronawirusa i wprowadzone obostrze-

nia w Suwałkach, jak w i całym kraju obchody 229. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja ograniczono do symbolicznych akcentów. Była msza 
św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra, a pod Dębem Wolności kwiaty 
złożyli: poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, oraz 
przedstawiciele miejscowego oddziału Piłsudczyków.

107/2020

Pogromcy wiruSów cz. 2
Specjalny zespół z suwalskiego OSiR-u wciąż zwalcza koronowirusa 

SARS-CoV-2 w naszym mieście. W połowie kwietnia dezynfekował m.in. 
wiaty przystankowe miejskiej komunikacji, teraz przyszła kolei na obiek-
ty sportowe. W pierwszej kolejności zostały zdezynfekowane boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz, Zespole Szkół 
Technicznych, Szkole Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego 
oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej.

Dezynfekowane jest wyposażenie boisk oraz infrastruktura towarzy-
sząca (m.in. ławki, stojaki na rowery)

W kolejnym etapie planowana jest dezynfekcja najbliższego otocze-
nia żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach,  
w tym m.in. placów zabaw. Placówki te po blisko dwumiesięcznej prze-
rwie wznowią działalność w najbliższych dniach.

Znicz i kwiaty składa delegacja suwalskiego garnizonu (od lewej szef WKU 
ppłk Jarosław Kowalewski i dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego w Su-
wałkach płk Ireneusz Król oraz ppłk Walendzik z WOT

>>

Od prawej poseł Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec
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zdaniem
prezydenta

głoSujmy na naSzą halĘ
W serwisie PortalSamorzadowy.pl zostały zaprezentowane inwesty-

cje, które przeszły do II etapu konkursu TOP Inwestycje Komunalne 2020, 
wśród nich znalazła się Hala Sportowo-Widowiskowa „Suwałki Arena”. 
Prosimy o oddanie głosu na suwalski obiekt.

Spośród inwestycji zakwalifikowanych do II etapu konkursu Rada 
Konsultacyjna wybierze dziesięć, które zostaną nagrodzone. Niezależenie 
od głosowania jury, można wybrać własną inwestycję. Zachęcamy do te-
go by była to właśnie Suwałki Arena. Przypominamy, że głosowania jury 
i internautów są niezależne, i nie mają na siebie wpływu. Głosowanie in-
ternetowe trwa do 13 maja do godz. 9.00. Inwestycja z największą ilością 
głosów pozytywnych dostanie nagrodę od portalu. Głosować można na: 
https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunal-
ne-2020,78/hala-sportowo-widowiskowa-w-suwalkach,2514/

>> Pomoc
SuwalSkim uczniom

628 uczniów suwalskich szkół otrzyma stypendia szkolne w wysoko-
ści 409 645 zł. Będą mogli je przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu kom-
puterowego. Uczniowie otrzymają stypendium szkolne w formie świad-
czenia pieniężnego.

Po otrzymaniu środków finansowych na konto bankowe wnioskodaw-
cy są zobowiązani do zrealizowania stypendium szkolnego na cele eduka-
cyjne i posiadania imiennych faktur/rachunków potwierdzających wydat-
kowanie tego stypendium na cele edukacyjne, w tym przede wszystkim 
na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, drukarek, ska-
nerów itp. oraz na zapewnienie dostępu do internetu. 

>>

W ostatnim czasie do Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach skie-
rowano kilka pism i petycji ze 
strony suwalskich nauczycie-
li oraz związków zawodowych 
związanych z naliczaniem wy-
nagrodzenia w okresie pande-
mii tzw. koronawirusa. Dlatego 
też postanowiłem w ubiegłym 
tygodniu wystosować swo-
je stanowisko w tej sprawie. 
Pismo przekazałem na ręce dy-
rektorów suwalskich placówek 
oświatowych oraz opublikowa-
no je na stronie internetowej 
suwalskiego Ratusza.

Przede wszystkim zdecydowałem o cofnięciu decyzji w sprawie do-
stosowania tygodniowego zakresu treści nauczania wyłącznie do liczby 
godzin podstawowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela. 

Decyzje w sprawie wypłaty wynagrodzenia to kompetencja dyrekto-
ra placówki. To dyrektor będzie podejmował decyzje w sprawie ustalenia 
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych 
zdalnie, a także to dyrektor ustala sposób dokumentowania tych zajęć. 
Ważne jest to, że możliwe jest zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie 
realizowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych w trakcie 
roku szkolnego, odpowiednio do potrzeb.

Z przedłożonych do Urzędu Miejskiego w Suwałkach informacji przy-
gotowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli wynika, że proces zdal-
nego nauczania przebiega w różny sposób i jest on w zależności od szkoły 
lub przedszkola, bardziej lub mniej sformalizowany. Niestety w niewie-
lu suwalskich szkołach zdalne nauczanie odbywa się z zastosowaniem 
platform edukacyjnych przystosowanych do kształcenia on-line w cza-
sie rzeczywistym i zgodnie z zaplanowanym tygodniowym rozkładem 
zajęć. Zdecydowana większość rad pedagogicznych i dyrektorów szkół 

ograniczyła się do zorganizowania takiego zdalnego nauczania, które 
polega na przesyłaniu uczniom materiału do opanowania, ćwiczeń, wy-
pracowań lub zadań do rozwiązania, a także filmów edukacyjnych do 
obejrzenia. W dużej mierze ciężar zdalnego nauczania został przeniesio-
ny ze szkoły na rodziców.

Ponadto ze strony rodziców, ale też i nauczycieli napływa wiele kry-
tycznych uwag i niepokojących sygnałów dotyczących organizacji zdal-
nego nauczania i nadzoru sprawowanego przez dyrektora lub jego bra-
ku. Są nauczyciele, którzy świetnie realizują swoje zadania, ale są i tacy, 
którzy od ponad miesiąca nie kontaktowali się z uczniami ani rodzicami. 

W Suwałkach są mimo wszystko dobre przykłady. Wiadomo mi, że nie-
które placówki jak Zespoły Szkół nr 4 i 6 oraz Szkoła Podstawowa nr 6 mi-
mo trudnej sytuacji poradziły sobie z nowym wyzwaniem i prowadzą za-
jęcia w systemie on-line. Apelowałem do dyrektorów szkół o skorzystanie 
z tych dobrych praktyk. Niestety w zaplanowanej na 5 maja 2020 r. pre-
zentacji dobrych rozwiązań zdalnego nauczania wdrożonych w Zespole 
Szkół Nr 6 w Suwałkach wzięli udział tylko dyrektorzy z 3 jednostek oświa-
towych, co dla mnie jest niemiłym zaskoczeniem.

Warunki i czas zdalnej pracy nauczyciela z przedszkolakami i ucznia-
mi klas I-III szkół podstawowych (kontakt praktycznie tylko z rodzicami), 
nauczyciela w świetlicy, wychowania fizycznego, bibliotekarza, nauczy-
ciela pracującego z uczniami z niepełnosprawnością umysłową, szczegól-
nie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim – może nasuwać 
wiele wątpliwości i trudności w rozliczeniu podstawowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, a co za tym idzie rozlicze-
nia godzin pracy nauczyciela. 

Nie wyobrażam sobie też rozliczania godzin ponadwymiarowych 
przez nauczycieli, którzy nie korzystają z możliwości prowadzenia lek-
cji z klasą/grupą on-line w czasie rzeczywistym, a jedynie ograniczają 
się do przesyłania uczniom materiałów do opanowania lub zadań i ćwi-
czeń do wykonania. Taki tryb pracy powinien moim zdaniem funkcjono-
wać przede wszystkich w starszych klasach szkół podstawowych oraz we 
wszystkich szkołach średnich. 

Wierzę jednak, że dyrektorzy suwalskich placówek oświatowych 
wspólnie z radami pedagogicznymi ostatecznie stworzą takie warunki 
pracy, które pozwolą zarówno dzieciom, jak i im samym realizować zaję-
cia dydaktyczne w sposób właściwy.
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ważne 
dla rodziców

Żłobek Miejski w Suwałkach rozpoczął pracę 11 maja, a nie-
które przedszkola 12 maja. Kolejne placówki będą otwierane  
w późniejszych terminach z uwagi na prowadzone w nich pra-
ce termomodernizacyjne. Nie wszyscy rodzice chcą posłać dzie-
ci do żłobka i przedszkola.  

– W związku z przyzwoleniem otwarcia żłobków i przed-
szkoli od razu podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom tych jed-
nostek. Praca miejskich żłobków i przedszkoli będzie zorganizo-
wana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego – poinformowała Ewa Sidorek, zastęp-
ca prezydenta Suwałk.

Zgodnie z przepisami w suwalskich przedszkolach mogłoby 
być 625 dzieci, w Żłobku Miejskim 97. Poprzez przeprowadzone 
rozpoznanie ustalono, że 311 rodziców deklaruje, że chce oddać 
dziecko pod opiekę w przedszkolu. W żłobku ta liczba nie jest 
jeszcze ustalona. Prezentujemy szczegółowy harmonogram (we-
dług stanu na 10 maja).

4

 * przy założeniu że w innej jednostce
Przeniesienie: P4 do P2, P7 do P5, P8 do SP10.

>> można zgłaSzać Projekty
Do 29 maja potrwa procedura przyjmowania wniosków do Suwalskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Do rozdysponowania jest 2,6 mln zł.:
• 1,9 mln zł przeznaczono na duże projekty o wartości od 120 do 900 tys. zł;
• 600 tys. zł na projekty małe o wartości do 120 tys. zł;
• 100 tys. zł na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tys. zł.
W ramach SBO mogą być sfi-

nansowane projekty inwestycyj-
ne oraz projekty kulturalne lub 
społeczne. Obowiązuje zasada, 
że projekty inwestycyjne muszą 
być zlokalizowane na terenach 
należących do Miasta Suwałki, 
natomiast w przypadku projek-
tów kulturalnych lub społecz-
nych dopuszcza się ich lokali-
zację na nieruchomościach nie 
będących własnością Miasta. 
Warunkiem jest uzyskanie pi-
semnego oświadczenia na nie-
odpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów.

W grupie projektów kulturalnych lub społecznych do realizacji może zostać 
skierowany wyłącznie jeden projekt realizowany na terenie będącym własnością 
Miasta Suwałki, a będącym w trwałym zarządzie szkół i placówek oświatowych.

W tym roku głosowanie na zgłoszone projekty rozpocznie się miesiąc wcze-
śniej niż w latach ubiegłych. Potrwa od 14 września do 2 października. 26 paździer-
nika zostaną opublikowane wyniki. Więcej na: www.um.suwalki.pl

>>

bĘdzie nowa ulica
W Suwałkach powstaje nowa ulica, która połączy ulice: Szpitalną przez Reja 

z Pułaskiego. Nosi ona nazwę księdza Stanisława Szczęsnowicza i dotąd miała 
piaszczystą nawierzchnię. 7 maja zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna 
podpisał dwie umowy z firmą PDM Suwałki, która wybuduje dwa odcinki tej 
ulicy:

– od ul. Szpitalnej do Reja – to ulica o długości 135 metrów i 6 m szerokości. 
Będzie miała nawierzchnię asfaltową. Od strony południowej powstanie chodnik 
ze ścieżką rowerową, a od północnej – 29 miejsc parkingowych;

– od ul. Reja do Pułaskiego to ulica o długości 260 metrów. Od strony południo-
wej powstanie chodnik o szerokości 2,5-3 m, a od strony nowych bloków miej-
skiej spółki ZBM TBS – chodnik ze ścieżką rowerową oraz 28 miejsc parkingowych.

Umowy opiewają na kwotę 2 550 547,26 zł. W połowie inwestycja jest dofi-
nansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Droga powinna być gotowa do 
30 września tego roku.

>>
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Wydarzyło Się

>>
Z przeprowadzonych analiz zrealizowa-

nych kontraktów za pierwsze cztery miesiące 
tego roku, wynika że szpital wykonał je w 78%. 

– Nie jest to wynik naj-
gorszy, ale przeliczając na 
wskaźnik miesięczny, to 
jeden miesiąc z czterech 
badanych nie został prze-
pracowany. I trzeba teraz 
to odrobić. Szpital to za-
kład pracy, musi funkcjo-
nować, zarabiać, realizo-
wać kontrakty. Środki ochrony indywidualnej 
mamy zabezpieczone, posiadamy pewne za-
pasy i rezerwy, dlatego możemy przystąpić do 
etapu uruchamiania szpitala. Nasi pracownicy 
mają, pewne bariery psychiczne i obawy z tym 
związane, dlatego musimy stworzyć poczucie 
bezpieczeństwa dla pracowników. Pacjent któ-
ry będzie trafiał do szpitala, jeżeli chodzi o jed-
nostkę chorobową koronawirusa musi być bez-
pieczny. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby 
ograniczyć do minimum prawdopodobień-
stwo wniesienia tej jednostki chorobowej na 
teren szpitala – mówi dyrektor szpitala Adam 
Szałanda (na zdjęciu powyżej).

Co z planoWanymi zabiegami?

Pracownicy oddziałów szpitalnych kontak-
tują się telefonicznie z pacjentami, którzy byli 
w kolejce do zabiegów bądź operacji i zaprasza-
ją na wizytę w celu wykonania wymazu i wy-
pełnienia odpowiedniej ankiety. I jeżeli wynik 
badań będzie ujemy, czyli nie potwierdzający 
COVID-19, pacjent będzie przyjęty do szpitala. 
Procedura ta obejmie też oddziały dziecięce. 
Młody pacjent będzie poddany testom, nato-
miast od rodzica, który będzie przebywał ra-
zem z dzieckiem, będzie wymagane zastoso-
wanie ochron indywidualnych.

– Otrzymaliśmy środki f inansowe od 
Marszałka Województwa Podlaskiego Artura 

Kosickiego na 40 testów, przy założonym koszcie 
wyceny badania w granicach 400 zł. W tej chwi-
li wycena Narodowego Funduszu Zdrowia tego 
badania spadła do 280 zł, to znaczy że za te same 
pieniądze możemy przeprowadzić więcej testów. 
I tu pojawił się pewien problem. Laboratoria bia-
łostockie chciały na nas zarobić. Dowiedziały się 
o pierwotnej wycenie i zażądały od nas 400 zł za 
badanie. Ale my jesteśmy oszczędni, i nie możemy 
pozwolić na takie marnotrawstwo. Znaleźliśmy 
laboratorium w Warszawie znajdujące się na li-
ście Ministerstwa Zdrowia, które zgodziło się ro-
bić badania za 280 zł. Jedyny problem to jak do-
starczyć próbki do Warszawy. Ale i tę przeszkodę 
udało się pokonać. Okazało się, że laboratorium 
ze stolicy odbiera próbki z Białegostoku, a my 
dwa razy dziennie wozimy pobrane u nas próbki 
na COVID-19 do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Wybrany przez nas podmiot 
z Warszawy będzie odbierał próbki pobrane 
od naszych pacjentów w Białymstoku i odwoził 
do swojego laboratorium – opowiada dyrektor  
A. Szałanda. W szpitalu uruchomiono już fizy-
koterapię. Pacjenci są kwalifikowani na pierw-
sze turnusy.

Co ze Szpitalnymi 
poradniami?

Ambulatoryjna opieka medyczna nadal 
prowadzi poradę telefoniczną, natomiast je-
żeli ktoś ma taką potrzebę i lekarz wystawi 
skierowanie, to taka osoba po kontakcie te-
lefonicznym zostanie zaproszona do porad-
ni specjalistycznej na konkretną godzinę, by 
zminimalizować kontakt z innymi pacjentami.

Szpital WojeWódzki im. dr. ludWika rydygiera W SuWałkach W czaSie 
pandemii przyjmoWał pacjentóW W Sytuacjach nagłych zagrażają-
cych życiu. jeżeli ktoś Wymagał pilnej hoSpitalizacji lub porady to 
też ją otrzymał. ograniczono jednak przyjęcia planoWe, choć nie na 
WSzyStkich oddziałach, np. onkologia pracoWała normalnie. porad-
nie też funkcjonoWały, ale ograniczono oSobiSty kontakt z chorymi 
poprzez wprowadzenie tzw. „teleporady”.

SzPital wznawia PrzyjĘcia

UWaga!  Jeżeli z pacjentem nie skontak-
tuje się pracownik szpitala, a był on na liście 
oczekujących na zabieg lub operację i chce 
być poddany leczeniu, proszony jest o kon-
takt telefoniczny bezpośrednio z oddziałem 
szpitalnym.

n Suwalscy kryminalni zatrzymali 69-letnią 
kobietę i 33-letniego mężczyznę podejrza-
nych o kradzież 22 uli z pasieki na terenie gmi-
ny Szypliszki. Odzyskano skradzione ule. 

n Święto Pracy obchodzili działacze lewi-
cy w Suwałkach. Jak co roku, spotkali się pod 
Pomnikiem Straceń przy ulicy Sejneńskiej, gdzie 
złożyli kwiaty. W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele SLD, Lewicy-Razem oraz Wiosny.

n 1 maja rozpoczął się sezon wodniacki na 
Wigrach i Czarnej Hańczy. Wszelkie aktywności 
powinny jednak mieć charakter indywidualny, 
z zachowaniem podstawowych zasad bezpie-
czeństwa. Niedozwolone są wydarzenia o cha-
rakterze grupowym i sportowym.

n Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzane-
go o uszkodzenie pięciu samochodów w cen-
trum Suwałk. Od mężczyzny wyczuwalny był 
alkohol. Za uszkodzenie mienia grozi mu kara 
do 5 lat więzienia. 

n W Suwałkach przy ul. gen. W. Sikorskiego 
policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzane-
go o posiadanie środków psychoaktywnych. 
Okazało się również, że samochód którym 
kierował 30-latek poszukiwany jest przez poli-
cję norweską. Zatrzymany usłyszał już zarzut. 

n Kilkadziesiąt tysięcy złotych straciła miesz-
kanka Suwałk, którą oszukał mężczyzna po-
znany na jednym z portali społecznościowych. 
Przez kilka miesięcy 63-latka korespondowała 
z mężczyzną podającym się za niemieckiego 
lekarza, generała wojsk niemieckich. Twierdził, 
że aktualnie pełni służbę na misji pokojowej. 
W jednej z korespondencji napisał, że chce się 
spotkać, tylko osoba postronna musi złożyć 
wniosek do biura wakacyjnego i dokonać opłat 
z tym związanych. Od września 2019 r. 63-lat-
ka dokonała kilku przelewów o łącznej warto-
ści kilkudziesięciu tysięcy zł. Po tym jak suwal-
czanka się zorientowała, że została oszukana, 
zgłosiła się na policję.

n Na jednej z suwalskich ulic policjanci zatrzy-
mali 26-latka podejrzanego o posiadanie znacz-
nej ilości środków odurzających. Wstępne bada-
nia narkotesterem wykazały, że zabezpieczone 
substancje to ponad 21 gramów amfetaminy. 
Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

n W czasie majowego weekendu biblio-
tekarze z suwalskiej Biblioteki Publicznej im.  
M. Konopnickiej przeprowadzili akcję „Do- 
branocka z biblioteki” na majówkę. Oczywiście 
były bajeczki z Suwalszczyzny. Na początek 
były to „Bajeczki z Zarynku” Grażyny Serafin.
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Ze względu na stan epidemii i wprowa-

dzone ograniczenia po raz pierwszy w hi-
storii suwalscy samorządowcy uczestniczy-
li on-line w sesji Rady Miejskiej. I to od razu  
w obradach trwających ponad cztery godziny. 
Trzeba przyznać, że sesja przebiegła spraw-
nie, znacznie sprawniej niż dzieje się to cza-
sami w Sejmie. Jedynie niektórzy radni czasa-
mi musieli korzystać z pomocy telefonicznych 
połączeń. Za pośrednictwem sieci interneto-
wej w sesji uczestniczyli też komendanci po-
licji i Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrek-
torzy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
i I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej. A to 
dlatego, że radni dyskutowali m.in. o suwal-
skich zasobach pomocy społecznej, pomocy 
niepełnosprawnym, stanie bezpieczeństwa  
w Suwałkach oraz o utworzeniu oddziałów mię-
dzynarodowych w suwalskim I LO.

SUWalSki Stan epidemii

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
przedstawił radnym informację z działań pod-
jętych w związku ze stanem epidemii. Miały 
one charakter organizacyjny, informacyjny  
i finansowy. M.in. od 27 marca, na prośbę dy-
rektora suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego 
w obiekcie OSiR udostępniono 8 miejsc poby-
tu dla personelu szpitalnego, gdzie może on 
odpoczywać po pracy, nie narażając rodzin 
na zagrożenie. Podpisano także umowę z fir-
mą cateringową na dostarczanie posiłków dla 
osób przebywających na kwarantannie. Z re-
zerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe 
wydano łącznie ponad pół miliona złotych,  
z przeznaczeniem: na zakup sprzętu medycz-
nego do walki z koronawirusem dla Szpitala 
Wojewódzkiego (276 tys. zł), na zakup środ-
ków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych dla 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Suwałkach (65 tys. zł), na zakup maseczek 
dla suwalskich seniorów oraz pracowników 
miejskich jednostek organizacyjnych (102 400 
zł), na zabezpieczenie higieniczno-sanitar-
ne policjantów (50 tys. zł) oraz na zakup środ-
ków ochrony osobistej w suwalskim Szpitalu 
Psychiatrycznym (20 tys. zł). 

pomoC SUWalSkim 
przedSiębiorCom 

W związku z ponoszeniem przez przedsię-
biorców negatywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu COVID-19, radni na wnio-
sek Prezydenta Miasta Suwałk jednogłośnie 
zdecydowali o zwolnieniu z podatku od nieru-
chomości od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. 
m.in. hotelarzy, restauratorów, fryzjerów i oso-
by zajmujące się zabiegami kosmetycznymi oraz 
osoby zajmujące się organizacją imprez rozryw-
kowych i rekreacyjnych. Zwolnienie będzie do-
tyczyć wyłącznie gruntów, budynków i budowli 
faktycznie zajętych na prowadzenie tych dzia-

łalności. Szacuje się, że z tego wsparcia może 
skorzystać ok. 65 przedsiębiorców. Zwolnienie 
z podatku od nieruchomości uzupełnia Pakiet 
wsparcia suwalskich przedsiębiorców.

Podc zas sesj i  Prez ydent Suwałk C z . 
Renkiewicz przedstawił informację o pod-
jętych dotąd działaniach zmierzających do 
ograniczenia negat y wnych ekonomicz-
nych skutków stanu epidemii. Do 28 kwiet-
nia suwalscy przedsiębiorcy złożyli 282 wnio-
ski o ulgi, umorzenia podatków lokalnych, 
opłat (pobieranych m.in. przez PEC i PWiK), 
czynszów (pobieranych m.in. przez ZBM  
i OSiR) lub o inną pomoc. Wszystkie te wnioski 
opiewają na kwotę blisko 5 mln zł. Z informa-
cji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy  
w Suwałkach wynika, że jest prawie 2,5 tys. bez-
robotnych, czyli o 247 więcej niż na początku 
tego roku. Niestety są firmy, które zapowiada-
ją większe zwolnienia grupowe. Przedsiębiorcy 
mogą też skorzystać z pożyczek i dofinansowa-
nia wynagrodzeń, które oferuje suwalski PUP  
w ramach rządowej tzw. Tarczy antykryzysowej 
(o tym więcej piszemy na str. 8).

pieniądze 
dla niepełnoSpraWnyCh

Jednogłośnie radni zdecydowali o tym, na 
co w tym roku zostaną przeznaczone pienią-
dze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Najwięcej z bli-
sko 1,9 mln zł, podobnie jak w ubiegłym ro-
ku, zostanie przeznaczonych na wsparcie 
warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowa-
nie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i li-
kwidację barier architektonicznych w miejscu 
zamieszkania oraz dofinansowanie uczest-
nictwa niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych. Pomimo wzro-
stu o 10% przyznanych miastu pieniędzy, nie 
starczy ich na realizację wszystkich potrzeb 
osób niepełnosprawnych w Suwałkach.

konkUrS dla przedSzkoli 

Po dyskusji suwalska Rada Miejska jedno-
głośnie przyjęła regulamin otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz 
określenia kryteriów wyboru najkorzystniej-
szych ofert w konkursie dla niepublicznych 
przedszkoli, które zapewnią opiekę wszyst-
kim dzieciom niezakwalifikowanym do su-
walskich przedszkoli w tegorocznej rekrutacji. 
Prezydent Miasta Suwałk ogłosi taki konkurs 
jeszcze w maju. 

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do 
miejskich przedszkoli. 1 377 dzieci będzie kon-
tynuowało pobyt w przedszkolu, a o wolne 
miejsca ubiegało się po raz pierwszy 652 dzie-
ci. Według stanu na 29 kwietnia dla 113 dzieci 
zabrakło miejsca w przedszkolach prowadzo-
nych przez suwalski samorząd. Na rok szkolny 
2020/21 w przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych będzie  
1 893 miejsc. Ponadto w Suwałkach jest 17 
przedszkoli niepublicznych i 1 punkt przed-
szkolny, do których uczęszcza ponad 800 dzieci.

atrakCyjna Skm

Radni zapoznali się z informacją o pro-
gramie Suwalska Karta Mieszkańca, funkcjo-
nującym w mieście od 1 września 2018 r. Do 
końca marca tego roku suwalczanie zawnio-
skowali o wydanie 26 707 kart, w tym 17 583 
kart zwykłych, 829 kart osób niepełnospraw-
nych, 4 541 kart rodziny wielodzietnej oraz  
3 754 kart seniora. Roczny koszt funkcjonowa-
nia Suwalskiej Karty Mieszkańca w 2019 r. wy-
niósł szacunkowo ok. 2,3 mln zł. Najczęściej 
korzystano z bezpłatnych przejazdów dzieci, 
młodzieży i studentów (łącznie udzielono ulg 
na kwotę ok. 774 tys. zł) oraz ulg przy wejściach 
na obiekty OSiR (ulgi na ok. 480 tys. zł) oraz 
na imprezy organizowane przez SOK (ulgi na  

SPrawnie zdalnie 

Tak wyglądała pierwsza w historii sesja on-line suwalskiej Rady Miejskiej
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ok. 101,5 tys. zł). Suwalczanie często w 2019 r.  
korzystali z ulg przy przyjęciach dzieci do su-
walskich przedszkoli (ogółem ok. 810 tys. zł 
ulg) i żłobka miejskiego (ulgi warte ok. 136 
tys. zł). Jednym z celów programu jest zwięk-
szenie wszystkim mieszkańcom Suwałk do-
stępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji 
w placówkach zarządzanych przez miejskie 
jednostki organizacyjne i instytucje kultury. 

Do udziału w programie zaproszono także 
podmioty prywatne. Według stanu na 19 lute-
go 2020 r. 31 przedsiębiorców włączyło się do 
programu i oferuje posiadaczom Suwalskiej 
Karty Mieszkańca co najmniej 10% ulgi w ce-
nie za swoje usługi i towary.

Przypomnijmy, że w marcu radni wydłużyli 
termin ważności Suwalskiej Karty Mieszkańca  
z dwóch do czterech lat, od daty złożenia wnio-
sku, przy jednoczesnym przyznawaniu senio-
rom nowych 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 niepełnosprawno-
ści, a w przypadku osób ze schorzeniem narzą-
du wzroku również ich opiekunom.

Więcej informacji o SKM na: https://um. 
suwalki.pl/mieszkaniec/dla-mieszkanca,57/ 
suwalska-karta-mieszkanca,2574003

będzie kąpieliSko?

Radni zdecydowali, że od 1 lipca do 31 sierp-
nia tego roku będzie funkcjonowało kąpielisko 
nad Zalewem Arkadia w Suwałkach, działające 
zgodnie z ustawą Prawo wodne. Oznacza to, 
że jakość wody na tym kąpielisku będzie kon-
trolowana przez cały sezon oraz będzie ono 
miało odpowiednią infrastrukturę z ratow-
nikami. Oczywiście o tym, czy kąpielisko bę-
dzie mogło działać, zależy od stanu epidemii 
koronawirusa i ewentualnie wprowadzonych 
ograniczeń. Prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz 
poinformował, że z suwalskiego budżetu miej-
skiego zostanie sfinansowane utrzymanie po 
jednym ratowniku na kąpieliskach: w Krzywem  
i Starym Folwarku.

dotaCje 
na remonty zabytkóW

Prawie 36 tys. zł wydano w ubiegłym roku 
z kasy miejskiej na dotacje do prac konserwa-
torskich i remontów suwalskich zabytków – tak 
wynika z informacji przedstawionej suwalskim 
radnym. Za te pieniądze:

– wykonano prace konserwatorskie przy 
kamiennych bazach kolumn portyku kościoła 
pw św. Aleksandra – dofinansowanie 18 600 zł; 

– zamontowano orynnowanie w molen-
nie przy ul. Sejneńskiej 37A – dofinansowa-
nie 9 294 zł;

– wykonano projekt budowlany remontu 
dachu w budynku przy ul. Noniewicza 73 – do-
finansowanie 8 000 zł.

międzynarodoWe i lo

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę do- 
tyczącą utworzenia w I Liceum Ogólno- 
kształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. M. Konopnickiej oddziałów międzynarodo-
wych, które pozwolą absolwentom na zdawa-
nie międzynarodowej matury. Teraz Prezydent 
Miasta Suwałk może wystąpić do Ministra 
Edukacji Narodowej z wnioskiem o utworze-
nie z dniem 1 września 2020 r. oddziałów mię-
dzynarodowych w I LO. Tym samym samorząd 
zobowiązał się do ponoszenia z dochodów 
własnych kosztów kształcenia w oddziale mię-
dzynarodowym, przekraczających wydatki bie-
żące ponoszone na jednego ucznia w pozosta-
łych oddziałach I LO.

W oddziale międzynarodowym będzie 
uczyło się 30-32 uczniów, a zajęcia dydaktycz-
ne z nimi poprowadzić będzie 13-15 nauczycie-
li. W suwalskim liceum powstaną maksymalnie 
2 oddziały międzynarodowe w danym roku 
szkolnym, począwszy od 1 września 2021 r. Za 
egzaminy w tych oddziałach będą płacili rodzi-
ce lub uczniowie. Za każdy zdawany przedmiot 
opłata wyniesie 119$, a takich egzaminów bę-
dzie sześć, co daje łączną kwotę 714$.

W czasie sesji dyrektor I LO Dorota Jabłońska 
stwierdziła, że decyzja o utworzeniu oddziałów 
międzynarodowych jest trudną, zwłaszcza te-
raz w czasie pandemii. Oddziały międzynaro-
dowe podniosą koszty kształcenia. Według 

wyliczeń zawartych w uzasadnieniu do uchwa-
ły koszt kształcenia ucznia w oddziale ogólno-
dostępnym wyniesie – 10 175,03 zł, w dwuję-
zycznym 12 705,16 zł, a w międzynarodowym  
– 18 724,93 zł. Radni nie mieli wątpliwości i za-
głosowali za utworzeniem oddziałów między-
narodowych. Pogratulowali też dyrektor I LO 
tego działania.

Suwalskie I Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęz ycznymi im. Marii 
Konopnickiej uzyskało już certyfikat auto-
ryzacyjny upoważniający szkołę do prowa-
dzenia Programu Dyplomowego (IB Diploma 
Programme International Baccalaureate). 
Uzyskany certyfikat jest efektem szczegółowe-
go i długotrwałego procesu autoryzacyjnego.

inne UChWały

 Radni zlikwidowali V Liceum Ogólno- 
kształcące w Zespole Szkół Technicznych, któ-
re funkcjonowało jedynie „na papierze”, bo 
ostatni absolwenci opuścili tę szkołę przed 11 
laty. Odrzucili też petycję w sprawie sposobu 
naliczania kosztów za odbiór śmieci oraz po 
dyskusji petycję inicjatorów akcji „Nie dla no-
wego herbu Suwałk”.

Ze względu na stan epidemii radni zmie-
nili też termin konsultacji społecznych w spra-
wie zniesienia sołectw. Teraz te konsultacje za-
planowano od 3 sierpnia do 15 września 2020 
roku. Rajcowie dokonali też zmian w tegorocz-
nym budżecie miejskim.

ośWiadCzenia i zaproSzenie

Radni: Anna Gawlińska, Mariola Karpińska, 
Kamil Klimek, Jarosław Schabieński, Jacek 
Juszkiewicz i Bogdan Bezdziecki złożyli oświad-
czenia m.in. w sprawie wystąpienia do spół-
dzielni mieszkaniowych i banków o dezynfek-
cję wind i bankomatów, stanu czystości Czarnej 
Hańczy oraz w sprawie organizacji wyborów 
prezydenckich i wynagrodzeń dla nauczycie-
li za godziny ponadwymiarowe w czasie zdal-
nej pracy. Prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz za-
prosił na skromne obchody Święta Konstytucji 
3 Maja.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec zapowiedział, że następna sesja 
Rady Miejskiej odbędzie się najprawdopodob-
niej 27 maja i też będzie przeprowadzona z wy-
korzystaniem łączy internetowych.

Tr ansmisj ę  s esj i  R a d y M i ejsk i e j  
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 nagrania-
mi z sesji zamieszczanymi na stronie www.
um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do do-
kumentów dotyczących pracy samorzą-
du w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. 
Zgodnie z wymogiem prawa, interpela-
cje i zapytania radnych oraz udzielane na 
nie odpowiedzi publikowane są na stronie  
bip.um.suwalki.pl 
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Na szczęście nie sprawdzają się przepo-
wiednie ekspertów i na razie nie ma gwałtow-
nego wzrostu bezrobocia w Suwałkach. Jak bę-
dzie dalej, przekonamy się z czasem. O sytuacji 
na rynku pracy w czasie epidemii koronawi-
rusa rozmawiamy z kamilem Czarniawskim, 
dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy  
w Suwałkach.

n W suwalskim PUP przybyło niewielu 
bezrobotnych w porównaniu do poprzed-
niego roku. Dwóch pracodawców zapowie-
działo zwolnienia grupowe

n Suwalczanie żyjący za granicą w oba-
wie przed skutkami epidemii nie powraca-
ją do Polski

n Pomocy finansowej w ramach tzw. tar-
czy antykryzysowej suwalscy przedsiębior-
cy powinni szukać w PUP

n Jak suwalski PUP działa w czasie epi-
demii koronawirusa COVID-19?

– ilu mamy teraz bezrobotnych  
w Suwałkach?

– Liczba bezrobotnych na koniec kwietnia 
2020 r. wyniosła 2 478. Porównując to do kwiet-
nia 2019 r. można zauważyć niewielki wzrost 
(kwiecień 2019 – 2 119 osób bezrobotnych).  
W miesiącach, w których pojawiły się ograni-
czenia i zagrożenia w związku z COVID-19 zare-
jestrowało się: w marcu – 361 osób, a w kwietniu 
– 351 osób. Analogicznie, gdy spojrzymy na rok 
2019 – napływy bezrobotnych były porówny-
walne: w marcu – 367, a w kwietniu – 280 osób. 

– czy mamy zwolnienia grupowe lub ich 
zapowiedzi?

– Otrzymaliśmy informacje dotyczące zwol-
nień grupowych od dwóch pracodawców. 
Jeden przedsiębiorca zapowiedział zwolnie-
nie 69 pracowników, natomiast drugi – nie jest 
w stanie określić ilości osób. 

– zatem nie jest tak źle jak obawiano się. 
z czego taka sytuacja może wynikać?

– Rozmawiam z wieloma pracodawcami 
i przedsiębiorcami. Większość z nich pamię-
ta całkiem nieodległe czasy braku tzw. „rąk 
do pracy”. Szukaliśmy wtedy różnych roz-
wiązań, pomoc przychodziła w pracowni-
kach ze wschodu, finansowaliśmy szkolenia 
dla zatrudnionych w tych firmach w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Teraz 
bardzo trudno jest tym pracodawcom pod-
jąć decyzję o zwolnieniach osób, o które jesz-
cze tak niedawno zabiegano i zatrudniano. Do 
zwolnień pracowników podchodzą oni ostroż-
nie i z dużą rozwagą. Pracodawcy podejmują 
wszystkie możliwe rozwiązania, aby zwolnień 
nie było lub były one znikome. Są więc urlopy, 
zmniejszany jest wymiar czasu pracy. Ponadto, 
korzystają z pomocy finansowej w ramach tar-
czy antykryzysowej. 

– czy suwalczanie masowo wracają z za-
granicy i rejestrują się w pup, nie wie-
rząc w szybki powrót do pracy? 

– Nie. Wróciło dosłownie kilka osób. Duża 
część z nich, w czasie rejestracji w urzędzie in-
formowała nas, że pracowała za granicą kilka lat 
„na czarno”, a wróciły do kraju tylko po to, aby 
mieć ubezpieczenie zdrowotne na wypadek za-
chorowania na koronawirusa.

– Warto przy tej okazji przypomnieć, że 
udzielana jest pomoc przedsiębiorcom 
w ramach działań powiatowych urzędów 
pracy. na jaką pomoc mogą liczyć przed-
siębiorcy z Suwałk? 

– Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o po-
moc rekompensującą negatywne konsekwen-
cje ekonomiczne z powodu COVID-19, a więc: 
mikroprzedsiębiorcy – skorzystają z nisko-
oprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy, 
przedsiębiorcy będący osobą fizyczną nieza-
trudniającą pracowników – z dofinansowania 
części kosztów prowadzenia działalności go-
spodarczej, natomiast dla mikroprzedsiębior-
ców, małych i średnich przedsiębiorców oraz 
dla organizacji pozarządowych przyznaje się 
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich składek 
na ubezpieczenia społeczne. Zainteresowanie 
uzyskaniem pomocy jest bardzo duże. Do  
30 kwietnia wpłynęło do urzędu 2 969 wnio-
sków (niektóre dotyczą różnych form pomo-
cy), w tym: 
– 2 691 wniosków w sprawie pożyczek,
– 185 wniosków o dofinansowanie części kosz-

tów prowadzenia działalności gospodarczej 
dla przedsiębiorców samozatrudnionych,

– 93 wnioski o dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników i składek na 
ubezpieczenia społeczne.
Na pomoc finansową w ramach tarczy, de-

cyzją MRPiPS, urząd otrzymał 22 979 500 zł.  
W przypadku wykorzystania tej kwoty, możemy 
wystąpić o następną pulę środków. Wszelkie in-
formacje dotyczące otrzymania pomocy w ra-

mach tarczy i kto może być jej beneficjentem 
oraz na jakich zasadach jest ona udzielana, 
można znaleźć na naszej stronie interneto-
wej – www.suwalki.praca.gov.pl w zakładce: 
tarcza antykryzysowa. 

Dodam jeszcze, że mamy zabezpieczone 
środki finansowe przeznaczone m.in. na roz-
poczęcie własnej działalności gospodarczej czy 
szkolenia pracowników w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, ale decyzję o ich 
uruchomieniu podejmiemy w terminie później-
szym. Proszę obserwować naszą stronę: www.
suwalki.praca.gov.pl 

– teraz jest nieco utrudniony dostęp do 
suwalskiego pup-u.

– Niestety sytuacja związana z COVID-19 
zmusiła nas do przestawienia się na inną niż 
dotychczas obsługę interesantów. Pracujemy 
w normalnych godzinach, ale w sposób wy-
łączający bezpośrednią obsługę interesan-
tów. Klienci Powiatowego Urzędu Pracy  
w Suwałkach są obsługiwani drogą mailową, 
korespondencyjną lub telefonicznie (udzie-
lanie informacji i potwierdzanie gotowości). 
Dodatkowo w przedsionku budynku PUP zo-
stała umieszczona skrzynka podawcza, do 
której można wrzucać dokumenty i pisma kie-
rowane do Urzędu. Obok skrzynki znajdu-
ją się formularze do wypełnienia, długopisy  
i kartki papieru do ewentualnej koresponden-
cji. Przy wejściu do budynku wyznaczone są 
dyżury pracowników, których zadaniem jest 
bieżące udzielanie pomocy osobom zaintere-
sowanym.

– jak reagują na to osoby korzystające  
z usług suwalskiego pup?

– Klienci PUP zaczynają powoli rozumieć, 
że z urzędem można wiele spraw załatwić 
nie wychodząc z domu. Dużo rejestracji od-
bywa się w sposób on-line poprzez portal  
praca.gov.pl. Duża część wniosków o pomoc 
w ramach tarczy też składana jest drogą elek-
troniczną. Wystarczy posiadać podpis kwali-
fikowany lub mieć założony profil zaufany. 
Osoby, które nie mają dostępu do internetu, 
nie posiadają profilu zaufanego, nie mogą 
zarejestrować się w urzędzie z innych powo-
dów, mają możliwość dokonać tej czynności 
poprzez wypełnienie karty rejestracyjnej do-
stępnej w przedsionku urzędu, załączyć wy-
magane dokumenty i pozostawić je w skrzyn-
ce na korespondencję. 

– do kiedy będzie trwał taki stan?
– Zdajemy też sobie sprawę, że taki stan 

nie może trwać wiecznie i otwarcie urzędu  
z uwzględnieniem bezpośredniej obsługi klien-
ta musi nastąpić. Decyzję taką będziemy podej-
mować po otrzymaniu zaleceń od Głównego 
Inspektora Sanitarnego, właściwego Ministra  
i po konsultacjach ze Starostą Suwalskim. 

– dziękujemy za rozmowę.

Praca w czaSach ePidemii
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ponad tysiąc czytelników odwiedziło suwalską bibliotekę publiczną  

im. marii konopnickiej w pierwszych dwóch dniach po jej otwarciu po prze-
rwie spowodowanej epidemią. W dwa dni 1 046 czytelników wypożyczy-
ło ponad 3 200 książek, audiobooków i płyt oraz zwróciło do wszystkich 
placówek suwalskiej biblioteki prawie 3 800 materiałów bibliotecznych.   

Przed budynkiem wciąż ustawia się kolejka. Na czytelników z utęsknieniem 
czekali też suwalscy bibliotekarze. Na razie czytelnicy mogą wypożyczać książki 
i czasopisma (poza dziennikami).  Ze względu na wprowadzone przez rząd ogra-
niczenia wciąż nie można korzystać z czytelni, Smykałki i Midicentrum. Przy ko-
rzystaniu z usług suwalskiej Biblioteki obowiązuje zachowanie zasad bezpieczeń-
stwa. Więcej na: www.bpsuwalki.pl i www.dwutygodniksuwalski.pl

biblioteka już otwarta

muzeum SiĘ 
Przygotowuje

Do otwarcia swojej placówki przygo-
towują się suwalscy muzealnicy. Na ra-
zie część zbiorów suwalskiego Muzeum 
Okręgowego można oglądać w wersji 
on-line. W ten sam sposób odbędzie się 
tegoroczna Noc Muzeów, w czasie któ-
rej m.in. dowiemy się o niezwykłych eks-
ponatach suwalskiego muzeum oraz  
o tajemniczych wydarzeniach. Suwalskie 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach zaprasza na Noc Muzeów 
Online 16 maja od godz. 20.

Sok wciąż zdalnie
Suwalski Ośrodek Kul- 

tury zaprasza do Wirtu- 
alnej Galerii Sztuki. Każdy 
będzie w niej mógł podzie-
lić się swoją twórczością. 
Sztuką w WGS może być 
wszystko to, co, nawet je-
śli powstało z inspiracji innym dziełem, wyzwala w nas emocje. 
Prace wraz z krótkim biogramem twórcy należy przesyłać pocz-
tą elektroniczną. Szczegółowe informacje oraz regulamin zgła-
szania prac dostępny jest na stronie SOK: www.soksuwalki.eu. 

Ponadto SOK udostępnia swoje zasoby, emituje autorskie spek-
takle, nagrywa tutoriale z pracowni, organizuje warsztaty on-line. 
Materiały są dostępne na stronie internetowej, fanpage’u i kana-
le YouTube Ośrodka.

noWe  zaSady  korzyStania 
z  biblioteki  pUbliCznej  im.  marii  konopniCkiej  W  SUWałkaCh

przed WejśCiem do biblioteki Czytelnik ma oboWiązek 
zaSłonięCia noSa i USt (maSeCzka, ChUStka itp) 

oraz dezynFekCji rąk. 

aNie ma wolnego dostępu do zbiorów! Książki podaje tylko i włącznie bi-
bliotekarz!!!!
aZalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcecie wypo-

życzyć. Można to zrobić na 3 sposoby: spisać na kartce; zamówić telefonicznie 
– 87 565 62 46, 87 565 62 48; zarezerwować on-line.
aStanowisko obsługi Czytelnika znajduje się teraz w holu Biblioteki. Zgodnie 

z wymogami epidemicznymi wyposażone jest w płyn do dezynfekcji dłoni oraz 
przesłonę ochronną zapewniającą odpowiedni odstęp pomiędzy Czytelnikiem, 
a bibliotekarzem. W budynku Biblioteki może przebywać jednocześnie 5 osób. 
W działach udostępniania może przebywać 1 osoba. 

W holU biblioteki moŻe przebyWaĆ tylko jedna oSoba!!!

aWypożyczalnie czynne są w godzinach: wtorek–piątek 9-17; sobota 9-15. 
W poniedziałek nieczynne.

Co dwie godziny jest 10-minutowa przerwa w celu przeprowadzenia  
dezynfekcji. 
aCzytelnia, Pracownia „Smykałka”, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna oraz 

Midicentrum pozostają zamknięte do odwołania. Wprowadza się możliwość 
wypożyczenia czasopism bieżących (oprócz dzienników) do 2 egzemplarzy 
na tydzień. 
aWarsztaty, spotkania, wystawy i lekcje biblioteczne zostają zawieszone 

do odwołania.
Zasady te mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno Czytelnikom jak i pra-

cownikom.
Czas pandemii nadal trwa i musimy zrobić wszystko, żeby zachować 

zdrowie i bezpieczeństwo.

przed WejśCiem do biblioteki Czytelnik ma oboWiązek 
zaSłonięCia noSa i USt (maSeCzka, ChUStka  itp) 

oraz dezynFekCji rąk. 

W holU biblioteki moŻe przebyWaĆ tylko jedna oSoba!!!

>>

>>

archiwum 
Pandemii 2020

Archiwa państwowe podjęły inicjatywę gromadzenia różno-
rodnej dokumentacji ukazującej bardzo trudną i dramatyczną 
sytuację w jakiej znaleźliśmy się na skutek pandemii wywołanej 
koronawirusem (SARS-COV-2). Suwalskie Archiwum Państwowe 
apeluje do osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji, 
organizacji, wspólnot społecznych o gromadzenie wszelkiej do-
kumentacji w dowolnej postaci – tradycyjnej, czy elektronicznej. 
Mogą to być zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, zdję-
cia, memy, blogi, filmy, nagrania dźwiękowe, formy multimedial-
ne, publikacje na stronach internetowych itp. Te drobne, czy bo-
gatsze zbiory, po przekazaniu do archiwów państwowych mogą 
stworzyć interesującą, barwną społeczną kolekcję dokumentów, 
którą pozostawimy naszym potomnym.

W naszym regionie akcję koordynuje Archiwum Państwowe  
w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69. Prosimy o kontakt bezpośredni,  
a zwłaszcza zachęcamy do kontaktów za pośrednictwem e-mail:  
archiwumpandemii@suwalki.ap.gov.pl, lub tel. 87 566 21 67.  
Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej: http://www.suwalki.
ap.gov.pl/ oraz facebooka: https://www.facebook.com/Archiwum-
Pa%C5%84stwowe-w-Suwa%C5%82kach-315481855733597/

>>



12.05.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

krawiec, kucharz, piekarz, sprzedawca, operator 
maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogo-
wych i inne. Edukacja na poziomie szkoły bran-
żowej skupia się na praktycznej nauce zawodu, 
co umożliwia szybkie podjęcie pracy zarobko-
wej, nawet w trakcie nauki. Ukończenie nauki  
w „branżówce” umożliwia także dalszą edukację.

oFerta edUkaCyjna na 
rok Szkolny 2020/2021

teChnikUm nr 4 
okres nauki: 5 lat
• technik ekonomista
• technik rachunko-

wości NOWY ZAWÓD
• technik hotelar-

stwa
• technik organizacji 

turystyki
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik handlowiec

branŻoWa Szkoła i Stopnia nr 5 
okres nauki: 3 lata

• kucharz NOWY ZAWÓD
• cukiernik NOWY ZAWÓD

dlaCzego Warto UCzyĆ Się U naS?
• jesteśmy nowoczesną szkołą ze 114-let-

nią tradycją, 
• zapewniamy wysoką jakość kształcenia.  

Jako jedyne technikum w Suwałkach od wielu 
lat znajdujemy się w Ogólnopolskim Rankingu 
Techników. W Rankingu 2020 otrzymaliśmy ty-
tuł „Brązowej Szkoły 2020”, zajmując 381 miej-
sce w Polsce i 11 miejsce w woj. podlaskim.

• wszystkie nasze kierunki kształcenia obję-
te są patronatami pracodawców,

• posiadamy profesjonalnie wyposażone 
pracownie do kształcenia zawodowego,

• dbamy o bezpieczeństwo uczniów – wej-
ście do budynku następuje za pomocą elektro-
nicznej karty szkolnej,

• nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkur-
sach i olimpiadach,

• mamy prężnie działający samorząd 
uczniowski i szkolne radio.
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SuwalSkie technika 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 poSiadanych możliWości, które Warto SkonfrontoWać z ofertą edukacyjną SuWal-
Skich Szkół ponadpodStaWoWych. 
„dWutygodnik SuWalSki” przygotoWał krótki informator o ofercie SuWalSkich technikóW.

>>

teChnikUm nr 3 wchodzi  
w skład Zespołu Szkół Tech- 
nicznych. Szkoła proponuje nastę-
pujące kierunki kształcenia: tech-
nik mechatronik, technik telein-

formatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 
technik mechanik, technik automatyk oraz 
technik budownictwa. W przypadku powyż-
szych zawodów nauka trwa 5 lat i daje możli-
wość m.in.: zdobycia świadectw kwalifikacji, ty-
tułu technika oraz matury. Nauka w technikum 
to kontakt z najnowszymi technologiami w ra-
mach zajęć laboratoryjnych i warsztatowych 
prowadzonych w nowopowstałych obiektach 
szkolnych. Kontakt z technologią na najwyż-
szym poziomie zapewniony jest także dzięki 
realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawo-
dowych bezpośrednio u ponad 60-ciu współ-
pracujących ze szkołą pracodawców tj. FORTE, 
MALOW czy SALAG. 

Edukacja w tej szkole to także wysoki po-
ziom nauczania ogólnego, oferta zajęć wycho-
wania fizycznego na najnowszym zewnętrznym 
obiekcie sportowym w mieście oraz możliwość 
odbywania krajowych i zagranicznych prak-
tyk i staży, finansowanych ze środków unijnych.  
Z kolei wchodząca w skład ZST Szkoła Branżowa 
I Stopnia nr 3 w Suwałkach umożliwia szybkie 
zdobycie pożądanego na rynku pracy zawodu 
tj. monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie, mechanik-monter maszyn  
i urządzeń, elektryk, elektromechanik, fryzjer, 

zespół Szkół technicznych
ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki
telefony: 87 565 36 30 – centrala, sekretariat; 
87 565 36 32 – sekretariat CKU 
(szkoły dla dorosłych)
www.zst.suwalki.pl; e-mail: zst@zst.suwalki.pl
sekretariat@zst.suwalki.eu

zespół Szkół nr 4
ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki
telefony: 87 566 42 39; 87 566 53 14
fax 87 566 42 39; 87 566 53 14
sekretariat@zs4.suwalki.eu

oferujemy:
• możliwość odbywania praktyk i staży zawo-

dowych w kraju i za granicą,
• wyjazdy zagraniczne z programu Erasmus+, 
• bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i kur-

sów zawodowych oraz specjalistycznych, m.in.  
w ramach projektów UE,

• udział w licznych projektach i programach 
edukacyjnych,

• przyjazną atmosferę i liczne imprezy szkolne.

zeSpół Szkół nr 4 W SUWałkaCh 
– najlepSze perSpektyWy!

teChnikUm nr 5 wcho-
dzi w skład Zespołu Szkół Sióstr 
Salezjanek im. Jana Pawła II  
w Suwałkach. Szkoła prowadzi 

nabór na rok szkolny 2020/2021 na kierunek  
z rozszerzonym językiem angielskim:

– technik organizacji turystyki
– technik przemysłu mody
Technikum jest katolicką szkołą publiczną, 

w której kształcenie jest bezpłatne.

nasza szkoła oferuje:
• wychowanie w duchu wartości chrześci-

jańskich,
• gwarancję rzetelnego przygotowania do eg-

zaminu maturalnego,
• duży wybór bezpłatnych zajęć pozalek-

cyjnych,
• bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę,
• możliwość korzystania z internatu i stołów-

ki szkolnej,
• indywidualne podejście do ucznia.

zespół Szkół Sióstr Salezjanek 
im. jana pawła ii
ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki
telefon:  87 566 38 65; fax 87 565 12 88
email: zsales@poczta.onet.pl
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oferta szkoły dziennej 
prowadzonej 

przez stowarzyszenie 
zakład doskonalenia 

zawodowego 
w białymstoku, z siedzibą w Suwałkach

Szko ła średnia o ciekaw ym prof i lu? 
Indywidualne podejście do ucznia? Bez- 
pieczeństwo i przyjazna atmosfera w szkole? 
Najlepsza inwestycja w przyszłość?

W rokU Szkolnym 2020/2021 
proWadzimy nabór do:

– technikum o profilu technik usług fry-
zjerskich

Przygotowuje ono absolwentów do pracy  
w salonach fryzjerskich. Mają oni możliwość 
rozwoju poprzez udział w konkursach i za-
granicznych wyjazdach szkoleniowych do 
Hiszpanii i Portugalii, czy Międzynarodowych 
Targach w Poznaniu. 

Przyszli uczniowie mogą więc zdobyć 
atrakcyjny zawód. Jeśli dodamy do tego przy-

teChnik pojazdóW 
SamoChodoWyCh

• Jeśli planujesz obsługiwać, diagnozować  
i  naprawiać samochody oraz systemy mechatro-
niczne pojazdów, musisz wybrać ten profil!

teChnik teChnologii dreWna
• Tworzenie wyrobów z drewna, organizo-

wanie i prowadzenie procesu jego przetwarza-
nia to coś, z czym chcesz związać swoją przy-
szłość? Zostań technologiem drewna!

teChnik logiStyk
• Jeśli chcesz organizować transport, zarzą-

dzać magazynami, zajmować się spedycją, wy-
bierz logistykę!

teChnik reklamy
• A może marzysz o tworzeniu kampanii re-

klamowych, projektowaniu materiałów rekla-
mowych i kontakcie z klientami w działach mar-
ketingowych? Tu spełnimy Twoje marzenie!

Szkoła branŻoWa i Stopnia:
•  E l e k t r o m e c h a ni k Poj a z d ów S a m o - 

chodowych
• Mechanik Pojazdów Samochodowych
• Kierowca Mechanik
• Stolarz

zeSpół Szkół nr 6 
łąCzy teorię z praktyką 

i Czeka Właśnie na Ciebie!

Wejdź na www.zs6.pl 
i odWiedź proFil Szkoły 

na FaCebookU
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Język angielski jest realizowany na pozio-
mie rozszerzonym w grupach międzyoddzia-
łowych. Drugi język obcy realizowany w szko-
le to język rosyjski.

podczas nauki na kierunku 
teChnik organizaCji tUryStyki
• dowiesz się jak przygotować dokumenta-

cję turystyczną,
• samodzielnie zaplanujesz i zorganizujesz 

wyjazdy turystyczne,
• zdobędziesz wiedzę na temat atrakcji tu-

rystycznych Suwalszczyzny, regionów Polski 
i świata, 

• zdobędziesz umiejętność założenia i pro-
wadzenia działalności gospodarczej.

podczas nauki na kierunku 
teChnik przemySłU mody

Zdobędziesz umiejętności dotyczące:
• projektowania i stylizacji ubioru,
• doboru tkanin i dodatków,
• wykonywania modeli wyrobów odzie-

żowych, 
• obsługi maszyn i urządzeń stosowa-

nych podczas wytwarzania wyrobów odzie-
żowych, 

• konstrukcji i modelowania form odzieży,
• zasad tworzenia własnych kolekcji, prezen-

tacji podczas pokazów mody.

Szkoła jeSt objęta SyStemem 
rekrUtaCji elektroniCznej

zespół nr 6 
im. k. brzostowskiego to

pełna moC 
UmiejętnośCi!

6 powodów, dla których wato wybrać 
zS 6:

1. Kierunki kształcenia dopasowane do po-
trzeb rynku lokalnego: dobry zawód=pew-
na praca.

2. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne 
w najlepszych przedsiębiorstwach w regionie.

3. Wyjątkowe koła zainteresowań: ko-
ło f ilmowe „Czubakaz”, koło fotograf icz-
ne „Fotorewir”, Szkolny Klub Wolontariatu, 
Szkolne Koło PCK.

4. Realizacja licznych projektów unijnych, 
dodatkowe zajęcia, kursy, szkolenia, wyciecz-
ki edukacyjne.

5. Nowoczesny budynek oraz bardzo do-
brze wyposażone pracownie komputerowe  
i dydaktyczne, bezpieczne warunki nauki.

6. Doskonałe warunki do realizowania za-
jęć sportowych (sale sportowe, siłownia, tor 
kartingowy).

oFerta W rokU Szkolnym 
2020/2021

kierunki teChnikUm nr 2:

teChnik inFormatyk
• Jeśli chcesz nauczyć się programować, 

tworzyć aplikacje internetowe, nauczyć się ad-
ministrować systemy komputerowe, jest to zde-
cydowanie kierunek dla Ciebie!zespół Szkół nr 6 

im. karola brzostowskiego
ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki
telefony: 87 565 85 70, 508 215 382, 
87 565 85 60; fax 87 565 85 61
sekretariat@zs6.suwalki.eu

technikum zdz w białymstoku z/s w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 23, 16-400 Suwałki; telefon: 87 566 37 87, fax 87 566 49 64
email: suwalki@zdz.bialystok.pl; www.zdz.suwalki.pl

jazną atmosferę w szkole, nastawienie kadry 
na indywidualne podejście do każdego ucznia 
i bezpieczeństwo, to oferta szkoły ZDZ sta-
je się bardzo atrakcyjna dla młodzieży zain-
teresowanej kontynuowaniem nauki w szko-
le średniej, z najlepszą inwestycją w swoją 
przyszłość. 
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wej i reprezentanci kraju w kate-
goriach młodzieżowych jak m.in. 
Bartosz Paszkiewicz (400 m pł.), 
Monika Piekarska (wzwyż), Krystian 
Paluch (kula, dysk, wielobój), Tomasz 
Waśkowski, Mateusz Poniatowski 
i Maciej Śniatkowski (wszyscy rzut 
oszczepem), uczestnicy Mistrzostw 
Europy i Świata U20 i U18. Część  
z tych osób prowadzi z sukcesami 
sekcje lekkoatletyczne, a ja z satys-
fakcją przyglądam się ich pracy.

– o czym pan pomyślał sły-
sząc o przyznaniu Włóczni 
jaćwingów? 

– Poczułem satysfakcję i uzna-
nie z racji swojej pracy i działal-
ności sportowej. Było to jedno-
cześnie podziękowanie dla moich 
wychowanków, młodych, fajnych, 
ambitnych osób, z którymi mia-
łem przyjemność na przestrzeni 
lat pracować. Także podziękowa-
nie za współpracę dla działaczy 
i trenerów, którzy byli i są na tej 
drodze razem ze mną. Nie ukry-
wam, że nagroda „za całokształt” 
przypomniała mi bardziej, iż mo-
ja trenerska meta jest coraz bliżej. 
Jednak marzenia kolejnych uta-
lentowanych zawodników nadają 
sens i cel dalszej działalności.

– dziękujemy za rozmowę.
Zdjęcia ze zbiorów 

Jarosława Jutkiewicza
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>>
laureatem nagrody 

prezydenta miasta Suwałk 
Włóczni jaćwingów 2019 zo-
stał  trener lekkiej atletyki 
jarosław jutkiewicz. 

to jedna z najbardziej zna-
nych postaci w suwalskim spor- 
cie. Uzyskał on tytuł za cało-
kształt swojej pracy związanej 
z suwalską lekkoatletyką.

Jarosław Jutkiewicz to tre-
ner i działacz sportowy, któ-
ry tworzył Komitet Założycielski 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
przy Zespole Szkół Rolniczych. 
Od początku istnienia był Sekre- 
tarzem Lekkoatletycznego Ucz- 
niowskiego Klubu Sportowego 
„Hańcza”. Przez ponad 40 lat pra-
cy wychował i wyszkolił wielu zna-
komitych suwalskich sportowców. 
Jest również sędzią głównym na 
zawodach lekkoatletycznych or-
ganizowanych w ramach miejskiej 
oraz wojewódzkiej rywalizacji 
sportowej. Jego praca i zaangażo-
wanie przyczyniło się do rozwoju 
sportu w Suwałkach. Był przewod-
niczącym suwalskiej Rady Sportu.

– od czego zaczęła się 
pańska przygoda ze sportem? 

– Ze sportem zetknąłem się  
w Szkole Podstawowej w Płocicznie 
Tartak. Dyrektor szkoły i nauczy-
ciel wychowania fizycznego bar-
dzo dobrze spełniali swoje role, 
kochali sport i lubili lekką atlety-
kę. Często organizowali zawody 
w szkole, ale także w środowisku. 
Poza tym działał prężnie Ludowy 
Zespół Sportowy, którego człon-
kami byli chyba wszyscy chłopcy  
z Płociczna. I właśnie ci chłopcy 

wraz ze swoimi rodzicami zbudo-
wali w czynie społecznym boisko 
piłkarskie, strzelnicę i siłownię,  
a wsparcia w tych działaniach 
udzielał suwalski Urząd Gminy. 
Nasza akcja stała się słynna i pod-
czas tej budowy zjawiła się na 
„wizytacji” ekipa wydania głów-
nego dziennika telewizyjnego.  
W tym miejscu warto przypomnieć 
o pięknej inicjatywie rodziców,  
którzy podarowali nieodpłatnie po 
7 metrów ze swoich ogródków na 
potrzeby poszerzenia boiska pił-
karskiego, wiedząc o tym, że ich 
dzieci będą tam uprawiać sport.

– a skąd zainteresowanie lek-
koatletyką?

–  Sportem interesowałem się od 
dziecka. Czytałem każdy Przegląd 
Sportowy, wydawnictwa o tema-
tyce sportowej, oglądałem wyda-
rzenia sportowe w telewizji. Lekka 
atletyka była wówczas bardziej do-
stępna, a uzyskiwane przez najlep-
szych zawodników wyniki działa-
ły na wyobraźnię. Wspaniały mecz 
Polski ze Stanami Zjednoczonymi 
w 1958 roku  w Warszawie ogląda-
ło ponad 80 tys. osób. Pamiętam 
Igrzyska 1968 roku z Meksyku, 
gdy uczyłem się w Technikum  
w Augustowie i po zwycięstwie 
Ireny Kirszenstein (Szewińska) na 
200 m z jednoczesnym rekordem 
świata, cała sala spontanicznie 
wstała i wspólnie odśpiewaliśmy 
Mazurka Dąbrowskiego, czując ra-
dość i dumę. 

Lekka atletyka jest jedną z naj-
wszechstronniejszych dyscyplin 
sportu, zapewniającą prawidłowy 
rozwój młodego człowieka. Tutaj 
każdy znajdzie dla siebie miejsce, 
wybierze odpowiednią konkuren-

cję. Każdy sukces zawodnika jest 
mierzalny (sekundy, minuty, me-
try), każdy indywidualnie trenuje 
na swój wynik, który musi być po-
party systematyczną pracą, i dla-
tego czuje większą satysfakcję z je-
go poprawy i miejsca zajętego na 
zawodach. Przytoczę tutaj zdania  
z wiersza sportowego, który kiedyś 
ładnie wypisał na dużym arkuszu 
oszczepnik Hubert Chmielak i za-
wiesił w szatni klubu: „Nie ma zna-
czenia, czy jesteś najlepszy, najważ-
niejsze, że robisz wszystko, aby nim 
być. To co naprawdę warte jest osią-
gnięcia, nigdy nie przychodzi łatwo 
i bez poświęceń. Na ważnych zawo-
dach osiągniesz to, co sobie wcze-
śniej wymarzyłeś i wytrenowałeś”.

– co było największym suk-
cesem w pracy trenerskiej? 

– Miałem to szczęście, że w swo-
jej pracy trenerskiej trafiłem na przy-
szłą olimpijkę. W 1983 roku podczas 
pracy w suwalskim Ekonomiaku za-
chęciłem do uprawiania lekkiej atle-
tyki i prowadziłem na początku ka-
riery Krystynę Danilczyk-Zabawską, 
która następnie uczestniczyła  
w czterech Igrzyskach Olimpijskich 
(Barcelona, Sydney, Ateny, Pekin)  
w pchnięciu kulą. Jej pierwszy wynik 
na sprawdzianie w kuli, to 6.20 m,  
zaś rekord życiowy, to 19.42 m. 
Później z powodów rodzinnych 
musiałem zrezygnować z opieki 
nad Krystyną, którą dalej skutecz-
nie prowadził Jurek Broc, nasz sław-
ny weteran. W 1988 roku Krystyna 
zmieniła barwy klubowe i prze-
niosła się do Jagiellonii Białystok. 
W 2005 roku Urszula Domel za-
jęła 4 miejsce w skoku wzwyż 
na Mistrzostwach Świata U18  
w Maroku, zaś w 2009 r. zdobyła 
brązowy medal na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy. Oszczepnik 
Hubert Chmielak, to były, czołowy 
junior kraju i Mistrz Polski seniorów, 
który jeszcze nie składa broni (po-
nownie w barwach Hańczy). Poza 
tym byli to medaliści mistrzostw 
Polski, członkowie Kadry Narodo- 

trener na miarĘ włóczni jaćwingów

Jarosław Jutkiewicz z Urszulą 
Domel-Gardzielewską, wielkokrot-
ną medalistką Mistrzostw Polski 
w skoku wzwyż

Hubert Chmielak wielokrotny re-
prezentant Polski oraz Mistrz 
Polski z 2013 r. w rzucie oszczepem Kornel Rybacki Mistrz 

Polski w różnych katego-
riach wiekowych w biegach 
na 60 i 110 metrów przez 
płotki (drugi z prawej)

J. Jutkiewicz ze sprinterką Korne-
lią Wróbel
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Wydarzenia SportoWe
kapitan zoStaje 

W ślepSkU maloW
W sezonie 2020/21 Kacper Gonciarz (na zdję-

ciu) nadal będzie siatkarzem suwalskiego Ślepska 
Malow. W poprzednim sezonie był kapitanem su-
walskiego zespołu, z którym wywalczył również 
mistrzostwo I ligi. W Plus Lidze 28-letni rozgry-
wający zdobył zaufanie trenera Andrzeja Kowala  
i często pojawiał się na ligowym parkiecie. 

W następnym sezonie w suwalskiej druży-
nie nie zagra środkowy Wojciech Siek. W sezonie 
2020/21, poza K. Gonciarzem, w Ślepsku Malow 
nadal grać będą: Bartłomiej Bołądź (atakujący), 
Paweł Filipowicz (libero), Jakub Rohnka (przyjmu-
jący), Cezary Sapiński (środkowy), Andreas Takvam (środkowy) i Łukasz 
Rudzewicz (środkowy). Suwalski zespół nadal będzie prowadził trener 
Andrzej Kowal, którego podopieczni w swoim debiucie w Plus Lidze za-
jęli dziewiątą lokatę. W sztabie szkoleniowym Ślepska Malow ponownie 
znajdą się Mateusz Kuśmierz i fizjoterapeuta Damian Słabiński.

Wigry trenUją
Od badań wydolnościowych i sprawdzenia wagi rozpoczęli treningi 

piłkarze pierwszoligowych suwalskich Wigier. Odbywają się one zgod-
nie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej. W pierwszych zaję-
ciach nie uczestniczyli zagraniczni piłkarze, którzy przebywali na obo-
wiązkowej kwarantannie.

Piłkarze z zachowaniem środków ostrożności trenowali na dwóch oddzielo-
nych od siebie boiskach

Zespół Medyczny PZPN przeprowadził analizę wyników badań na 
obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 przeprowadzonych w klubach 
Fortuna I Ligi. Zgodę na treningi w grupach otrzymało już 16 klubów,  
a wśród nich suwalski zespół. Wigry mogą prowadzić treningi grupowe.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że wzno-
wienie rozgrywek Fortuna I Ligi nastąpi w okresie pomiędzy 30 maja a 
6 czerwca 2020 roku i planowane jest rozegranie wszystkich zaległych 
kolejek, tj. 23–34 i meczów barażowych, z uwzględnieniem możliwo-
ści zakończenia sezonu 2019/2020 po 30 czerwca. Przypomnijmy, że po 
rozegraniu 22 meczów z dorobkiem 19 pkt suwalskie Wigry zajmują sie-
demnastą lokatę w tabeli I ligi.

akademia Wigier trenUje
4 maja był wyjątkowym dniem dla wszystkich 

zawodników Akademii Wigier Suwałki oraz ich ro-
dziców. Po 54 dniach przerwy od zajęć, trenerzy 
mogli w końcu spotkać się z zawodnikami i prze-
prowadzić treningi na boisku. Mimo, że formuła 
spotkań nieco różni się od tej, do której przyzwy-
czajeni są podopieczni Akademii, to bardzo cieszy 
fakt, że znowu pojawiła się możliwość doskonalenia 
umiejętności piłkarskich młodych zawodników. Póki co, zajęcia prowa-
dzone są w 6-cio osobowych grupach, z zachowaniem wszystkich wy-
tycznych Ministra Zdrowia.

obiekty oSir CzęśCioWo doStępne
Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił już część swoich 

obiektów. Otwarta jest bieżnia na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy 
Wojska Polskiego 17 oraz stadion piłkarski przy ulicy Zarzecze 26. Ponadto 
udostępniono korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią nad Zalewem 
Arkadia oraz korty ceglane przy stadionie lekkoatletycznym.

Obowiązują ograniczenia liczby osób, które w jednym czasie mogą 
przebywać w danym obiekcie. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia 
w przypadku np. stadionu piłkarskiego jest to do 6 osób, natomiast na 
jednym korcie będą mogły przebywać maksymalnie 4 osoby.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym 
obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

• zachowanie dystansu społecznego,
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt 

sportowy, natomiast przebywając np. na boisku nie ma obowiązku za-
krywania twarzy),

• ograniczona liczba osób,
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzą-

cych na obiekt),
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
• dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających 

obiekt (obowiązek posiadania własnych środków do dezynfekcji),
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

O kolejnych etapach zwiększania dostępu do obiektów OSiR-u bę-
dziemy informowali na bieżąco.

Nad przebiegiem treningu pierwszoligowych piłkarzy Wigier czuwał trener 
Paweł Cretti 
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Pieniądze na ulice
5 maja zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna otrzymał od 

Wojewody Podlaskiego promesę na kwotę 12.185.374,55 zł. Pieniądze 
pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną przeznaczo-
ne na budowę suwalskich ulic osiedlowych. Niestety nie wszystko co 
było zaplanowane uda się wykonać.

– Na pewno dużym wyzwaniem przy realizacji zaplanowanych 
inwestycji będzie zapewnienie wkładu własnego. Wnioski przygo-
towywane były w okresie przed pandemią koronawirusa. Obecnie 
sytuacja finansowa naszego samorządu jest odmienna co jest wyni-
kiem spadku dochodów Miasta Suwałki wywołanych właśnie epide-
mią. Jesteśmy już po ogłoszeniu pierwszych przetargów. Ich wyniki 
są o tyle dobre, że zaoferowane kwoty są niższe niż nasze kosztorysy 
– powiedział Ł. Kurzyna dziękując za udzielone wsparcie.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w tym roku wybudowane 
będą ulice: Księdza Stanisława Szczęsnowicza, ulice osiedlowe na tzw. 
os. Bieryły, ulica Andrzeja Wajdy, Bolesława Krzywoustego i Bolesława 
Śmiałego oraz rozpocznie się budowa kolejnego fragmentu trasy 
wschodniej na odcinku od Północnej do Wylotowej. Miasto rezygnu-
je z kolei z kontynuacji budowy II etapu ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki 
z uwagi na zaplanowaną tam do realizacji budowę budynków miesz-
kalnych. Inwestycja mogłaby spowodować znaczne zniszczenia  
w nawierzchni nowej ulicy. Podjęto również decyzję o rezygnacji  
z budowy ulic: Bazarowej, Targowej i Bałtyckiej.
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>> zdalna kwalifikacja
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że od 11 maja 

do odwołania 14. Pułk Przeciwpancerny prowadzi kwalifikacje do zawodo-
wej służby wojskowej w nowej formule – zdalnie, w oparciu o elektronicz-
ny obieg dokumentów.

Oficerowie, podoficerowie i szeregowi rezerwy zainteresowani pełnie-
niem służby wojskowej w suwalskiej jednostce powinni wypełnić załączoną 
ankietę osobową (dostępna na stronie internetowej WKU w Suwałkach w ar-
tykule „Zdalne kwalifikacje do suwalskiego pułku”), którą następnie należy 
przesłać na adres marius.szymanski@ron.mil.pl. Można ją też dostarczyć oso-
biście na biuro przepustek pułku, ul. Wojska Polskiego 21 (w zapieczętowanej 
kopercie z dopiskiem KWALIFIKACJE – SEKCJA PERSONALNA). Szczegółowych 
informacji na temat kwalifikacji udziela oficer jednostki wojskowej – tel. 261 
347 571 lub 261 347 551. O efektach kwalifikacji, kandydaci zostaną powia-
domieni telefonicznie.

Osoby, które myślą o wstąpieniu w szeregi 14. Pułku Przeciwpancernego, 
a wcześniej nie odbyły przeszkolenia wojskowego mają teraz niepowta-
rzalną szansę, by zgłosić się do 
WKU w Suwałkach na wrześnio-
wy turnus służby przygotowaw-
czej w korpusie szeregowych. Co 
należy zrobić? Za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ewentu-
alnie osobiście) należy złożyć wnio-
sek do Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w Suwałkach o powo-
łanie na 3-miesięczne szkolenie.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Suwałkach, tel. 261347357 oraz na stronie internetowej wku-
suwalki.wp.mil.pl

Pieniądze 
na kSztałcenie 
zawodowe

Miasto Suwałki otrzymało 1,4 mln zł na projekt, skierowany do 
uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego, kształcących się 
w Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkole I Stopnia nr 2. Wezmą oni 
udział w dodatkowych lekcjach przygotowujących do egzaminów za-
wodowych oraz zajęciach z matematyki. Skorzystają z szeregu kur-
sów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, wezmą udział 
w wyjazdach na uczelnie oraz do fabryk w kraju. Uczestniczyć będą 
w dodatkowych stażach zawodowych, a zdolni uczniowie otrzyma-
ją stypendia. Wyremontowane i doposażone zostaną też dwie pra-
cownie, przygotowujące do zawodów: technik informatyk i tech-
nik reklamy.

Dofinansowanie przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
(RPOWP).

Policja na wodzie
Suwalscy policjanci rozpoczęli patrole na wodach. Do końca sezonu let-

niego funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających 
nad wodą, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Jak co roku munduro-
wi będą patrolować jezioro Wigry na specjalnie przygotowanych i oznakowa-
nych łodziach motorowych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowni-
czy. Jeśli wypoczynek nad wodą, to tylko i wyłącznie z rozwagą.

To już kolejny rok funkcjonowania na suwalskich akwenach policyjnych 
patroli wodnych. Policjanci mają w tym sezonie letnim do dyspozycji 2 łodzie 
motorowe, w tym nowoczesną łódź hybrydową, wyposażoną w sonar, nawi-
gację, mapy i silnik zaburtowy yamahy.

Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci posiadający 
kwalifikacje zawodowe do kierowania jednostkami pływającymi oraz upraw-
nienia w zakresie ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Do nich też turyści będą mogli się zwrócić, jeżeli staną się ofiara-
mi przestępstwa lub wykroczenia. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność, 
a także nie łączenie alkoholu z wodnymi kąpielami.

>>
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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. zaproponowaliśmy  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. dziś po raz ostatni drukujemy kupon do głosowania w tym plebiscy-
cie. konkurs rozstrzygniemy w jednym z najbliższych wydań „dtS”.

To jest ostatni kupon, na którym można zagłosować w plebiscycie na 
Suwalczanina 300-lecia. Głosowanie poprzez wysłanie kuponu wycięte-
go z gazety potrwa do 22 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 su-
walczan, 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 postaci suwalczan 
z przedstawionej na łamach DTS listy wstawiając znak X w kratce przy jed-
nym, dwóch lub trzech nazwiskach swoich faworytów,

b) adres, pod który należy przesyłać wypełnione kupony jest następu-
jący: „DwuTygodnik Suwalski”, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki. W przy-
padku osobistego doręczenia wypełnionych kuponów głosujący po-wi-

nien zgłosić się do siedziby DTS (adres jak wyżej),
c) każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę kuponów wycię-

tych z DTS z zaznaczonymi wybranymi postaciami suwalczan.

2. Głosować w tym plebiscycie można też poprzez przesłanie wybra-
nych od jednego do trzech nazwisk na adres emailowy: kontakt@
dwutygodniksuwalski.pl i podanie swojego imienia i nazwiska. 
Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicznie najnowsze wy-
danie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu: https://www.facebook.
com/dwutygodnik/Głosowanie potrwa do 15 maja 2020 r. Głosujący 
otrzymają nagrody. Nagrody otrzymają osoby, które jako pierw-
sze zagłosują po ukazaniu się kolejnego wydania drukowanego 
„DwuTygodnika Suwalskiego”. W sprawie odbioru nagród o kontakt  
z redakcją „DwuTygodnika Suwalskiego” prosimy: Halinę Kryścio, 
Karola Mączkowskiego, Alinę Wasilewską, Józefa Wasilewskiego,  
Krystynę Kimszal, Michała Żebrowskiego.

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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W tym roku nie odbędzie się w lipcu Suwałki blues Festival oraz 

reSo Suwałki półmaraton, a w czerwcu Festiwal „Wigraszek” i piknik 
kawaleryjski. W związku z pandemią tzw. koronawirusa oraz wynika-
jącym z tego zakazem organizacji wydarzeń o charakterze masowym, 
miejskie władze Suwałk podjęły decyzję, że wydarzenia zaplanowane 
w kalendarzu imprez na maj, czerwiec i lipiec zostają odwołane. zbyt 
wcześnie jest by rozważać, co będzie działo się w sierpniu. Czas pokaże.

Po szerokich konsultacjach z osobami odpowiedzialnymi za organi-
zację suwalskich imprez, z głębokim żalem podjęto decyzję, że odwoła-
ne zostają wszystkie wydarzenia organizowane przez Miasto Suwałki do 
końca lipca tego roku. A to oznacza, że nie odbędzie się w tym roku Reso 
Suwałki Półmaraton – największa impreza biegowa naszego miasta oraz 
największa bluesowa impreza w naszym kraju – Suwałki Blues Festival. 
Nie odbędzie się również Jarmark Folkloru, jak i szereg mniejszych im-
prez i wydarzeń o charakterze kulturalno-sportowym.

Być może z zaplanowanych na sezon letni wydarzeń uda się zrealizować 
niektóre z nich, ale dopiero po odwołaniu epidemii i przywróceniu „nor-
malności” do naszego życia. Odwołanie głównych imprez to trudna decy-
zja – jednak przemyślana i poparta ważnymi argumentami. Przede wszyst-
kim nie wiedząc, kiedy zostaną zdjęte zakazy organizacji imprez masowych, 
Miasto Suwałki jako główny organizator nie jest w stanie zaplanować  
i przeprowadzić tych wydarzeń na tak wysokim poziomie jak dotychczas.

Poniżej szczegółowy wykaz odwołanych z powodu epidemii korona-
wirusa, imprez i wydarzeń zaplanowanych do realizacji w Mieście Suwałki 
w okresie maj – lipiec  2020 roku:

maj
• Zawody w ramach XX edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej
• 14-16.05 – V Soulwałki Gospel Workshop
• 15.05 – Harmonijka, zajęcia edukacyjne dla szkół średnich
• 16.05 – Noc Muzeów
• 17.05 –  Suwałki Miss Run
• 20.05 – Konferencja bibliotekarzy województwa podlaskiego
• 21.05 – Koncert finałowy warsztatów orkiestr dętych (polsko-niemiec-

kich)
• 23.05 – Art-Plast familijne plenerowe spotkania ze sztuką, Pchli Targ, 

warsztaty rękodzieła dla dorosłych, witraż Tiffany

• 23-24.05 – „Konopnicjańskie 
Ogrody Sztuki” – Suwalskie 
Towarzystwo Muzyczne im. 
E. Młynarskiego 

Ubiegłoroczne „Konopnicjańskie 
Ogrody Sztuki” prowadziła 

Ewa Stąpór

• 24.05 – Warsztaty rękodzieła dla dorosłych, witraż Tifanny, Gary Moore 
Tribute Band feat. Jack Moore

• 25-26.05 – Muzyczna audycja edukacyjna z Suwalską Orkiestrą Kameralną
• 26.05 – Filharmonia Suwałk: koncert klasyczny – Suwalska Orkiestra 

Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza
• 27.05 – „Działo się w Suwałkach” – I spotkanie, Augustowsko-Suwalskie 

Towarzystwo Naukowe
• 27.05 – Środy Seniora: wieczór poetycko-muzyczny „Wiosna majem 

wraca”
• 28-30.05  – XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca  Muszelki 

Wigier 2020
• 29-30.05 – Festyn Archeologiczny
• 30.05 –  Artystyczne Podwórko – Dzień Dziecka z SOK

CzerWieC
• II Integracyjny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka
• Zawody w ramach XX edycji Miejskiej Rywalizacji Sportowej
• Otwarty Integracyjny Turniej w Bowlingu Mieszkańców Suwałk

• Podlaski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych
• Podlaskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych
• Zawody Integracyjne z okazji Dnia Dziecka
• Samochodowe Mistrzostwa Suwałk
• „XX rajd rowerowy z PTTK”, Polskie Towarzystwo Turystyczno– 

Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko
• 2-3.06 – Odwitania z poetą – Leszek Aleksander Moczulski
• 3.06 – Alfabet Wyobraźni z Panem Mietkiem, Dyskusyjny Klub Filmowy 

13: Pokolenie pieniądza
• 4.06 – Dzień Wolności i Solidarności – obchody 31. Rocznicy wyborów 

czerwca 1989 r.
• 6.06 – OSiR on Tour 2 – wycieczka rowerowa
• 6.06 – Pchli Targ, Noc Bibliotek

• 7.06 – Zawody lekkoatletyczne im. Ryszarda Roguckiego w ramach 
Suwalskiej Olimpiady Seniorów

• 11-14.06 – Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk
• 13.06 –  Pogodne Suwałki Challenge – turniej tenisa ziemnego
• 13.06 – Pchli Targ
• 17.06 – Środy Seniora: powitanie lata z Chórem Seniora Canto
• 18-20.06 – XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży 

Wigraszek 2020
• 19.06 – Logotypy – wernisaż grafiki Marka Freudenreicha
• 20-21.06 – Warsztaty rękodzieła dla dorosłych – nauka szycia
• 20-21.06 – XX Jubileuszowy Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie
• 24.06 – „Działo się w Suwałkach” – II spotkanie, Augustowsko-Suwalskie 

Towarzystwo Naukowe
• 26.06 – Filharmonia Suwałk: koncert klasyczny, Suwalska Orkiestra 

Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza
• 27.06 – Rozpoczęcie lata 2020 połączone z Festiwalem Lodów  

i Deserów, Pchli Targ, Art.-Plast familijne plenerowe spotkanie ze sztuką
• 27-28.06 – Przegląd Zespołów Muzycznych Na Dywaniku u Marii
• 29-30.06 – IV Młodzieżowy Plener Artystyczny ART. Inspiracje 2020

lipieC  
• 1-31.07 – Sportowe wakacje 2020
• 1-03.07 – IV Młodzieżowy Plener Artystyczny ART. Inspiracje 2020
• 3, 4, 17, 19, 24, 31.07 – Przegląd Zespołów Muzycznych Na Dywaniku 

u Marii
• 4.07 – Pchli Targ
• 4-5.07 – Reso Suwałki Półmaraton
•  9-12.07 – 13. Suwałki Blues Festival 2020 – najwięk-

sza plenerowa impreza bluesowa w Polsce, któ-
ra nieprzerwanie od 2008 r. odbywała się w lipcu. 
Przyjeżdżały na nią tysiące sympatyków bluesa  
z całej Polski i świata

• 10.07 – Wernisaż wystawy grafik Jo Mirowskiego „Hej Hej To tylko 
rock’n’roll!”, 300 harmonijek na 300-lecie Suwałk

• 18.07 – Suwałki Beach Arena – turniej siatkówki plażowej
• 22-24.07 –  OSiR on Tour – Wilno
• 25-26.07 – XXI Suwalski Jarmark Folkloru 
• 29.07 – „Działo się w Suwałkach” – III spotkanie, Augustowsko-Suwalskie 

Towarzystwo Naukowe

odwołane imPrezy do końca liPca

Noc Bibliotek 
to cykliczna im-
preza organizowa-
na przez Bibliotekę 
Publiczną 
im. M. Konopnic-
kiej w Suwałkach. 
Zawsze cieszyła się 
dużym zaintereso-
waniem wśród 
suwalczan
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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

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 zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
30.04.2020 r. do dnia 20.05.2020 r. został opublikowany na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej  
www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienni-
ku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 6/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.  
nieruchomości przeznaczonej do najmu.  103/2020

prezydent miaSta SUWałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 65 i 284) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 
kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 
dni (od 30.04.2020 r. do 21.05.2020 r.) wykaz nieruchomości stanowią-
cej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 185/2020 z dnia 30 kwietnia 
2020 roku).    104/2020

Wyrazy szczerego współczucia

pani barbarze hołubowicz
z powodu śmierci

ojCa
składają

Zarząd i Pracownicy Młodzieżowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

105/2020

Pies czarny  
podpalany, 
dwulatek, 
będzie wier-
nym towarzy-
szem zabaw 
na świeżym 
powietrzu 

Urocza 
pięciolet-
nia suczka 
łaciata bę-
dzie ulubio-
ną maskotką 
twojej 
rodziny

Prawie 
cocker 
spaniel, 
czarna 
suczka 
5 lat, 
po odpo-
wiedniej 

pielęgnacji zamieni się w psa 
wesołego  i energicznego, wspa-
niałego towarzysza dla ludzi 
lubiących ruch

przygarnij przyjaCiela 
ze SChroniSka „SianoŻęĆ”

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy 
psów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-
nisku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczo-
ne opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

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

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

Ośmioletni spokojny 
rudy pies szuka 
swojego miejsca 
na ziemi

Czteroletnia 
ruda suczka 
z czarnymi 
oczkami 
odwdzięczy 
się za opiekę 
dozgonną 
wiernością

Z głębokim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy

 śp. miroSłaWa kUłaka
wieloletniego Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„HAŃCZA” w Suwałkach 
oraz pomysłodawcę i autora wielu inicjatyw społecznych

Łączymy się z pogrążoną w bólu 

Rodziną

106/2020

Czesław Renkiewicz 
Prezydent Miasta Suwałk

Zdzisław Przełomiec 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Suwałkach
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ogłoszenia „dtS” tel. 87 566-28-25  
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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Pożyteczne jerzyki 
W Suwałkach trwa akcja wieszania budek lęgowych jerzykom – pta-

kom, które najskuteczniej zwalczają uciążliwe owady, w tym komary. 
Zawieszenie budek zaproponowali mieszkańcy miasta i organizacje eko-
logiczne. Interpelację w tej sprawie w grudniu poprzedniego roku składał 
także radny Adam Ołowniuk. Apelował on, o podjęcie działań zmierzają-
cych do zwiększania populacji jerzyka poprzez montaż budek lęgowych 
w czasie remontów komunalnych budynków mieszkalnych.

W odpowiedzi na to prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zadekla-
rował, że budki będą instalowane m.in. podczas prac termomoderniza-
cyjnych obiektów szkolnych oraz przy remontach obiektów administro-
wanych przez suwalski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS 
Sp. z o.o. Miasto zwróciło się również do spółdzielni mieszkaniowych z za-
chętą, by podejmowały działania umożliwiające jerzykom gniazdowanie 
na budynkach mieszkalnych.

Z końcem kwietnia w przestrzeni miejskiej pojawiły się pierw-
sze budki lęgowe. Jak poinformował Tadeusz Czerwiecki, wicepre-
zes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej, pierwsze 40 budek 
już zainstalowano. Pojawiły się one na ul. A. Wierusza-Kowalskiego,  
A. Lityńskiego, Północnej i Szpitalnej. Budki lęgowe dla jerzyków wyko-
nali m.in. podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie pro-
wadzonych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Budki pojawiły 
się też na budynkach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, m.in. przy 
ul. Klonowej. Także ZBM TBS podjął się tego zadania. Mamy nadzieję, że 
budki dla jerzyków pojawią się też na prywatnych budynkach.

Jerzyki to niezwykle pożyteczne i potrzebne ptaki, które żywią się 
drobnymi owadami, w tym insektami i komarami. Do Polski najczęściej 
przylatują na początku maja. Ptak żyje stadnie, stąd też budki lęgowe 
montowane są po kilka obok siebie. Współcześnie jerzyki lęgną się na-
gminnie w budynkach mieszkalnych i gospodarczych miast. Gniazda 
ulokowane są w szczelinach, np. wież kościelnych, starych kamienic 
czy bloków z wielkiej płyty.

życie w czaSie ePidemii
Czas epidemii to trudny czas, zwłaszcza dla seniorów. Wszyscy 

wokół proszą seniorów o pozostanie w domu. niewielu z nas za-
stanawia się jednak nad tym seniorskim dniem codziennym w cza-
sie epidemii. z Czytelnikami „dwutygodnika Suwalskiego” swoimi 
przemyśleniami podzieliła się barbara grabowska – wiceprezes su-
walskiego Uniwersytetu trzeciego Wieku. 

Nasze plany uniwersyteckie i klubowe by-
ły na ten rok wyjątkowo atrakcyjne i ambitne. 
Jubileusz naszego UTW, uroczystości związa-
ne z 300-leciem naszego miasta oraz rok po-
święcony Papieżowi Janowi Pawłowi II wy-
zwalały w nas nowe pomysły i jeszcze większą 
aktywność.

I nagle z dnia na dzień pandemia wywró-
ciła wszystko do góry nogami i zmieniła nasze 
życie. Świat się zatrzymał. Szok i niedowierza-
nie. Zamiast naszej wszechstronnej aktywności 
głównym zadaniem do realizacji stało się hasło: 
„ZOSTAŃ W DOMU”. Jakże trudno w jednej chwili 
zaadaptować swój dotychczasowy świat do nowej rzeczywistości. Wszystko 
nagle trzeba zweryfikować: swój styl życia, potrzeby, relacje. Pojawił się lęk  
i frustracja. Pierwsze dni izolacji były najtrudniejsze. Trudno było odna-
leźć się w nowej sytuacji. Dzień przemijał na chodzeniu z kąta w kąt, słu-
chaniu przytłaczających wiadomości o liczbie zakażonych koronawiru-
sem. Wszystkie myśli skupiały się na niepewności jutra. Nawet czytać się 
nie chciało, chociaż to zajęcie jest jednym z moich ulubionych. Dobrze, że 
dużymi krokami zbliżały się święta wielkanocne a wraz z nimi wiosenne 
porządki. W tym roku były one wyjątkowo zrobione dokładnie. Ciągle wy-
myślane zajęcia, na które nigdy nie było czasu wypełniały kolejne dni i po-
magały przetrwać. Atrakcją stało się wyjście do sklepu w maseczce, która 
w czasie epidemii nabrała innego znaczenia. Szczególnej otuchy i radości 
dodawały rozmowy telefoniczne z dawno niewidzianymi koleżankami i ro-
dziną. Miło było usłyszeć znajomy głos! 

Pewnego dnia wpadły mi do uszu słowa piosenki Anny Jantar: „tak wiele 
jest radości w każdym dniu i tak trudno jest ją czasem dostrzec”. Zamyśliłam 
się nad tym, co usłyszałam i zadałam sobie pytanie: czy naprawdę w tym 
trudnym czasie mogę dostrzec coś radosnego? Już krótka refleksja uzmysło-
wiła mi, że w każdej sytuacji można zobaczyć jakąś jasną stronę. Przecież 
mimo izolacji i różnych niedogodności fizycznie czuję się dobrze, jestem 
zdrowa, moja rodzina jest zdrowa i przyjaciele też. Obecnie mam więcej 
czasu na przebywanie z bliskimi, rozmowy, odpoczynek, sen. Moje wnuki 
zaskakują mnie swoją wiedzą i dowcipami. Częściej się uśmiecham. W za-
ciszu domowym pozwalam sobie na refleksje o życiu, priorytetach, warto-
ściach. Epidemia pokazała nam wszystkim, co jest w życiu najważniejsze.  
A jest to nasze zdrowie i szczęśliwe życie rodzinne. Dziś wiem, że zawsze „coś 
wydarza się po coś”, a epidemia – to poważna lekcja pokory dla nas wszyst-
kich. Wobec niej jesteśmy wszyscy równi, bogaci i biedni. 

Cieszę się, że coraz częściej poprzez ludzki egoizm zaczęła się przewijać 
troska o drugiego człowieka, los osób starszych i słabszych, rozwijają się róż-
ne akcje charytatywne. Wierzę, że wszystko minie i jak mówią słowa piosenki 
„ jeszcze będzie przepięknie i normalnie”, a „domy o milionach okien, w któ-
rych czaił się ból i miliony smutnych twarzy w maskach do nowych ról” przej-
dą do historii. Czy w „nowej normalności” będziemy lepsi? Tymczasem życzę 
wszystkim seniorom dużo zdrowia i wiele optymizmu.

okiem Seniora
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18 maja obchodzić będziemy 
setną rocznicę urodzin karola 
Wojtyły (późniejszego papie-
ża jana pawła ii). to był na pew-
no jeden z najwybitniejszych 
polaków XX wieku. święty jan 
paweł ii należał do najbar-
dziej znanych i największych  
z polaków, a jego pontyfikat 
miał ogromny wpływ zarówno 
na historię naszego państwa, 
jak i na losy poszczególnych 
obywateli. Wprawdzie ostatnio 
pojawiło się trochę kontrower-
syjnych opinii o otoczeniu pa-
pieża jana pawła ii, ale nikt nie 
kwestionuje jego decydującej 
roli w pokonaniu komunistycz-
nego systemu w polsce. nie 
brak jego śladów w Suwałkach  
i na Suwalszczyźnie.

Pierwszy raz ksiądz Karol Woj- 
tyła pojawił się na Suwalszczyźnie 
w lipcu 1954 roku. Swoją kajako-
wą wycieczkę w towarzystwie 
ośmiu studentów rozpoczął 19 
lipca w Suwałkach. Następnie do-
tarł do Dąbrówki i przez Jezioro 
Czarnohuciańskie, Kamionkę, 
Pierty, dopłynął do stanicy nad 
jez. Wigry, gdzie nocował 20 lip-
ca 1954 roku. Następnego dnia 
wypłynął na Wigry w kierunku 
jez. Białego (dziś niedostępny re-
zerwat na terenie Wigierskiego 
Parku Narodowego). Potem po-
wrócił na Wigry i popłynął jezio-
rem Muliczne, z którego poprzez 
Wigry i dalej Czarną Hańczą do-
tarł do Budy Ruskiej, gdzie noco-

wał w stodole. Spływ zakończył  
się 31 lipca 1954 roku w Augustowie. 
Nad Wigry i na Suwalszczyznę Jan 
Paweł II powrócił w 1999 roku  
w czasie siódmej pielgrzymki do 
Polski. Przebywał w naszym regio-
nie od 8 do 10 czerwca. Helikopter 
z Ojcem Świętym w ylądował  
8 czerwca o godzinie 16.15 nieopo-
dal zespołu poklasztornego nad 
Wigrami. Papież sprawiał wrażenie 
przemęczonego dotychczasowy-
mi trudami pielgrzymki, ale już po 
trzech godzinach ubrany w białą 
kurtkę wypłynął na pokładzie stat-
ku „Tryton” na Wigry. Statkiem kie-
rował kapitan Władysław Głowacki, 
a pomagali mu Piotr Kapłanow  
i Jan Korsakowski, którzy popro-
wadzili „Trytona” do ujścia Czarnej 
Hańczy i Zatoki Harcerskiej. 

Papież spędził dwie noce  
w apartamencie papieskim przy-

gotowanym w budynku historycz-
nej kaplicy kanclerskiej w zespo-
le pokamedulskim nad Wigrami. 
Tak tamte wydarzenia na łamach 
„DwuTygodnika Suwalskiego” 
przed rokiem wspominała siostra 
Barbara (na zdjęciu powyżej druga 
z prawej) ze Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi.

– Po podróży Ojca Świętego 
statkiem po jeziorze Wigry, ks. 
Dziwisz poprosił abyśmy z siostra-
mi powitały go przed budynkami 
klasztornymi. Byłyśmy szczęśliwe, 
że papież nas zauważył i do nas 
przemówił, był bardzo serdeczny. 
A potem, gdy Jan Paweł II udał się 
na spoczynek, ks. Dziwisz popro-
sił nas byśmy wyłapały komary  
z kaplicy papieskiej, w której 
Ojciec Święty rano miał odprawiać 
mszę. Ktoś nieopacznie otworzył 
tam okno i zostawił zapalone świa-
tło – opowiadała siostra Barbara. 

Rano 9 czerwca papież złożył 
piętnastominutową wizytę w ro-
dzinie Milewskich w Leszczewie. 
Potem przez Suwałki Jan Paweł 
II udał się do Augustowa, by pły-
wać po tamtejszych jeziorach.  

SuwalSkie ślady jana Pawła ii

W liście do redakcji „Homo Dei” z maja-czerwca 1957 r. ks. K. Wojtyła 
wspominał swoje ówczesne turystyczne wyprawy: „Obecność kapłana ułatwia 
przecież dalekie wędrówki po odludnych Bieszczadach albo też zapadanie 
w głusze puszcz nad Brdą, Czarną Hańczą czy Drawą (chodzi o Msze św.). 
Tam wypoczywa się po całym roku męczącej, nerwowej pracy na uczelni 
albo w biurze projektów czy w szpitalu, ale przecież chyba podobnie po roku 
pracy w konfesjonale, na ambonie, na katedrze uniwersyteckiej. Wypoczywa 
się prawdziwie i do dna przez kontakt z przyrodą…”

Jan Paweł II 
z nostalgią 
wspominał 
spływ kajakowy 
na Wigrach 
w 1954 r. 
Sentymentalny 
rejs trwał 
1,5 godziny 

Fot. z książki
Arturo Mari
„Wigry z Janem 
Pawłem II” 

W drodze powrotnej do Wigier ko-
lumna papieskich pojazdów prze-
jechała przez Tobołowo, Gawrych 
Rudę i Sobolewo. Tymczasem  
w Suwałkach, z nadzieją wyczeki-
wano przez kilka godzin na Jana 
Pawła II. Na miejskich ulicach  
i skrzyżowaniach, przez które spo-
dziewano się, że będzie przejeż-
dżał w drodze powrotnej do Wigier, 
zebrały się setki osób. Na próż-
no. Wieczorem w Wigrach Ojciec 
Święty wysłuchał koncertu zespo-
łu „Pogranicze” i o godz. 21.15 po-
żegnał się z wiernymi. 10 czerwca 
o 8.15 helikopterem odleciał znad 
Wigier w kierunku Siedlec.

O suwalskich śladach przypo-
mina nam ustawiony nieopodal 
konkatedry pw. św. Aleksandra 
pomnik Jana Pawła II, na którym 
znalazły się słowa wypowiedziane  
w 1999 r.: „Ja tej ziemi ogromnie 
wiele zawdzięczam (…) Ta ziemia 
była dla mnie zawsze gościnna, 
kiedy tu przebywałem.”

>>

Zdjęcie pochodzi z wystawy fotografii Bogdana Czarniawskiego, którą moż-
na oglądać przy kościele wigierskim
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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. 
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