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Suwalskie koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich zakupiło bilety do suwalskiego kina 
Cinema Lumiere, które przekazało pracownikom 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej. W ten 
sposób Stowarzyszenie wspiera suwalskie kino, 
które ze względu na pandemię przez wiele tygo-
dni było zamknięte. To jest trudny czas dla kina.

Od kilku dni suwalskie kino Cinema Lumiere już jest czynne. Na pew-
no warto je wesprzeć i wzorem suwalskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich wykupić bilety na seanse filmowe. W repertuarze suwalskiego ki-
na znajduje się m.in. polski dramat „Banksterzy”, film „Szarlatan” w reży-
serii Agnieszki Holland, nominowany do tegorocznego Oscara oraz film 
dla dzieci „Magiczne muzeum”. Repertuar można znaleźć na stronie in-
ternetowej suwalskiego kina Cinema Lumiere. Seanse są organizowane 
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

BiBliotekarze 
dla kina

STOWARzySzeNie 
BiBLiOTeKARzy 
POLSKiCH

Dziesięcioro uzdolnionych artystycznie uczniów 
suwalskich szkół, odnoszących sukcesy w swojej 
dziedzinie otrzymało od Czesława Renkiewicza, 
prezydenta Suwałk oraz jego zastępcy Romana 
Rynkowskiego stypendia, które pozwolą im kon-
tynuować rozwój własnych talentów. W spotka-
niu wziął udział również radny Marek zborowski-
Weychman, który wnioskował o ustanowienie takiej 
formy wsparcia młodzieży. 

Stypendia otrzymali: 
– Natalia Ambrosiewicz, Maja Kałęka, Sebastian 

Walento i Jakub Walendykiewicz – ze Studia Piosenki „Beciaki”;
– Bernadeta Bilbin i Daniel Walisiewicz z suwalskiej Państwowej Szkoły Muzycznej ii stopnia;
– Filip Shramko, Marharyta Shramko i izabella Salwecka ze Studia Tańca Radość;
– Julia Markowska – ze Studio Piosenki „Świelik”. 

Młodzi 
stypendyści

>>

Młodzi suwalscy stypendyści z władzami miasta

Wieczór A. WAjdy 
6 marca o godz. 19 w Sali im. A. Wajdy w SOK przy ul. Jana Pawła ii roz- 

pocznie się urodzinowy wieczór wspomnień poświęcony Andrzejowi Waj- 
dzie. To będzie wieczór wypełniony muzyką i słowami. zabrzmią słynne kom-
pozycje znane z filmów reżysera. Usłyszymy także fragmenty książki „Andrzej  
i Krystyna. Późne obowiązki”, które przeczyta Włodzimierz Ciborowski.

znane utwory i motywy z filmów Andrzeja Wajdy wykona Suwalska 
Orkiestra Kameralna pod batutą Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza podczas 
pierwszej części koncertu.  W drugiej części wieczoru zabrzmi uwertura  
z opery „Don Giovanni” Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz V symfonia 
c-moll  Ludwiga van Beethovena.  O A. Wajdzie więcej na str. 9-12.

>> Koncerty po przerWie
Po kilkumiesięcznej przerwie w Suwalskim Ośrodku Kultury odbył się 

ponownie koncerty „na żywo”. 19 lutego zagrała Kapela zespołu Pieśni 
i Tańca Suwalszczyzna oraz jej goście. W Sali im. A. Wajdy zabrzmiały 
utwory grupy Bee Gees, jazzowe evergreeny, takie jak „Caravan” Duke’a 
ellingtona. Nie zabrakło rytmów latynoamerykańskich i muzycznych ech 
minionego karnawału, zabrzmiały też znane utwory wokalne i autorskie 
kompozycje kapelmistrza, m.in. fantazja na temat piosenek George’a 
Gershwina w aranżacji Krzysztofa Krzesickiego. 

21 lutego w SOK mu-
zycy Suwalskiej Orkiestr 
Kameralnej w koncercie 
„Wieczór wiedeński: naj-
piękniejsze walce, polki, 
marsze” wykonali utwo-
ry m.in. Straussa, Brahmsa, 
Mozarta, Chaczaturiana  
i Szostakowicza. Oba kon-
certy odbywały się w wa-
runkach aktualnego reżi-
mu sanitarnego.

>>

Z kapelą ZPiT Suwalszczyzny zagrał Kubańczyk Alexis Valles Delisle, na co 
dzień występujący z zespołem Blue Café

Z kapelą zaśpiewali: 
Karolina Słabińska oraz 
Michał Sowul
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zdaniem
prezydenta

>> >> Parkowe 
KonsultAcje

Do 8 marca potrwają konsultacje poświęcone koncepcji wyglą-
du parku na terenie pomiędzy ul. A. Putry, gen. W. Andersa i R. Min- 
kiewicza. W budżecie miasta na ten rok zaplanowano 200 tys. zł.  
Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację tego miej-
sca oraz nowe nasadzenia. Na stronie suwalskiego zarządu Dróg  
i zieleni oraz stronie Urzędu Miejskiego do obejrzenia jest  koncep-
cja zagospodarowania tego obszaru miasta. Można też pobrać spe-
cjalny formularz zgłaszania uwag. Można je zgłaszać elektronicznie 
i w wersji papierowej. Więcej na: www.um.suwalki.pl 

Mieszkańcy zdecydują też w głosowaniu elektronicznym o tym 
jaką nazwę będzie nosił park. Przeprowadzenie konsultacji zapro-
ponowała radna Anna Ruszewska.

Na zdjęciu archiwalnym sadzenie drzew w parku 
(październik 2018 r.), którego dotyczyć będą konsultacje społeczne

rodziny zAstępcze 
Poszukiwane

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach poszukuje rodzin zastęp-
czych. W tym roku wpłynęło do MOPR kilkadziesiąt próśb o umieszczenie 
dzieci w rodzinach zastępczych. Telefony, pisma, rozmowy, e-maile……i nic, 
nie ma nikogo kto mógłby przejąć opiekę nad dziećmi. Rodzice zastępczy są 
poszukiwani nie tylko w Suwałkach, ale także w całym kraju. W grudniu 2020 
r. do suwalskiego MOPR-u wpłynęło kilkadziesiąt e-maili z innych powiatów 
z prośbą o umieszczenie łącznie 145 dzieci na naszym terenie.

Dzieci zgłaszane przez sąd są w różnym wieku: noworodki pozostawio-
ne w szpitalu, przedszkolaki i nastolatki. Każde z nich, i te małe, i te większe 
pragną bezpiecznego, stabilnego środowiska, a przede wszystkim pragną 
miłości, odpowiedzialnej opieki – nas dorosłych. Miłość w zastępstwie po-
szukiwana…. 

Suwalski MOPR poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. 
zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze za opiekę nad dzieckiem otrzy-
mują 1 052 zł miesięcznie, a w spokrewnionej rodzinie zastępczej jest to 694 zł. 
Do tego dochodzi również świadczenie wychowawcze z programu 500 plus. 
Kandydaci na rodziców zastępczych muszą spełniać określone kryteria oraz 
przechodzą specjalną procedurę, w tym szkolenie. Więcej informacji: Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, w godz. 7.30-15.30 
tel. 87 444 06 40 lub 87 562 89 70; e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl

Chciałbym dziś Państwu przypomnieć  
o możliwości skorzystania z Programu osłono-
wego w zakresie refundacji części opłat za od-
pady komunalne. Program na lata 2020-2021 
został przyjęty na mój wniosek przez Radę 
Miejską w Suwałkach i ma na celu wsparcie 
słabiej uposażonych mieszkańców. Program 
choć działa od roku, to skorzystało z niego tyl-
ko 22 Suwalczan. 

Jakie trzeba spełnić warunki by zostać ob-
jętym wsparciem? Program dotyczy samot-
nie zamieszkujących osób oraz uzyskujących 
miesięczne dochody w wysokości nieprzekra-
czającej 1500 zł netto. Warunkiem jest też pro-
wadzenie selektywnej zbiórki odpadów i brak 
zaległości w opłatach. By ubiegać się o ta-
ką dopłatę należy złożyć wniosek w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach przy 
ul. Filipowskiej 20. Jeżeli spełniają Państwo po-
wyższe warunki to serdecznie zachęcam do 
skorzystania z tej formy wsparcia, dzięki któ-

rej otrzymają Państwo świadczenie w wysoko-
ści 13 zł miesięcznie.

Skoro o dopłatach mowa pragnę również 
przypomnieć, że od ponad tygodnia trwa na-
bór wniosków na dotacje w ramach Programu 

Ograniczania Niskiej emisji – czyli tzw. dopłat 
do wymiany źródeł ciepła. Na ten cel Miasto 
przeznaczy w tym roku 200 000 zł.

Ten program działa w naszym mieście już od 
5 lat. Dzięki jego realizacji w 341 domach wy-
mieniono stare zużyte piece na urządzenia bar-
dziej ekologiczne. Największą popularnością 
cieszą się przyłącza do sieci gazowej. z dotacji 
na instalację pieca gazowego skorzystało do tej 
pory 199  mieszkańców Suwałk.  84 zabudowa-
nia podłączono do sieci PeC. W 58 budynkach 
wymieniono piece na bardziej proekologiczne. 
W sumie w ramach dotacji przekazaliśmy do tej 
pory 1 174 904,39 zł.

Kwota dotacji waha się pomiędzy 3 000,  
a 6.000 zł i jest zależna od dochodu przypada-
jącego na 1 członka rodziny.

Wnioski o dopłatę pomogą wypełnić pra-
cownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach i będą one przyjmowa-
ne do końca marca. zachęcam do zainteresowa-
nia się programem. Warto skorzystać z dopłaty  
i dzięki temu zadbać o lepszą jakość powietrza  
w Suwałkach, którym wszyscy oddychamy.
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„KAlinKA” czeKA
W poniedziałek (1 marca) działalność wznawia suwalski Dom 

Dziennego Pobytu „Kalinka”, w którym znajduje się 15 miejsc dla senio-
rów. Obecnie są jeszcze 2 wolne miejsca, zatem można starać się o przy-
jęcie do tego ośrodka.

„Kalinka” to dom wsparcia dla seniorów z Suwałk, którzy z powodu 
wieku, choroby czy niepełnosprawności wymagają okresowego wspar-
cia. Dom funkcjonuje w dni robocze od 7 do 17 i realizuje usługi w postaci 
opieki dziennej, terapii zajęciowej, zajęć ogólnousprawniających i integra-
cji. By ubiegać się o przyjęcie do „Kalinki” należy złożyć wniosek w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Więcej na: www.um.suwalki.pl
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poMogą dziecioM
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychote- 

rapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży otwarto w suwalskim szpitalu psy-
chiatrycznym. To miejsce, gdzie pomoc znajdą najmłodsi. A takich mło-
dych ludzi potrzebujących pomocy psychoterapeutycznej jest coraz 
więcej. W ostatnich 10 latach liczba młodych pacjentów z myślami samo-
bójczymi wzrosła tysiąckrotnie. z pomocy specjalistów Poradni zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Suwałkach korzysta ponad 400 
dzieci. Do nowo utworzonego Ośrodka w ciągu miesiąca zgłosiło się już 
około 20 dzieci. Najmłodsi pacjenci mają 3 lata.

W otwarciu Ośrodka uczestniczyli m.in. poseł Jarosław zieliński, 
przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, prezydent Suwałk – Czesław 
Renkiewicz, przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej – zdzisław 
Przełomiec, oraz Bożena Łapińska – dyrektor Specjalistycznego 
Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego zOz w Suwałkach. 
Takie ośrodki to nowość. Możliwość ich powołania pojawiła się rok te-
mu. Na Suwalszczyźnie powstały w: Suwałkach, powiecie suwalskim, 
Augustowie i Sejnach. 

Będzie roWer MiejsKi
Konsorcjum firm Orange Polska oraz Roovee S.A. wygrało przetarg na 

wdrożenie Systemu Roweru Miejskiego – SUWeR. Firmy złożyły ofertę na 
kwotę blisko 2,2 mln zł na lata 2021–2023. Już wiosną tego roku miesz-
kańcy Suwałk będą mogli skorzystać ze 160 rowerów, które ulokowane 
będą na 16 stacjach na terenie miasta.

– Chcemy, żeby nasi mieszkańcy mieli różne alternatywne możliwości 
poruszania się po Suwałkach. W naszym mieście mamy coraz więcej ście-
żek rowerowych. Myślę, że rower miejski przyjmie się i będzie cieszył się 
dużą popularnością – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Wykonawca dostarczy 160 sztuk fabrycznie nowych rowerów, w tym: 
142 rowerów tradycyjnych, 3 rowery typu tandem oraz 15 rowerów elek-
trycznych. A wszystko dzięki dofinansowaniu Unii europejskiej. Oprócz 
tego w ramach projektu jest wdrażany system dynamicznej informacji 
pasażerskiej poprzez tablice elektroniczne na przystankach oraz reali-
zowane są remonty fragmentów ul. Leśnej, Szpitalnej i i. Daszyńskiego. 
zostaną też zakupione autobusy napędzane gazem CNG.

>>

trzeci KluB seniorA
Otwarto trzeci klub seniora w Suwałkach. „Oratorium 60+” znaj-

duje się przy suwalskiej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej 
Miłosierdzia przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (pomieszczenia 
w Domu Duszpastersko-Wychowawczym Salezjanów).

Klub Seniora 
„Oratorium 60+” 
zaprasza miesz-
kańców Suwałk 
powyżej 60 roku 
życia na szereg 
r ó ż n o r o d n y c h 
z a j ę ć ,  m i ę d z y 
i n n y m i :  z a j ę -
cia rękodzielni-
c ze,  warsz tat y 
aktywności ru-
chowej, ćwicze-
nia pamięci, ćwi-
czenia z muzyką, 
wycieczki krajo-
znawcze, spotka-
nia integracyjne, 

spotkania z przedstawicielami kultury, muzyki, służby zdrowia, psycho-
logiem itp. Klub otwarty jest cztery dni w tygodniu: poniedziałek, środa, 
czwartek i piątek w godzinach 9:30-12:30, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. Przed kilkoma laty w Suwałkach powstały: 

– Klub Seniora Ciesielska 15 – ul. Ciesielska 15, prowadzony przez 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach,

– Klub Seniora na Osiedlu Północ – ul. Chopina 6, a prowadzony przez 
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”.

>>
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Z nowym zastępcą prezydenta Suwałk, 
rozmawia „DwuTygodnik Suwalski”:
– Posiada Pan bogate doświadczenie za-
wodowe samorządowe, choć to pierwsza 
Pana praca w samorządzie suwalskim.

– To prawda, początkowo pracowałem  
w szkole w Bakałarzewie jako polonista, 10 lat 
byłem też dyrektorem tej szkoły. W tym roku  
w maju minie trzynaście lat pracy w samorzą-
dzie. W tym czasie byłem sekretarzem i zastęp-
cą wójta w Bakałarzewie, a ostatnio sekreta-
rzem gminy w Szypliszkach. zajmowałem się 
m.in. pisaniem wniosków inwestycyjnych, to 
paradoks bo jako polonista musiałem zmierzyć 
się z wyzwaniami głównie matematycznymi  
i co ciekawe bardzo to lubiłem.

– Jako zastępca prezydenta Suwałk 
odpowiada Pan za sprawy społeczne, 
oświatę, kulturę, sport i turystykę. 
Co sprawia największą trudność?

– Podejmując decyzję pracy w ratuszu wie-
działem co mnie czeka, każdy samorząd zaj-
muje się podobnymi sprawami, ale w innej ska-
li. Początkowo najtrudniejszą rzeczą, okazała 
się konieczność szybkiego przestawiania toku 
myślenia. Każdego dnia zajmujemy się innymi 
problemami, sprawami, np. na początku oświa-
tą, za moment kulturą, czy pomocą społeczną.  
A podlega mi jeszcze Wydział Komunikacji, czy 
Urząd Stanu Cywilnego. Nie ma czasu na nudę. 

– Mamy pandemię i działania kulturalne, 
takie jak imprezy masowe zostały zamro-
żone. To czas na planowanie jacy wyko-
nawcy, czy zespoły powinny wystąpić na 
scenach w Suwałkach. 

– Kultura to taka dziedzina życia, na której 
każdy się zna i ma swoje preferencje. zawsze bę-
dą niezadowoleni z prezentowanego repertuaru. 
Nasi mieszkańcy to prawie 70 tysięcy osób, każdy 
jest inny, każdy ma ulubione rzeczy. i myślę, że 
nie da się zadowolić wszystkich. Mamy imprezy 
ukierunkowane, sztandarowe np. Suwałki Blues 
Festival. Marka, która jest rozpoznawalna nie tyl-

ko w Polsce ale też na świecie. Dołożenie do niej, 
jak chcą niektórzy, jakiegoś zespołu grającego zu-
pełnie innego rodzaju muzykę byłoby sztuczne. 
Natomiast są inne imprezy, czy święta, gdzie moż-
na prezentować każdy rodzaj muzyki, która znaj-
dzie swoich odbiorców w mieście. Trzeba uszano-
wać to, że ludzie są różni i mają różne upodobania. 
Jestem otwarty na propozycje realne do speł-
nienia, bo nie mamy takiego budżetu, by ścią-
gać światowe gwiazdy będące obecnie na topie.

– Od lat w mieście dyskutuje się nad sła-
bymi wynikami egzaminów uczniów su-
walskich szkół. Ostatnio nie zachwycił 
też ranking „Perspektyw” (pisaliśmy  
o tym w ostatnim numerze „DTS”). 
Czy wpływ na to ma pandemia i nauka 
zdalna, jak sugerują niektórzy?

– Na pewno wpływ pandemii jest zauważal-
ny. Nauka zdalna nie zastąpi tej stacjonarnej, jest 
to edukacja zastępcza. Musimy jednak wziąć pod 
uwagę to, że te warunki w całej Polsce są takie sa-
me. Nie tylko my w Suwałkach mamy problem  
z edukacją zdalną. Trzeba dociec jakie są przy-
czyny tego, że takie a nie inne są wyniki z egza-
minów oraz rankingów. z jednej strony jako by-
ły dyrektor i nauczyciel wiem, że postrzeganie 
szkoły tylko poprzez wyniki egzaminów nie jest 
dobre, bo na nie składa się mnóstwo czynników. 
Natomiast nie można tego bagatelizować. Bo 
można dyskutować i spierać się o to, czy kryteria 
oceny „Perspektyw” są obiektywne, miarodajne. 
Ale one są. Ja uczulam dyrektorów na to, że dane 
te analizują rodzice, radni miejscy, dziennikarze. 
Jeśli myśli ktoś, chociażby o przeprowadzce do 
Suwałk, to bierze pod uwagę ofertę i wyniki szkół, 
oprócz takich kryteriów jak wynagrodzenie czy 
warunki mieszkaniowe. Ludzie bardzo świado-
mie podchodzą do takich informacji. i nie można 
tego sobie odpuszczać, że jest jakiś ranking, prze-
cież nic się nie stało. Otóż stało się. Niektóre szko-
ły poprawiły się w rankingu. i tu należy pochwa-
lić pracę nauczycieli i dyrekcji zespołu Szkół nr 4  
w Suwałkach, popularnego „ekonomiaka”. 
Wydaje mi się, że wyniki i szkół podstawowych  

i średnich są bardzo ważne i nie ma co tej sprawy 
bagatelizować. Ta dyskusja o wynikach szkół trwa 
już od dłuższego czasu. Powstaje właśnie doku-
ment – Strategia Rozwoju Oświaty do 2030 roku. 
Ja bym chciał, by nie był to kolejny dokument, 
który dołączy do innych stojących na półkach, 
ale by było to opracowanie, które pomoże oświa-
cie w Suwałkach. My jako organ prowadzący pla-
cówki oświaty mamy cząstkowy ogląd szkół, być 
może są problemy w oświacie, których nie widzi-
my. Dlatego by podejść do tematu całościowo, 
do zespołu opracowania Strategii zaprosiliśmy 
przedstawicieli Kuratorium Oświaty, którzy mają 
nadzór pedagogiczny nad szkołami, dyrektorów 
szkół, przedstawicieli związków zawodowych, 
reprezentantów rad rodziców. Ponad trzydzie-
ści osób. Myślę, że ten dokument, który zosta-
nie wypracowany, będzie pomocny w rozwią-
zaniu problemów oświaty i wnioski, które będą  
w nim zawarte finalnie będą miały wpływ na wy-
niki egzaminów szkół. Miasto nad szkołami pro-
wadzi nadzór finansowy, organizacyjny. Dlatego 
liczymy bardzo na Kuratorium by podzieliło się 
swoimi wnioskami dotyczącymi nadzoru peda-
gogicznego, żeby to zebrać w całość, bo czas nas 
goni. Pan Prezydent dał nam czas do czerwca.

– Chyba najmniej problemów sprawia  
pomoc społeczna. Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie, wszystkie zadania zle-
cone przez rząd wykonuje wręcz wzoro-
wo, o czym świadczą liczne odznaczenia 
i nagrody resortowe. Pozytywnie ocenia-
ny jest też DPS „Kalina”.

– Przerzucanie nowych zadań na samorzą-
dy przez rząd to nic nowego, bo obserwuję to 
od lat. Natomiast boję się, że jak będzie dużo 
tych nowych obowiązków, takich nie związa-
nych stricte z udzielaniem pomocy mieszkań-
com Suwałk to możemy mieć problemy. Każde 
działanie, na które idą znaczone pieniądze rzą-
dowe wiąże się ze sprawozdawczością, biuro-
kracją tzw. papierkową robotą. i może być tak, 
że pracownicy MOPR-u więcej czasu zmarnują 
na biurokrację, niż na rzeczywistą pracę z ludź-
mi w ich środowisku, a pamiętajmy, że tego 
mieszkańcy najbardziej potrzebują.

– Nie tylko praca w życiu jest ważna ale 
też pasje i zainteresowania. Podobno 
posiada Pan stopień mistrzowski we 
wschodnich sztukach walki?

– Od szesnastu lat uprawiam sport obron-
ny aikido. Jest to odreagowanie stresu, które-
go wszyscy doświadczamy. Posiadam trzeci 
dan (czarny pas). Treningi są we wtorki i piątki, 
a że odbywają się po godzinie 19 udaje mi się 
w nich brać udział. Lubię też czytać.

– Ostatnio głownie dokumenty urzędowe?
(Śmiech) – To prawda, biorę je do domu. Gdy 

córka uśnie staram się je przeczytać, w urzędzie 
nie zawsze jest na to czas.

– Dziękujemy za rozmowę.

noWy zAstępcA prezydentA
OD 1 STyCZNia STaNOwiSKO ZaSTęPCy  

PReZyDeNTa MiaSTa SPRawuJe 
ROMaN RyNKOwSKi. RODOwiTy 

SuwalCZaNiN, wieK 48 laT. 
abSOlweNT DawNeJ SP NR 5 

(ObeCNie SP NR 9) i i lO iM MaRii
 KONOPNiCKieJ. uKOńCZył STuDia 

MagiSTeRSKie – POlONiSTyKę 
Na uNiweRSyTeCie gDańSKiM, 

a DOKTORaT uZySKał Na 
uNiweRSyTeCie waRSZawSKiM. 

R. RyNKOwSKi SKOńCZył RówNież 
liCZNe STuDia PODyPlOMOwe, MięDZy 

iNNyMi DZieNNiKaRSTwO i KOMuNiKaCJę 
SPOłeCZNą ORaZ iNfORMaTyKę 

i TeChNOlOgię iNfORMaCyJNą. żONa 
MałgORZaTa, CóRKa Julia 5 laT.
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SuwalSCy RaDNi PODJęli KOleJNą 
uChwałę wSPieRaJąCą 
SuwalSKiCh PRZeDSiębiORCów. 
STałO Się TO Na luTOweJ SeSJi 
RaDy MieJSKieJ, KTóRa ODbyła Się 
wCZeśNieJ Niż PieRwOTNie 
PlaNOwaNO. wSZySTKO 
Ze wZglęDu Na KONieCZNOść 
uDZieleNia ODPOwieDZi wOJewO-
DZie PODlaSKieMu Na PROśbę 
O PRZePROwaDZeNie POSTęPOwa-
Nia wyJaśNiaJąCegO w SPRawie 
ZaRZuTów O NaRuSZeNie PRZeZ 
RaDNą aNNę RuSZewSKą uSTawy 
O SaMORZąDZie gMiNNyM. 
TeRMiN uDZieleNia ODPOwieDZi 
uPływał 15 luTegO i w TyM DNiu 
ODbyła Się SeSJa.

COVid-19 
nie OdpuszCza

z uwagi na ciągle trwającą pandemię oraz 
w związku z potrzebą pozyskania bieżących 
informacji o procesie leczenia COViD-19, ze 
strony radnych oraz mieszkańców, przewod-
niczący Rady Miejskiej wprowadził do porząd-
ku obrad sesji punkt dotyczący informacji  
o stanie sanitarnym w mieście. Na początku 
sesji elżbieta Bednarko, szefowa suwalskie-
go Sanepidu poinformowała, że jak dotąd 85 
suwalczan zmarło z powodu COViD-19 i cho-
rób współistniejących. W dniu sesji (15 lute-
go) na COViD-19 zachorowało 5 suwalczan,  
a od początku epidemii takich zachorowań  
w Suwałkach stwierdzono 2 921. To jest ok. 4% 
mieszkańców Suwałk. Te statystyki nie obejmu-
ją osób, które zachorowały bezobjawowo, bądź 
też nie zgłosiły się do służb medycznych. Wiele 
osób mających „covidowskie” objawy nie zgła-
sza się do służb medycznych, by nie utrudniać 
życia najbliższym, którzy są obejmowani obo-
wiązkową kwarantanną. Jak poinformowała  
e. Bednarko, z jej wyliczeń wynika, że w lutym  
w Suwałkach i okolicach stwierdza się dzien-
nie 11-12 zachorowań na COViD-19. zbigniew 
Roman De-Mezer i Jarosław Józef Kowalewski 
podziękowali pracownikom suwalskiego 
Sanepidu za bardzo dobrą pracę w czasie pan-
demii.

z kolei dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
Adam Szałanda zwrócił uwagę na niepoko-
jący trend wzrostu liczby pacjentów korzy-
stających z respiratorów w jego placówce,  
u których stwierdzono COViD-19. 15 lutego  
w suwalskim Szpitalu Wojewódzkim przebywa-
ło 40 pacjentów chorych na COViD-19, z czego 
6 korzystało z respiratorów. Niestety suwalski 
Szpital Wojewódzki jest zmuszony coraz czę-
ściej odsyłać takich chorych do innych placó-
wek. Dyrektor A. Szałanda poinformował, że od 
16 lutego w suwalskim Szpitalu Wojewódzkim 
rozpoczęły się szczepienia nauczycieli.

małO szCzepień
Przeciwko COViD -19 zaszc zepi ło się  

ok. 5-6% suwalczan. To niewiele, zwłaszcza że 
jak na sesji poinformował dyrektor Podlaskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu zdrowia 
Maciej Bogdan Olesiński dziennie szczepi się 
tylko ok.130 mieszkańców Suwałk. W tym tem-
pie szczepienia w Suwałkach potrwają dwa 
lata. W naszym mieście są one możliwe w 13 
punktach medycznych. Pojawił się nowy punkt 
szczepień w zespole Opieki Paliatywnej im. 
Jana Pawła ii przy ul. Szpitalnej 54. Pacjenci 
mogą się zgłaszać na szczepienia bezpośred-
nio w punkcie szczepień, poprzez stronę in-
ternetową i poprzez infolinię 989. Dyrektor  
M. B. Olesiński zachęcał suwalskich seniorów 
zapisanych na szczepienia np. w Białymstoku, 
do nawiązania kontaktu z podlaskim NFz, któ-
ry postara się im pomóc w przybliżeniu miejsca 
szczepień. Pisaliśmy o tym w poprzednim wy-
daniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

OdmOwa wygaszenia mandatu 
radnej

za odmową wygaszenia mandatu radnej 
Anny Ruszewskiej zagłosowali suwalscy rad-
ni. Głosowanie to było konsekwencją wnio-
sku skierowanego do przewodniczącego 
suwalskiej Rady Miejskiej przez Wojewodę 
Podlaskiego w sprawie nadesłania informa-
cji o wynikach przeprowadzonego postę-
powania wyjaśniającego. Chodzi o dotację 
celową z zakresu zleconego zadania admi-
nistracji rządowej (prowadzenia punktu nie-
odpłatnej pomocy prawnej) uzyskaną przez 
Centrum Aktywności „Pryzmat”, którego wice-
prezesem jest radna A. Ruszewska. Wojewoda 
oczekiwał przedstawienia jednoznacznego 
stanowiska Rady Miejskiej w tej sprawie. W 
uzasadnieniu do uchwały napisano, że z anali-
zy zgromadzonego materiału wyjaśniającego 
wynikało, że nie było podstaw do stwierdze-
nia wygaszenia mandatu, bo zaangażowa-
nie radnej w działalność organizacji społecz-
nej nie ma związku z żadną działalnością 
gospodarczą prowadzoną na majątku gmi-

ny. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości Jacek Juszkiewicz stwier-
dzi ł ,  że ta uchwała budzi  wątpl iwości  
i jest przedwczesna. zachęcał do wstrzyma-
nia się do czasu przeprowadzenia analizy 
prawnej tej sprawy przez służby Wojewody 
Podlaskiego. Przewodniczący Klubu Radnych 
„Łączą nas Suwałki” Marek Lech zborow- 
ski-Weychman stwierdził, że uchwała musi być 
podjęta do 15 lutego, bo taki termin wyznaczył 
Wojewoda Podlaski. W jego ocenie stowarzy-
szenie „Pryzmat” nie prowadzi działalności go-
spodarczej, a tylko prowadzenie takiej może 
stanowić podstawę do wygaszenia mandatu 
radnego wybranego w wyborach powszech-
nych. 15 radnych zagłosowało za odmo-
wą stwierdzenia wygaszenia mandatu rad- 
nej A. Ruszewskiej, 6 było przeciw, a jeden 
radny się wstrzymał. A. Ruszewska nie wzięła 
udziału w głosowaniu.

pOmOC restauratOrOm
Suwalscy radni na wniosek prezydenta 

Suwałk Czesława Renkiewicza zdecydowali  
o zwolnieniu i zwrocie opłaty za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży w roku 2021. Suwalscy restaurato-
rzy zostali zwolnieni z 2 i 3 raty opłaty należnej  
w tym roku. ze względów formalno-prawnych 
nie można ich było całkowicie zwolnić z tej 
opłaty w tym roku. Przedsiębiorcy, którzy tę 
opłatę wnieśli jednorazowo na koniec stycznia 
tego roku, otrzymają częściowy zwrot w wy-
sokości odpowiadającej 2/3 wpłaconej kwo-
ty. Uchwała jest formą wsparcia suwalskich re-
stauratorów, których działalność gospodarcza 
została ograniczona bądź zawieszona w związ-
ku z pandemią koronawirusa. Przypomnijmy, 
że suwalscy radni na poprzedniej sesji przyję-
li uchwałę, która zwalnia z opłaty podatku od 
nieruchomości za styczeń, luty i marzec 2021 
roku właścicieli hoteli, klubów fitness oraz re-
stauracji i barów.

wynagrOdzenia nauCzyCieli
Radni zapoznali się z informacją o wysoko-

ści średnich wynagrodzeń suwalskich nauczy-
cieli. i tak od 1 września 2020 r. średnie wyna-
grodzenie brutto wynosi:
– nauczyciel dyplomowany – 6 509,55 zł (posia-

o epideMii i MAndAcie

W budynku przychodni przy ul. L. Waryńskiego 
27 są dwa punkty szczepienne
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wydarzyłO się
n 9 lutego przez kilka godzin tiry jechały uli-

cami gen. K. Pułaskiego i Utratą. Powodowały 
utrudnienia w ruchu drogowym na suwalskich 
ulicach oraz zdenerwowanie mieszkańców. 
Powodem tej sytuacji było zderzenie dwóch 
ciężarówek na obwodnicy Suwałk w rejonie wsi 
zielone Kamedulskie i zablokowanie trasy w kie-
runku Raczek. 

n 9 lutego na obwodnicy Suwałk doszło do 
kolejnego tragicznego zdarzenia. Ok. godz. 18 
na wysokości Poddubówka samochód ciężaro-
wy potrącił pieszego, który w wyniku poniesio-
nych obrażeń zmarł. 

n Na karę 3 lat pozbawienia wolności su-
walski Sąd Okręgowy skazał 20-letnią miesz-
kankę Suwałk za zabójstwo swojego dziecka. 
Prokurator oskarżył kobietę o to, że w lipcu 2018 r.  
w suwalskim mieszkaniu dokonała zabójstwa 
swojego nowonarodzonego dziecka. Sąd za-
stosował wobec oskarżonej nadzwyczajne zła-
godzenie kary.

n Do dwunastu lat więzienia grozi 46-let-
niemu Ryszardowi M., mieszkańcowi gminy 
Jeleniewo za czyny o charakterze pedofilskim. 
Mężczyzna został zatrzymany na gorącym 
uczynku przez przedstawicieli organizacji Child 
Guard Unit Poland, która zajmuje się tropieniem 
pedofili. za pomocą komunikatora interneto-
wego Ryszard M. wysyłał osobom niepełnolet-
nim swoje nagie zdjęcia oraz zachęcał do spo-
tkania się w realu. Korespondencję przechwycili 
pracownicy fundacji, podając się za 12-letnią 
dziewczynkę z okolic Jeleniewa. Ryszard M. 
wpadł w pułapkę. 

n Podpułkownik Wojciech Szczudło został dy-
rektorem Aresztu Śledczego w Suwałkach. Jego 
zastępcą jest kpt Arkadiusz Kawałek. Poprzedni 
dyrektor suwalskiego Aresztu Śledczego prze-
szedł do pracy w Warszawie.

n Suwalscy kryminalni zatrzymali 36-latka po-
dejrzanego o kradzieże sprzętu elektrycznego 
w jednej z drogerii w Suwałkach. Pokrzywdzony 
oszacował straty na ponad 2 tys. zł. Okazało się, 
że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia ka-
ry pozbawienia wolności za popełnione wcze-
śniej przestępstwa.

n 19 lutego minister zdrowia Adam Niedzielski 
poinformował, że tzw. południowoafrykań-
ski wariant koronawirusa jest już obecny  
w Polsce. – Przypadek pochodzi z okolic Suwałk. 
Wariant rozpoznało laboratorium Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku – powiedział  
A. Niedzielski podczas konferencji prasowej.

da je ok. 74% ogółu suwalskich nauczycieli),
– nauczyciel mianowany – 5 094,43 zł (ok. 12% 

ogółu suwalskich nauczycieli),
– nauczyciel kontraktowy – 3 926,96 zł (ok. 11% 

ogółu suwalskich nauczycieli),
– nauczyciel stażysta – 3 537,80 zł (ok. 3% ogółu 

suwalskich nauczycieli).
z informacji przedstawionej radnym wyni-

ka, że suwalscy nauczyciele na wszystkich stop-
niach awansu zawodowego zarobili więcej niż 
określają to wskaźniki w Karcie Nauczyciela.

wniOski i OświadCzenia 
radnyCh

z. R. De-Mezer poprosił o informację o efek-
tach działalności Suwalskiej Specjalnej Strefy 
ekonomicznej, w której Miasto Suwałki jest 
udziałowcem od 25 lat. Prezydent Czesław 
Renkiewicz stwierdził, że suwalska podstrefa 
SSSe od zmiany przepisów w połowie 2018 roku 
przeżywa gorszy czas, ale zapewne więcej do-
kładnych informacji o działalności Strefy na sesji 
radnym mógłby przedstawić jej prezes. 

J. J. Kowalewski zapytał o obietnicę przeję-
cia budynku przy ul. Utrata na potrzeby suwal-
skich harcerzy. Prezydent Cz. Renkiewicz po-
informował, że budynek po weterynarii przy  
ul. Utrata jest własnością Skarbu Państwa i bę-
dzie wykorzystany pod potrzeby służb podle-
gających Wojewodzie Podlaskiemu. 

W tej chwili suwalski samorząd zapropono-
wał harcerzom trzy lokalizacje: przy ul. T. No- 
niewicza, w budynku przy zalewie Arkadia oraz 
przy ul. T. Kościuszki 71A. Harcerze jeszcze nie 
odpowiedzieli na te propozycje. Mariola Brygida 
Karpińska zapytała o ocenę wyników nauczania 
w suwalskich szkołach. Prezydent Suwałk stwier-
dził, że te wyniki go nie satysfakcjonują i ich po-

prawa powinna być głównym celem Strategii 
oświaty w Suwałkach, nad którą trwają prace. 
Przykładowo, w analizie SWOT do tej strategii za-
pisano, że jest słaby nadzór pedagogiczny, któ-
ry zgodnie z prawem oświatowym sprawują dy-
rektorzy szkół i kuratorium oświaty. Po ostatnim 
opublikowanym rankingu „Perspektyw” i dużym 
spadku w nim i Liceum Ogólnokształcącego, 
jego dyrektor zobowiązała się do przeanali-
zowania tej sytuacji. zdaniem prezydenta  
Cz. Renkiewicza nad poprawą jakości nauczania 
w suwalskich szkołach powinni pracować wszy-
scy, którzy mają na to wpływ. 

Adam Ołowniuk nie zgodził się z wnioskiem  
złożonym przez radnych PiS w sprawie Spec- 
jalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1  
i ocenił go jako polityczną nagonkę na tę placów-
kę. W jego ocenie w Ośrodku nie dzieje się nic  
złego, co potwierdzają też stanowiska Rady 
Pedagogicznej i rodziców dzieci uczęszczają-
cych do tej placówki. J. Juszkiewicz stwierdził,  
że stanowisko klubu PiS to nie jest polityczny 
spór, a jedynie zwrócenie uwagi na niewłaściwe 
zachowanie w Ośrodku. Sławomir Sieczkowski 
zapytał o sytuację w Szkole Podstawowej nr 2 
i ewentualne zagrożenie dla dzieci związane  
z koronawirusem. Prezydent Cz. Renkiewicz 
poinformował, że sytuację w SP nr 2 wspólnie  
z Sanepidem kontroluje Urząd Miejski. Prezydent 
Suwałk wystąpił do wszystkich dyrektorów 
suwalskich placówek oświatowych z apelem  
o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szko-
łach, przedszkolach i żłobku. Szefowa suwal-
skiego Sanepidu e. Bednarko poinformowała, 
że 15 lutego trwała jeszcze kontrola w SP nr 2,  
w czasie której potwierdziły się zarzuty zgłoszo-
ne przez pracowników szkoły skierowane do 
służb sanitarnych, w tym Głównego inspektora 
Sanitarnego. W tej szkole 14 pracowników za-
chorowało na COViD-19. Do zgłoszonych za-
rzutów ma odnieść się jeszcze dyrektor SP nr 2.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwał- 
kach można obejrzeć on-line na stronie in-
ternetowej www.um.suwalki.pl. Można też 
zapoznać się z protokołami z sesji publiko-
wanymi na BiP oraz nagraniami z sesji za-
mieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl  
oraz uzyskać dostęp do dokumentów do-
tyczących pracy samorządu w Biurze Rady 
Miejskiej w Suwałkach. zgodnie z wymo-
giem prawa, interpelacje i zapytania rad-
nych oraz udzielane na nie odpowiedzi pu-
blikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Od kilkunastu miesięcy w suwalskiej podstrefie 
SSSE nie pojawił się żaden nowy inwestor

W budynku po inspekcji weterynaryjnej znaj-
dą się służby podległe Wojewodzie Podlaskiemu. 
Również Warsztaty Zajęciowe TPD chcą zająć 
więcej pomieszczeń w tym obiekcie

Bal karna-
wałowy 
w 
Specjalnym 
Ośrodku 
Szkolno
-Wycho-
wawczym 
nr 1 w Su-
wałkach

Fot. SOSW nr 1
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nieBezpieczny WyjAzd 
z Parkingu

Czytelnicy zwrócili się do redakcji „DwuTygodnika Suwalskiego” z prośbą 
o zainteresowanie się niebezpiecznym wyjazdem z parkingu przy jednostce 
wojskowej przy ul. Wojska Polskiego. Samochody wyjeżdżają z tego parkin-
gu wprost na skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Bydgoskiej, co stwarza 
duże zagrożenie w ruchu samochodów w tym miejscu, zwłaszcza w godzi-
nach 6.30-7.30 oraz 15-16. Potwierdza to groźnie wyglądający wypadek, do 
jakiego doszło w tym miejscu 27 stycznia 2021 r. pomiędzy godziną 15 i 16. 
Na szczęście nie było ofiar. To nie był pierwszy wypadek w tym miejscu.

– Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Suwałkach spraw-
dzili to miejsce. ich zdaniem, jest ono widoczne i prawidłowo oznakowa-
ne. Ta kolizja z końca stycznia wynikała z nieustąpienia pierwszeństwa 
przejazdu – oceniła podkom. eliza Sawko z Komendy Miejskiej Policji  
w Suwałkach.

i właśnie przy wyjeździe z tego parkingu często dochodzi do wymusze-
nia pierwszeństwa przejazdu, bo w godzinach największego ruchu trud-
no wyjechać z parkingu na wprost bądź skręcić w lewo. O możliwe rozwią-
zania poprawiające bezpieczeństwo w tym miejscu zapytaliśmy Tomasza 
Drejera, dyrektora zarządu Dróg i zieleni w Suwałkach.

– Analiza stałej organizacji ruchu dro-
gowego w rejonie tego wjazdu wykazała, iż  
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego konieczna jest zmiana stałej orga-
niz acj i  ruchu drogowego. Polegać ona 
będzie na uniemożliwieniu wykonywania ma-
newrów skrętu w lewo, zarówno dla pojaz-
dów wjeżdżających, jak i dla wyjeżdżających  
w prawo. W obecnej chwili jest opracowywa-
ny projekt stałej organizacji ruchu drogowego, 
którego wdrożenie pod warunkiem uzyskania 
wszystkich uzgodnień planowane jest do końca 

maja 2021 r. zmiana lokalizacji zjazdu następuje na wniosek właściciela po-
sesji, który ponosi wszelkie koszty z tym związane lub przez zarządcę Drogi 
w ramach przebudowy ulicy. Llikwidując wjazd należy zapewnić dojazd al-
ternatywny uzgodniony z właścicielem posesji (w przedmiotowej sprawie 
z Jednostką Wojskową) – odpowiedział dyrektor T. Drejer

Najprostszym i właściwie bezkosztowym sposobem poprawy bez-
pieczeństwa ruchu ulicznego w tym miejscu wydaje się zamiana 
miejsc: wjazdu i wyjazdu z parkingu przy jednostce wojskowej. Przy 
takiej zmianie pojazdy z parkingu przy jednostce wojskowej wyjeż-
dżałyby kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego  
i ul. Bydgoskiej.

8

>>

>>

W czasie ostatniego wypadku przy wyjeździe z parkingu obok 
jednostki wojskowej zniszczono słup elektryczny 

CzytelniCy pytająKulturAlny MecenAt
Trzy stypendia i osiem nagród w dziedzinie twórczości artystycz-

nej i upowszechniania kultury wręczył prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz oraz jego zastępca Roman Rynkowski. Te stypendia i na-
grody przyznawane są w Suwałkach od 2003 r. Mają charakter finan-
sowy i są formą mecenatu, który samorząd roztacza nad suwalski-
mi artystami. 

Stypendia otrzymali:
– Anna Szafranowska na projekt: „Śpiewnik Suwalski. Tradycyjne 

pieśni Suwalszczyzny na jazzową nutę” – nagranie i wydanie  
płyty CD”;

– Krzysztof Dawid Kowalewski na produkcję filmu dokumentalne-
go pt. „Stalag iF Sudauen – historia niemieckiego obozu jenieckiego 
w Suwałkach (1941-1944)”;

– izabela Giczewska na realizację projektu: „Być może ojciec”  
– wydarzenie artystyczne łączące performance, teatr autobiogra-
ficzny i rzeźbę.

Nagrody jubileuszowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami otrzymali: 

– Suwalski Chór Kameralny ViVA MUSiCA – z okazji jubileuszu  
25 lat działalności;

– zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna w 70-lecie istnienia;

Anna Cichosz – artysta plastyk, 
pedagog, stylistka, projektantka, 
dekoratorka wnętrz, animatorka  
i menedżerka kultury, która od  
10 lat współpracuje z Biblioteką 
Publiczną im. Marii Konopnickiej  
i Stowarzyszeniem Kulturalnym 
Bibliofil. 
Kwiaty wręczył R. Rynkowski, 
zastępca prezydenta Suwałk 

Dorota Skłodowska – była 
dziennikarka „Tygodnika Su-
walskiego”, menedżerka kul-
tury, członkini Stowarzysze-

nia Kulturalnego Bibliofil, 
która od 14 lat współredaguje 
Rocznik Augustowsko-Suwal-

ski. Nagrodę wręcza prezy-
dent Suwałk Cz. Renkiewicz

Doroczne nagrody w dziedzinie kultury otrzymali: 
– Marlena Borowska – za niestrudzoną pracę i wytrwałość wło-

żone w popularyzowanie oraz rozwój sztuki muzycznej w naszym 
mieście i regionie;

– Anna Śliżewska – za osiągnięcia w zakresie edukacji tanecznej 
dzieci i młodzieży;

– Studio Tańca Radość – za aktywny udział w miejskich imprezach 
kulturalnych, społecznych i sportowych oraz za promocję miasta na 
festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

Na nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnia-
nia kultury przeznaczono 60 tys. zł. Część z tych środków zostanie roz-
dysponowana w ciągu roku na nagrody jubileuszowe.

Zbigniew Tanajew- 
ski – suwalski poeta, 
redaktor, animator kultury, 
członek Stowarzyszenia 
Kulturalnego Bibliofil oraz 
inicjator konkursu „Suwal-
skie Limeryki Latem” 
organizowanego przez 
suwalską Bibliotekę 
Publiczną
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Na kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 27, w której mieszkała rodzina 
Wajdów w Suwałkach, pojawiła się pamiątkowa tablica, którą w 2017 
roku odsłoniła żona reżysera Krystyna Zachwatowicz-Wajda w towarzystwie 
prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Zdzisława Przełomca

Przed 95 laty 6 marca Jakubowi Wajdzie, porucznikowi suwalskie-
go 41. Pułku Piechoty urodził się syn. z żoną Anielą postanowili dać mu 
na chrzcie imiona: Andrzej Witold Stanisław. Tak zaczyna się życiorys 
późniejszego laureata Oscara. Był on obywatelem świata. Na najwspa-
nialsze salony doprowadziły go talent i praca, które zaowocowały ar-
cydziełami polskiej i światowej kinematografii. Kiedy przed laty, w paź-
dzierniku 2000 roku przybył do rodzinnego miasta, by odebrać dyplom 
i tytuł Honorowego Obywatela Suwałk, przywitały Go jakże znamien-
ne słowa jego przyjaciela, byłego wojewody suwalskiego Franciszka 
Wasika: „To chwila wielka i zarazem osobliwa. Miasto nadaje tytuł 
Honorowego Obywatela obywatelowi świata, synowi ziemi Suwalskiej.” 
A. Wajda kilkukrotnie wyjeżdżał i powracał do Suwałk i na Suwalszczyznę. 
Przypomnijmy te krótsze i dłuższe suwalskie chwile najwybitniejszego 
suwalskiego reżysera.

kraina lat dzieCięCyCh
Po odebraniu tytułu Honorowego Obywatela Suwałk w 2000 roku 

Andrzej Wajda stwierdził, że jego suwalskie wspomnienia wiążą się z gar-
nizonem i życiem codziennym wojska, paradami i uroczystościami. Strzępy 
tych wspomnień znalazły się w filmach „Lotna” i „Kronika wypadków miło-
snych”. W Suwałkach przyszły reżyser uczęszczał do pierwszej klasy szkoły 
powszechnej. z tych lat zapamiętał ślizgawkę w parku miejskim i wyjazdy 
rodzinne nad Wigry. i do tych wyjazdów do zespołu pokamedulskiego na-
wiązał w czasie spotkań nadwigierskich „Kultura i Środowisko”.

– W dzieciństwie byliśmy tutaj właśnie z moim bratem, nad Wigrami, 
na tym wzgórzu. No ile mogliśmy mieć lat… 4-5. Tu nie było dookoła nic. 
Przyjechaliśmy bryczką z rodzicami z Suwałk – nie było też dojazdu. i to 

nie była dla nas, żadna wartość, bo tak było wszędzie – lasy, woda. A dzi-
siaj przyjeżdżamy i wołamy – o, jak tu pięknie, szczęśliwi, że to się jesz-
cze uratowało, że istnieje – wspominał A. Wajda.

Zapewne takie jezioro Wigry 
z widokiem 

na pokamedulski klasztor 
w latach trzydziestych 

zobaczył 
Andrzej Wajda

 Fot. Karol Jaroszyński

Po raz pierwszy wyjechał z Suwałk w 1934 roku, gdy rodzina Wajdów 
przeniosła się do Radomia, gdzie Jakub Wajda otrzymał przeniesienie do 
wojska. Potem miał pojawić się w Suwałkach w końcu lat 40-tych, gdy 
przyjechał odebrać odpis aktu urodzenia potrzebny do zawarcia swo-
jego pierwszego małżeństwa. Ten akt urodzenia A. Wajdy znajduje się  
w suwalskim Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przed piętnastoma 
laty A. Wajda od 
przewodniczącego 
Rady Miejskiej 
Mieczysława 
Jurewicza otrzymał 
ozdobny 
odpis aktu 
urodzenia przygo-
towany przez 
Stanisława Wosia

kultura i śrOdOwiskO
Po raz kolejny na Suwalszczyźnie i w Suwałkach A. Wajda poja-

wił się w 1977 r. Przyjechał na pierwsze spotkanie wigierskie „Kultura  
i Środowisko”. Na spotkaniach organizowanych w latach 1977-1990 na-

rOk andrzeja wajdy w suwałkaCh
SuwalSCy RaDNi ZDeCyDOwali, że 2021 ROK bęDZie ROKieM aNDRZeJa waJDy. w TyM ROKu PRZyPaDa 
95 ROCZNiCa uRODZiN NaJwybiTNieJSZegO POlSKiegO ReżySeRa ORaZ MiJa 5 laT OD JegO śMieRCi. 

Andrzej Witold Wajda (ur. 6 marca 1926 w Suwałkach, zm. 9 października 2016 w Warszawie)  
– polski reżyser filmowy i teatralny, w młodości aktywny jako malarz. Czterokrotnie jego filmy 
były nominowane do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Najważniejszą nagrodę 
filmową Oscara otrzymał w 2000 r. za całokształt twórczości. Za film „Człowiek z żelaza” otrzymał 
Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Reżyserował takie filmy jak m.in.: „Kanał”, „Popiół i diament”, 
„Popioły”, „Wesele”, „Brzezina”, „Ziemia obiecana”, „Panny z Wilka”, „Człowiek z marmuru”, „Pan 
Tadeusz” i „Katyń”. Reżyserował sztuki w teatrach gdańskich, warszawskich, krakowskich oraz 
za granicą. Urna z prochami A. Wajdy została złożona na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

poWrot y  W  KrAinę  rodzinną

23.02.2021
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ukowcy, ludzie kultury, architekci  
i  przedstawiciele administracji 
wspólnie zastanawiali się nad tym 
jak ratować i ocalać wyjątkową przy-
rodę Suwalszczyzny i Mazur. Wtedy 
nie było jeszcze ruchów ekologicz-
nych, ale ludzi zainteresowanych 
ochroną środowiska nie brakowało. 
Na spotkaniu w 1977 r. nad Wigrami, 
między innymi powiedział: 

– z wielką przyjemnością wysłu-
chałem raportu miejscowych władz, 
zobaczyłem ludzi, którzy przede 
wszystkim znają się na tym, o czym 
mówią (…) Dlatego, jeśli my kocha-
my te strony (ja akurat tu się urodzi-
łem), to być może razem potrafimy je 
uratować od okrutnego losu, jaki spo-
tkał już wiele najpiękniejszych miejsc  
w naszym kraju. (cytat z „Wigry  
– Kultura i Środowisko – Spotkania 1977-1990”, e. Kurzawa, A. Strumiłło).

W 1977 roku 
uczestnicy 
spotkania 
„Kultura 
i Środowisko” 
przepłynęli 
po Wigrach 
statkiem 
„Perkoz”, 
który wtedy 
pływał 
na trasie 
z Wigier 
do Gawrych Rudy

Fot. z: 
„Wigry – Kultura 
i Środowisko – 
Spotkania 1977-1990” 
e. Kurzawa, 
A. Strumiłło).

W nadwigierskim spotkaniu w 1977 r. uczestniczył też młodszy brat 
przyszłego reżysera – Leszek Wajda. On też urodził się w Suwałkach  
– 20 sierpnia 1927 r. Był artystą plastykiem, profesorem krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. zmarł w 2015 roku, czyli kilkanaście miesięcy 
przed śmiercią swojego brata – wybitnego reżysera. 

A. Wajda do zespołu pokamedulskiego na spotkania „Kultura  
i Środowisko” przyjechał jeszcze dwukrotnie – w 1989 i 1990 roku. Wtedy 

przyjechał już jako senator wybrany w pierwszych demokratycznych wy-
borach po drugiej wojnie światowej.

senatOr ziemi suwalskiej
A. Wajda do Suwałk i na Suwalszczyznę powrócił w 1989 r. znalazł się 

wśród kandydatów do parlamentu rekomendowanych przez Komitet 
Obywatelski „Solidarność”, którego był członkiem. Wystartował w wy-
borach parlamentarnych do Senatu z okręgu wyborczego obejmujące-
go województwo suwalskie. 

Andrzej Wajda z innymi 
kandydatami 

Komitetu Obywatelskiego 
przy Lechu Wałęsie: 
prof. Bronisławem 

Geremkiem 
i prof. Stanisławem Bernato-

wiczem na spotkaniu 
przedwyborczym 

w suwalskim 
Parku Konstytucji 3 Maja

W głosowaniu z 4 czerwca 1989 r. otrzymał największą liczbę głosów  
w tym okręgu (105 407). Po zwycięstwie w wyborach wszedł w skład Senatu 
i kadencji, należąc do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. został 
członkiem Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i edukacji Narodowej 
oraz Komisji Spraw emigracji i Polaków za Granicą.

– Wówczas w roku 1989, w tak ważnym momencie naszych dziejów 
uznałem, że mogę być pożyteczny – wspominał w 1990 roku na łamach 
„Tygodnika Suwalskiego”.

Spotkanie senatora Andrzeja Wajdy w suwalskiej Szkole Podstawowej nr 2

Jako senator A. Wajda zajął się zwłaszcza, wspieraniem rodzimej pro-
dukcji filmowej w nowej, rynkowej, rzeczywistości oraz przygotował róż-
ne koncepcje telewizji publicznej oraz ochrony prawa własności. Senator 
nie zaniedbywał także swojego okręgu. Regularnie przyjeżdżał w Suwalskie  
i promował lokalne pomysły – chociażby Konnej Policji ekologicznej.

– Chodziło o to, że olbrzymie tereny przyrody suwalskiej były niechro-
nione. Nie było nad tym kontroli. A tam nad jeziora tylko koniem można by-
ło dojechać – wspominał po latach.

W nagraniach senackich zachowało się też inne wspomnienie senato-
ra A. Wajdy.

– Próbowaliśmy z Bronkiem Geremkiem (poseł wybrany w woj. su-
walskim) ratować fabrykę mebli, która wszystko wysyłała do związku 
Radzieckiego. Chodziło o to, żeby kupić im jakieś maszyny włoskie, na 
których oni mogliby produkować meble gięte, które ewentualnie szły-
by na zachód. To były nasze zmartwienia: profesora lingwisty, historyka 
Geremka i moje, reżysera filmowego. Jak tu uratować fabrykę mebli? Oni 
w Suwałkach doszli do wniosku, że sami lepiej się uratują niż z naszą po-
mocą – wspominał reżyser. 

W internetowym Archiwum Andrzeja Wajdy znalazła się informacja, że 
ówczesny senator parlamentarne swoje diety przekazywał jednej ze szkół  

Andrzej Wajda w czasie nadwi-
gierskiego spotkania „Kultura  
i Środowisko” w 1977 roku

Fot. z: „Wigry – Kultura i Środowisko – Spotkania 
1977-1990”,  e. Kurzawa, A. Strumiłło).

Niewiele śladów po nadwigierskich spotkaniach „Kultura i Środowisko” 
przetrwało. Jednym z nich są pozostałości instalacji przestrzennej w pobliżu 
wsi Sobolewo koło Suwałk
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w województwie suwalskim. Jego „Notesy” dowodzą, jak uważnie trak-
tował zasłyszane w terenie głosy krytyczne.

– Mnie by drugi raz nie wybrali z Suwałk. z bardzo prostej przyczyny, 
że w Suwałkach mieli już swojego człowieka. Powiedzieli, a dlaczego ktoś 
z Warszawy będzie nas reprezentował. Niech człowiek z Suwałk nas repre-
zentuje – wspomina w senackim nagraniu A. Wajda.

30 marca 1990 roku 
Andrzej Wajda w towarzystwie 
ks. Kazimierza Hamerszmita 
w czasie uroczystości przywrócenia 
imienia Aleksandry Piłsudskiej 
suwalskiej Szkole Podstawowej nr 2 

W 1989 r. pod patronatem Andrzeja Wajdy, z udziałem stołecznego 
środowiska teatralnego w sali suwalskiego Urzędu Wojewódzkiego od-
była się premiera przedstawienia „Lekcja polskiego”, przyjęta niemal en-
tuzjastycznie przez suwalczan. Jak napisali autorzy monografii „Suwałki 
– miasto nad Czarną Hańczą”: „wydawało się, że inicjatywa ta, zwana już 
półoficjalnie „teatrem Wajdy” przerodzi się w coś trwałego. Tak powstał 
Teatr „Na Kresach”, który utworzyła na początku 1991 roku suwalska 
Fundacja „Ad Gentes”, a od września jego organizację przejął WDK, przy 
wsparciu wojewody Franciszka Wasika i księdza Jerzego zawadzkiego.”

Teatr „Na Kresach” odwoływał się do przedwojennych tradycji teatralnych 
w Suwałkach. W pierwszym składzie tego teatru znalazł się scenograf i aktor 
Jan Ciecierski, którego dziadkowie byli właścicielami hotelu i cukierni 
w przedwojennych Suwałkach. Teatr wystawił w Suwałkach i na Suwalsz-
czyźnie kilka spektakli. Z jednym z nich wyjechał nawet do Polaków  
w Kazachstanie. Była to pierwsza wizyta polskiej instytucji kulturalnej 
wśród Polaków przesiedlonych do Kazachstanu   

Fot. archiwum „Tygodnik Suwalski”

A. Wajda przestał być senatorem, upadł też Teatr „Na Kresach”, upadł 
też pomysł budowy teatru w Suwałkach. Teraz w tym miejscu znajdują się 
parkingi w tzw. Sercu Suwałk.

suwalszCzyzna – kraj rOdzinny
W lipcu 1998 roku po raz kolejny A. Wajda powrócił do Suwałk i na 

Suwalszczyznę. W Smolnikach nagrywano początkowe kadry filmu „Pan 
Tadeusz”. Nagrywano tu też część zdjęć do przemarszu wojsk.

– Pięknie położone Smolniki idealnie pasują do krajobrazów opisy-
wanych przez Adama Mickiewicza. Pofałdowany teren, tworzący liczne 
wzniesienia i wąwozy, w których często widać oczka wodne, jest jakby 
żywcem wzięty z opisów wieszcza. Wybór Smolnik nie był przypadkowy. 
Tutejsze widoki są porażająco piękne. ilekroć przyjeżdżałem do Smolnik, 
myślałem, że te krajobrazy powinny się znaleźć w moim filmie – mówił re-
żyser w wywiadzie udzielonym suwalskiej redakcji TVP. 

hOnOrOwy OBywatel
Kiedy w październiku 2000 ro-

ku A. Wajda przybył do rodzinne-
go miasta, by odebrać dyplom 
i tytuł Honorowego Obywatela 
Suwałk od prezydenta Suwałk 
Grzegorza Wołągiewicza i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Andrzeja Kolenkiewicza. Otrzymał 
też szablę, z którą najwyraźniej 
nie chciał się rozstać.

Andrzej Wajda z szablą, 
którą otrzymał w Suwałkach 

w czasie uroczystości nadania tytu-
łu Honorowego Obywatela Suwałk

Filmowy powrót 
Andrzeja Wajdy 
na 
Suwalszczyznę

Ze scenografem, 
Allanem 
Starskim
– czyli dwóch 
laureatów 
Oscara 
na planie 
w Smolnikach

Pan Tadeusz 
wraca 

do Soplicowa

Za chwilę „żołnierze Napoleona ruszą na Moskwę”. Filmową armią dowo-
dził, oczywiście A. Wajda

Senator 
Andrzej 
Wajda 
na mszy św. 
w suwal-
skim 
kościele pod 
wezwaniem 
św. Alek-
sandra
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Ucałowawszy klingę powiedział: Nie potrafię wyrazić, jak się cie-
szę… Jest bardzo podobna do tej, którą nosił mój ojciec przy paradnym 
mundurze. Tamtej, zakopanej w 1939 roku, nigdy nie udało się odnaleźć. 
Nigdy też nie spotkał już Andrzej Wajda swojego ojca, którego pożegnał 
we wrześniu tegoż roku. Później był „Kozielsk” i „Katyń”. i film pokazują-
cy katyńską tragedię, który milionom widzów, w tym Rosjan, uświadomił, 
czym dla Polaków jest ten dramat.

Październik 2000 roku. Andrzej Wajda odbiera dyplom Honorowego Oby-
watela Suwałk z rąk Andrzeja Kolenkiewicza – przewodniczącego Rady 
Miejskiej i Grzegorza Wołągiewicza – prezydenta Suwałk

Dziękując za przyznany mu tytuł reżyser powiedział: „Jestem szczę-
śliwy, że stoję tu dziś przed Wami i dziękuję za zaszczyt nadania mi tytu-
łu Honorowego Obywatela. Los widocznie chce, żebym, co jakiś czas po-
wracał do rodzinnych Suwałk. Choćbym zataczał nawet najodleglejsze 
kręgi, zawsze jest taki moment, że przywołuje mnie to miasto i ta ziemia”.

pOwrOty Ostatnie
Jeszcze kilkakrotnie w XXi wieku przyjeżdżał A. Wajda do Suwałk i na 

Suwalszczyznę. 

Nadanie sali 
widowiskowej SOK 
imienia 
Andrzeja Wajdy

Stanisław Łobacz 
wręczył okolicznościowe znaczki 

pocztowe wydane z okazji 
90. rocznicy urodzin A. Wajdy

Po raz ostatni na kilka miesięcy przed śmiercią, przez dwa dni 16 i 17 
czerwca 2016 r. Honorowy Obywatel naszego miasta, wraz z żoną Krystyną 
zachwatowicz-Wajdą gościł w Suwałkach. Najważniejszym wydarzeniem 
pierwszego dnia pobytu reżysera było odsłonięcie w Suwalskim Ośrodku 
Kultury pamiątkowej tablicy oraz nadanie Sali Koncertowo-Teatralnej SOK 
imienia Andrzeja Wajdy w 90. rocznicę urodzin artysty. Obejrzał też wido-
wisko taneczno-teatralne „Bal w Resursie Obywatelskiej” w wykonaniu 
zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. 

Suwalska nagroda 
„Włócznia Jaćwingów” 
dla wybitnego reżysera.

Na zdjęciu Krystyna 
Zachwatowicz-Wajda 

i Andrzej Wajda

Drugi dzień pobytu był bardzo intensywny. Mistrz polskiej kinemato-
grafii rozpoczął go od odsłonięcia rzeźb z pleneru poświęconego życiu  
i twórczości reżysera przy ul. zarzecze 26, w sąsiedztwie stadionu piłkar-
skiego. Kuratorem pleneru był Andrzej Strumiłło. Gościł też w mieszkaniu 
w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27, w którym urodził się i spędził  
8 lat swojego życia. Ukoronowaniem dnia było spotkanie w ratuszu  
z władzami samorządowymi miasta, gdzie Czesław Renkiewicz prezydent 
Suwałk wręczył reżyserowi Honorową Włócznię Jaćwingów.

Reżyser dziękuje członkom Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” 
za piękny występ

W powyższej 
publikacji 

wykorzystano 
fotografie: 

Romana Łysionka 
ze zbiorów 
Archiwum 

Państwowego 
w Suwałkach; 

archiwum 
Telewizji  Suwałki, 

Jacka 
Buraczewskiego

oraz
Radosława 

Krupińskiego

A. Wajda chętnie 
rozdawał autografy 
w czasie spotkania 
w ratuszu

23.02.2021
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W 2020 roku po raz pierwszy od kilku lat od-
notowano mniejszą sprzedaż alkoholu w suwal-
skich punktach detalicznych i gastronomicznych 
w odniesieniu do roku wcześniejszego. Ogółem w 
2020 r. sprzedano w Suwałkach alkohol o wartości 
108,5 mln zł. Jest to o ponad 13,3 mln zł mniej niż 
w 2019 roku. zapewne wpływ na to miały ograni-
czenia wprowadzone w czasie epidemii korona-
wirusa, które dotyczyły organizacji wesel i innych 
imprez rozrywkowych, a  zwłaszcza gwałtowne 
zmniejszenie się liczby Litwinów przyjeżdżają-
cych na zakupy do suwalskich sklepów.

piwa najwięCej 
Suwalczanie najwięcej piją piwa. W 2020 r. 

prawie połowa wszystkich pieniędzy wydawa-
nych na alkohol była przeznaczana na zakup 
piwa i alkoholi do 4,5% zawartości alkoholu. 
Więcej niż przed rokiem, bo prawie 40% pienię-
dzy wydawanych na alkohol w Suwałkach była 
przeznaczana na zakup wódki i trunków powy-

Tr wa Tydzień Pomoc y 
Osobom Pokrz y wdzonym 
Przestępstwem, w czasie któ-
rego  są udzielane bezpłat-
ne porady prawne dla osób 
pokrzywdzonych przestęp-
stwem. Porady są udzielane, 
m.in. w sądach, prokuratu-
rach, komendach policji, sie-
dzibach prawniczych samo-
rządów zawodowych oraz 
organizacji pozarządowych.

Do 26 lutego porady są 
udzielane w Prokuraturze Ok- 
ręgowej w Suwałkach oraz  
w Prokuraturach Rejonowych 
w Augustowie, ełku, Olecku, 
Sejnach i Suwałkach. W dniach i godzinach urzędowania tych jedno-
stek, wyznaczeni prokuratorzy udzielają informacji osobom pokrzyw-
dzonym. Dokładne godziny i numery pokoi przeznaczonych do przyjęć 
interesantów będą wywieszone w widocznym miejscu w każdej jedno-
stce Prokuratury.

***

Również Centrum Ak t y wności Społecznej 
PRyzMAT zaprasza osoby pokrzywdzone prze-
stępstwem i członków ich rodzin a także świadków  
i osoby im najbliższe do skorzystania z nieodpłat-
nej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, 

rzeczowej i wolontarystycznej. zapewniają m.in.: pomoc prawną, po-
moc psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez me-
diację, pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów 
medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym oraz pomoc opie-
kuna pokrzywdzonego. Więcej informacji można uzyskać w Lokalnym 
Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach prowa- 
dzonym przez Centrum Aktywności Społecznej PRyzMAT, przy ul. T. No- 
niewicza 91, tel. 883 240 678, e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl 
Doradca ds. osób pokrzywdzonych przyjmuje: poniedziałek – czwartek: 
8-16; piątek: 7.30-11.30.

piwo i napoje 
do 4,5% 

zawartości 
alkoholu 

wino i napoje 
od 4,5% do 18% 

zawartości 
alkoholu

wódka i napo-
je powyżej 18% 

zawartości 
alkoholu

wartość sprzedaży 
napojów alkoholowych w 2020 r. 

 w suwałkach

53 651 237 zł

42 969 776 zł

11 867 988 zł

poMoc poKrzyWdzonyM

MniejszA sprzedAż AlKoholu
żej 18% zawartości alkoholu. Najmniej suwal-
czanie piją wina i alkoholi powyżej 4,5%, do 18% 
zawartości alkoholu. Na te napoje wydają nie-
spełna 11% wszystkich pieniędzy przeznacza-
nych na alkohol. i tutaj nie ma większych zmian 
od kilku lat. 

alkOhOl w dOmu
Suwalczanie spożywają  przede wszystkim al-

kohol zakupiony w sklepach, a znacznie rzadziej 
w restauracjach i barach. W ubiegłym roku ta ten-
dencja znacznie się pogłębiła z racji ograniczenia 
pacy lokali gastronomicznych. Wartość alkoholu 
sprzedanego w gastronomii jest trzydzieści osiem 
razy niższa niż w sklepach. W latach ubiegłych ta 
różnica była znacznie mniejsza. zapewne był to 
efekt ograniczeń wprowadzonych w gastrono-
mii w czasie epidemii. 

Nieco zmniejszyła się liczba punktów sprze-
daży alkoholu w Suwałkach (174 punktów  
w 2020 r.; w 2019 r. było ich 177, a w 2018 – 186).

>>

>> noWe BudKi dlA KotóW
Cztery nowe budki dla kotów pojawiły się przy ul. Sejneńskiej. To 

trzecia oaza dla kotów wolno bytujących w Suwałkach. Jesienią ubiegłe-
go roku stworzono dwie oazy przy: ul. e. Plater oraz i. Daszyńskiego na 
Osiedlu Północ.

Oazy dla kotów to miejsca ogrodzone i dostępne tylko dla zwierząt. 
Nadzór nad oazami sprawuje Towarzystwo Opieki nad zwierzętami  
w Suwałkach. W każdej oazie znajdują się ocieplone budki dla kotów oraz 
karmowisko. W ogrodzeniu wykonane są specjalne otwory, dzięki którym 
koty mogą swobodnie wchodzić do oazy. 

złotA rączKA
Trwa program „złota Rączka dla Seniora”, dzięki któ-

remu suwalscy seniorzy otrzymują pomoc przy drob-
nych naprawach w ich domach. Realizuje go ponow-
nie Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”. zgłoszenia przyjmowane są od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9-18 pod numerem tel. 517 871 124. 
zgłoszenia można przesyłać również na adres e-mail: senior.zr@wp.pl

z pomocy „złotej Rączki dla Seniora” mogą skorzystać samotnie 
mieszkający suwalczanie, którzy ukończyli 70 lat lub w wieku powyżej 
60 lat – z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepeł-
nosprawności. Mają dostęp do bezpłatnych usług w zakresie drobnych 
napraw domowych, m.in. takich jak: wymiana żarówek, gniazdek elek-
trycznych, uszczelek w kranach, montaż zamków w drzwiach oraz klamek.  
z uwagi na stan epidemii udzielana jest również pomoc osobom powy-
żej 70 lat w postaci zakupu żywności, środków higienicznych i leków. 

>>
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wydarzenia spOrtOwe
ślepsk malOw Bez zwyCięstw

Siatkarze Ślepska Malow wciąż nie mogą wygrać meczu w Plus Lidze 
w 2021 roku. W Suwałki Arenie przegrali 1:3 (25:23, 22:25, 22:25, 24:26) ze 
Skrą Bełchatów. Kolejny mecz z Treflem Gdańsk mieli rozegrać po odda-
niu do druku tego wydania „DwuTygodnika Suwalskiego”. Był on zapla-
nowany na poniedziałek 22 lutego w Suwałkach. Jego wynik podamy na 
stronie internetowej www.dwutygodniksuwalski.pl Przed rozegraniem 
tego meczu Ślepsk Malow z dorobkiem 27 punktów zajmował jedena-
stą lokatę w tabeli Plus Ligi.

Kolejny mecz w Suwałkach Ślepsk Malow ma rozegrać 28 lutego  
o godz. 17:30 z MKS Będzin, spadkowiczem z Plus Ligi.

wigry startują
W samo południe w najbliższą sobotę (27 lutego) rozgrywki ii ligi 

wznowią piłkarze suwalskich Wigier. Meczem w Pruszkowie ze zniczem 
powinni zakończyć pierwszą rundę tych rozgrywek, ale wciąż nie jest 
ustalony termin zaległego meczu z Górnikiem Polkowice, liderem ta-
beli. W 16 rozegranych meczach Wigry wywalczyły 33 punkty i zajmują 
czwartą lokatę w tabeli ii ligi.

Pierwszy mecz II ligi w Suwałkach 
Wigry mają zaplanowany dopiero na 
12 marca, ale na stadionie przy 
ul. Zarzecze 26 już rozpoczęły się przy-
gotowania do tego spotkania 
z Błękitnymi Stargard  Fot. OSiR

W ostatnich rozegranych me-
czach sparingowych podopieczni 
Dawida Szulczka najpierw pokonali 
po 3:0 trzecioligowców: Ruch Wysokie 
Mazowieckie i Olimpię zambrów. Oba 
mecze rozegrano 13 lutego w ełku. 

Następnie 20 lutego w Siedlcach Wigry zremisowały 1:1 z drugoligo-
wą Pogonią (gola dla Wigier strzelił Michał Żebrakowski) i przegrały 2:4 
ze zniczem Biała Piska (gole dla Wigier zdobyli Jakub Kunicki i Grzegorz 
Aftyka). 

W meczu sparingowym 
w Siedlcach suwalskie 
Wigry zremisowały  
z Pogonią Siedlce. Mecz 
ligowy z tą drużyną 
rozegrają pod koniec 
maja w Suwałkach

Fot. Pogoń Siedlce

W czasie przerwy zimowej do składu Wigier dołączyło sześciu pił-
karzy. Suwalski klub wypożyczył do końca tego sezonu dwóch 19-lat-
ków: Mateusza Sowińskiego z Korony Kielce i Michała Orzechowskiego 
z BrukBetu Termaliki, a na zasadzie transferu definitywnego sprowadził 
22-letniego Patryka Mularczyka z zagłębia Sosnowiec i 26-letniego elso 
Brito, byłego gracza excelsioru Rotterdam. z Piasta Gliwice został wy-
pożyczony 20-letni pomocnik Wojciech Kamiński, który ostatnio grał  
w pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz. Natomiast półroczny kontrakt  
z suwalskim klubem podpisał doświadczony obrońca Rafał Grzelak, który 
ostatnio reprezentował barwy Korony Kielce. zimą z Wigier odeszli: Josip 
Soljić (Resovia Rzeszów), Oskar Furst (zawisza Bydgoszcz) i Jakub Świątek 
(wypożyczenie do KS Kutno).

medalOwy turniej
Dwa złote i cztery brązowe medale zdobyli suwalscy badmintoniści na 

ogólnopolskim turnieju badmintona, rozegranym w Białce Tatrzańskiej. 
Suwalczanie rywalizowali w dwóch kategoriach: młodzik i junior. Ulyana 
Wolska w kategorii do 19 lat wygrała rywalizację w grze pojedynczej. Wśród 

dziewcząt do lat 15 bad-
mintonistka SKB Suwałki 
Weronika Stankewicz 
grając w parze z Natalia 
Witkowską z UKS Plesbad 
Pszczyna okazały się naj-
lepsze w grze podwójnej. 

Badmintonistka  SKB 
Ulyana Wolska na naj-
wyższym stopniu podium 
w grze  pojedynczej do 
lat 19   Fot. SKB

Brązowe medale dla SKB wywalczyli: Oliwia Niedźwiedzka/Ulyana 
Wolska (w grze podwójnej do lat 19), Michał Aleksandrowicz/Mateusz 
Hołub i para łączona Maksym Owczynnikow (SKB)/Bartosz Wata (UKS 
KSBad Kraków) w grze podwójnej U-19 oraz Jan Szeszko w grze poje-
dynczej do lat 15.

sukCesy lekkOatletów
znakomicie zaprezentowali się lekkoatleci LUKS 

Hańczy Suwałki na Halowych Mistrzostwach Polski 
juniorów rozegranych w Toruniu. W kategorii do lat 
20 Kornel Rybacki  (na zdjęciu obok) w biegu na 60 m 
przez płotki wywalczył brązowy medal. W czasie mi-
strzostw dwukrotnie bił rekord życiowy, a w finale 
osiągnął 8,05 sek. Był o rok młodszy od pozostałych 
biegaczy, którzy zajęli sześć czołowych lokat w fina-

łowym biegu na 60 m ppł. W latach poprzednich podopieczny trene-
ra Jarosława Jutkiewicza zdobywał mistrzostwo Polski w młodszych 
kategoriach wiekowych.

Na tych Mistrzostwach Polski juniorów srebrny me-
dal w kategorii do lat 18 w skoku wzwyż wywalczył 
Piotr Konopko (na zdjęciu). Podopieczny J. Jutkiewicza 
skoczył 198 cm i tym wynikiem pobił o 3 cm niedawno 
ustanowiony rekord życiowy. Przed rokiem P. Konopko 
był trzeci w Mistrzostwach Polski.

ap wigry w CzOłOwej ósemCe
Młodzi piłkarze AP Wigry Suwałki z rocznika 2009 uplasowali się 

na miejscach od piątego do ósmego w turnieju finałowym o Puchar 
Prezesa Polskiego związku Piłkarskiego. zajęli pierwsze miejsce w swo-
jej grupie, a następnie w ćwierćfinale przegrali z AP Górnika zabrze. 
Akademię Piłkarską Wigry Suwałki na tym turnieju reprezentowa-
li: Jakub iwanowski, Damian Borkowski, Dominik Borkowski, Mateusz 
Bernat, Rafał Olszewski, Oskar Jasielczuk, Ryan Dobkiewicz, Kamil 
Urynowicz, Kornel Kościuch, Oskar Balcer. zespół prowadził trener 
Tomasz Chmielewski.

Młodzi piłkarze AP Wigry Suwałki ze swoimi opiekunami i prezesem 
PZPN Zbigniewem Bońkiem   AP Wigry Suwałki

Fot. LUKS Hańcza 
Suwałki
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głosujMy nA „pArAdoKs”
Powieść „Paradoks” suwalczanina Artura 

Urbanowicza walczy o tytuł książki roku w naj-
większym plebiscycie literackim w Polsce, or-
ganizowanym przez portal LubimyCzytac.pl. 
„Paradoks” to mroczna powieść psychologiczna. 
Opowiada historię studenta, którego perfekcjo-
nizm przyjmuje tak skrajne, że aż niszczycielskie 
formy. Chłopak, samotny i odrzucony przez ró-
wieśników, nie zauważa, że stopniowo popada  
w szaleństwo, a na domiar złego wydaje mu się, że 
prześladuje go sobowtór, który chce go zabić…

Warto dodać, że podobnie jak w swo-
ich poprzednich powieściach – „Gałęzistym”, 
„Grzeszniku” i w „inkubie” – autor nie zapomniał 
o rodzinnych stronach i niektóre rozdziały książki 
rozgrywają się w Suwałkach i okolicach. Aby od-
dać głos w plebiscycie, wystarczy mieć bezpłat-
ne konto w portalu LubimyCzytac.pl i do koń-
ca lutego kliknąć pod odpowiednim tytułem 
pod następującym linkiem: https://lubimyczytac.pl/plebiscyt/kategoria/104/horror

15

>>

A. Urbanowicz podczas spotkania 
literackiego w Bibliotece Publicznej 
im. M. Konopnickiej rozdawał au-
tografy na książce „Paradoks”

>>
11 lutego po raz pierwszy  

w czasie pandemii COViD-19 był 
obchodzony Światow y Dzień 
Chorego. O duszpasterst wie  
i wsparciu chorych w tym trud-
nym czasie rozmawiamy z duszpa-
sterzem suwalskiej służby zdrowia  
ks. Szymonem Klimaszewskim.

– Jak wyglądał Dzień 
Chorego w tym roku?

– Gdy jest się w szpitalu to za-
wsze jest Dzień Chorego. Staram 
się wtedy tylko skoncentrować na 
chorym i na tym, co w danym cza-
sie wykonuję. Codziennie, tak i te-
go dnia sprawowaliśmy msze św., 
udzielałem sakramentów świętych, 
błogosławiłem, prowadziłem licz-
ne rozmowy z chorymi i persone-
lem. W Szpitalu Psychiatrycznym 
dokonałem pobłogosławienia no-
wego oddziału dla dzieci i mło-
dzieży. W 2021 r. mimo pewnych 
ograniczeń obchody tego dnia po-
zwoliły także podkreślić to, że cho-
rzy są naszym skarbem, który chce-
my chronić. Każdy chory, jeśli tylko 
tego pragnie ma możliwość spo-
tkania z kapłanem. zatrzymuję się 
przy każdym łóżku, nawet jeśli nie 
jestem zaproszony, bo wiem że 
chory chce, by ktoś przy nim po-
był, zwłaszcza teraz gdy najbliżsi 
nie mogą odwiedzać. Czasem pro-
szą by wziąć ich za rękę, posłuchać 
i coś powiedzieć. Bez różnicy, czy 
są wierzący. Dzień Chorego zawsze 
niesie pewne wezwanie, byśmy nie 
zubożyli naszego życia o współczu-

cie i doświadczenie, niekiedy wręcz 
heroicznej miłości.

– Czy odwiedza ksiądz 
wszystkich chorych, także na 
oddziałach covidowskich?

 – Oczywiście, mam możliwość 
spotkania z chorymi, także na od-
działach covidowych. Jak na in-
ne oddziały wchodzę w każdym 
czasie, tak na covidowe na bar-
dzo wyraźne zaproszenie. Bardzo 
wspierają mnie wtedy osoby z per-
sonelu medycznego, którym bar-
dzo dziękuję. Chodzi o zachowa-
nie wszelkich zasad sanitarnych.

– w jaki sposób można 
wspierać osoby w tak ciężkim 
czasie epidemii? 

– W tym miejscu chciałbym 
zwrócić się do wszystkich, byśmy 

duszpAsterstWo chorych W czAsie pAndeMii

tego czasu nie lekceważyli. Czas 
pandemii jest innym czasem. To 
wyjątkowy czas by w posłuszeń-
stwie i odpowiedzialności za in-
nych i siebie przestrzegać rygo-
rów sanitarnych. Osoby wierzące 
w trosce o swoje życie duchowe, 
wiedząc że jest to inna rzeczywi-
stość i możemy być w niespodzie-
wanych okolicznościach narażeni, 
powinny zadbać o permanentne 
trwanie w stanie łaski uświęcają-
cej. To daje siłę i jest świadectwem 
dla ludzi, którzy jeszcze Boga nie 
spotkali. Każdy czas zarazy jest 
okazją do metafizycznych reflek-
sji. Widzimy nasze przemijanie, 
kruchość życia, ludzkie ograni-
czenia w każdej dziedzinie. Gdy 
nas atakuje choroba, czasem i to 
zależy od każdej osoby stajemy  
w bezradności. Słowa, dotyk, spoj-

rzenie nie wystarczają ale trzeba 
to robić z wiarą. Piękne jest to, że 
Dzień Chorego przypada w litur-
giczne wspomnienie Matki Bożej 
z Lurdes, ponieważ z Maryją za-
wsze droga jest lżejsza i prostsza.

– w jaki sposób można kon-
taktować się z Kapelanem 
Szpitalnym? 

– Kiedy miałem na początku 
pandemii jeszcze trudniejszy do-
stęp do chorych chodziłem pod 
każdy oddział, by tam na koryta-
rzu się modlić i błogosławić. Jeśli 
chory mógł to telefonicznie roz-
mawialiśmy i zachęcałem chore-
go, by wzbudzał żal doskonały. 
Dlatego wspomniałem o byciu  
w łasce uświęcającej w najlepszym 
zdrowiu, ponieważ nie wiemy co 
nas może spotkać. Łaska uświę-
cająca to nasz normalny stan. 
Umacniani modlitwą, sakramen-
tami, dobrymi czynami w codzien-
ności łatwiej, wytrwałej, sensow-
niej i z nadzieją przeżywamy nasze 
trudy. W mojej posłudze dzieją się 
zadziwiające sytuacje, w których 
widzę jak Bóg uzdrawia ludzi na 
duszy i ciele. Takich przemian do-
świadczają nie tylko chorzy, ale  
i ich rodziny, z którymi odbywam 
spotkania i rozmowy. Najprościej 
można mnie spotkać w godzinach 
sprawowania Mszy św. w szpita-
lach lub kontaktując się telefo-
nicznie po numerem 602 817 469.

– Dziękujemy za rozmowę.

Ksiądz Szymon Klimaszewski podczas otwarcia Ośrodka Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży 
w suwalskim Szpitalu Psychiatrycznym

nietyPowe 
walentynki

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w Walentynki nad 
zalewem Arkadia w specjalnym biegu bez ubrań. Biegacze 
i biegaczki ubrani jedynie w szorty, rękawice, czapki, bu-
ty i specjalne walentynkowe dodatki wystartowali z pla-
ży nad zalewem Arkadia i pokonali trasę o długości 3,5 km. 
Organizatorami akcji byli: Suwałki NanuQ Team oraz firma 
Klimat we współpracy z suwalskim OSiR-em.

>>
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pilotażowy program „aktywny samorząd” 
finansowany ze środków pFrOn

 informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowego programu „AKTyWNy SAMORzĄD” w 2021 roku.
 Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Filipowska 20.

wnioski dostępne są po zalogowaniu na stronie  https://sow.pfron.org.pl

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie 
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pro-
gramu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

 w 2021 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełno-
sprawnych, które:

a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopa-
sowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich 
aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C zadania: 1, 3-4, a także 
eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób 
z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora),

b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób 
do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż 
jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzecze-
nie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C),

c) są zatrudnione,
d) posiadają podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP i 

złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW, 
e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku,
f) w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania ży-

wiołu lub innych zdarzeń losowych.
Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2021 

roku: 
moduł i – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i za-

wodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posia-

danego samochodu,
– zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społe-

czeństwie informacyjnym:
– zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania,
– zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ra-

mach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
– zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego nabytego w ramach programu,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym,

– zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowa-
no nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na iii po-
ziomie jakości,

– zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania technicz-
ne, (co najmniej na iii poziomie jakości),

– zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej.

moduł ii – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać: 
a) w formie elektronicznej w dedykowanym i bezpłatnie udostępnio-

nym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), logowanie do systemu: https://
sow.pfron.org.pl

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy: zarejestrować się w systemie 
SOW, posiadać adres poczty elektronicznej, posiadać kwalifikowany podpis 
elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy),

b) w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, pok. nr 2.

termin przyjmowania wniosków:
a) Moduł i (tryb ciągły): 

od dnia 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r. 
b) Moduł ii:
a) od dnia 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dotyczy roku akademickiego 

2020/2021),
b) od dnia 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (dotyczy roku akademickiego 

2021/2022).

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny 
samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl   45/2021

prezydent miasta suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 

Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 31265/2 o powierzchni 1,3467 ha, 
położonej w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej (przy obwodnicy Suwałk), 
wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr 
SU1S/00066342/2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze 
przetargu na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka i, Filipowską 
i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.07.2017 roku. Dojazd 
projektowaną drogą oznaczoną symbolem 2bKD.

Cena wywoławcza: 1 000 000 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).
Wadium: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 08 stycznia 2021 roku 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzi-
bie urzędu miejskiego w suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego 

w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział  

w Suwałkach do dnia 12 kwietnia 2021 roku. W tym dniu kwota wadium musi 
być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem prze-
targu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapo-
znaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie 
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzo-
nego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przed-
łożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z pod-
pisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeń-
skim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane 
są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeń-
skim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do 
przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

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

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  41/2021



23.02.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

17

masz prOBlem z alkOhOlem?
ChCesz przestaĆ piĆ?

anOnimOwi alkOhOliCy Czekają

wykaz mitingów grup aa intergrupy

„pOjezierze”
infolinia: 801 033 242

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

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

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

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

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

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

lipsk:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 23/2021

>>

przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w suwałkach 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie ba-
dań wykonanych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-
epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 01.02.2021 r., informuje, że ja-
kość i skład wody dostarczanej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. 
z o.o. spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz.2294).

W załączeniu  • Ocena jakości wody
44/2021

pani anecie Owłasiuk
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OjCa 
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
47/2021

inFOrmaCja
prezes zarządu Budynków mieszkalnych w suwałkach tBs sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 
oraz Dz. U. z 2021 poz. 11, 234) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 
21 dni tj. od dnia 18.02.2021 r. do dnia 10.03.2021 r. został opublikowany na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie in-
ternetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie informacji Publicznej oraz w 
dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 4/2021 z dnia 15 lutego 2021 
r. nieruchomości przeznaczonej do najmu.   49/2021

inFOrmaCja
prezes zarządu Budynków mieszkalnych w suwałkach tBs sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w 
dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 
1990 oraz Dz.U. z 2021 poz. 11, 234) podaje do publicznej wiadomości, że na 
okres 21 dni tj. od dnia 17.02.2021 r. do dnia 09.03.2021 r. został opublikowa-
ny na tablicy ogłoszeń w siedzibie zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stro-
nie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie informacji Publicznej 
oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 3/2021 z dnia 15 lu-
tego 2021 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia.  50/2021

lodoWisKo czynne
Lodowisko miejskie w Suwałkach przy Szkole Podstawowej nr 11 

przy ul. Szpitalnej 66 zaprasza. Wstęp i wypożyczenie łyżew bezpłatnie. 
Codziennie wejścia o godzinach 14, 15, 16 i 17. W soboty i niedziele godz. 
11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Obowiązują zasady bezpieczeństwa: jednorazo-
wo z lodowiska korzysta maksymalnie 30 osób (50% miejsc w porówna-
niu z sezonem 2019/2020); w namiocie lodowiska mogą przebywać je-
dynie osoby z biletami; maseczka lub przyłbica jest obowiązkowa (szalik 
nie wystarcza); na tafli obowiązują rękawiczki (mogą być jednorazowe); 
łyżwy mogą być wypożyczone po raz drugi po dezynfekcji; obowiązuje 
dystans społeczny; zabrania się korzystania z obiektu z objawami infekcji.
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Wydawca: Biblioteka publiczna im. marii konopnickiej w suwałkach, ul. emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, 
www.dwutygodniksuwalski.pl znajdziesz nas również na Facebooku: dwutygodnik suwalski, tel. 87 566-28-25. 

Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.
Druk: Drukarnia „HeLiOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5 000 egzemplarzy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie ponosi odpowiedzialności.

>> gdzie trAfiAją ścieKi?
W Suwałkach będzie przeprowadzona weryfikacja sposobu odprowadzania ścieków  

z 491 nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Decyzja została pod-
jęta po tym jak pracownicy suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odkryli nielegalnie wko-
pane rury odprowadzające nieczystości do Czarnej Hańczy. 

– Poleciłem pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska zinwentaryzowanie obszaru ca-
łego miasta pod kątem podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. Tutaj wyniki również zaska-
kują negatywnie. Okazuje się, że w całym mieście jest 491 budynków nie podłączonych do 
systemu kanalizacji – co oznacza, że ścieki są na nich zagospodarowane w inny sposób – in-
formuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Pracownicy Wydziału Ochrony Śro- 
dowiska zweryfikują w jaki sposób są od-
prowadzane ścieki z tych 491 budynków. 
Jeszcze w tym miesiącu do wszystkich 
ich właścicieli trafią pisma z ankietami do 
wypełnienia. Właściciele nieruchomości, 
którzy mają możliwość podłączenia swo-
ich budynków do kanalizacji, a nie podłą-
czyli się do niej, będą mieli obowiązek by 
to zrobić. Wynika to z przepisów obecnie 
obowiązującego prawa. Prezydent Miasta 
Suwałk będzie też chciał uruchomić pro-
gram dotacji, który w części sfinansuje 
koszt podłączenia budynków do sieci ka-
nalizacyjnej, na wzór suwalskiego programu dopłat do wymiany źródeł ciepła.

Trwa nabór na rok szkolny 2021/22 do przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Suwałki. Do 1 marca rodzice dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli mogą składać deklaracje  
o kontynuacji wychowania przedszkolnego. 

2 marca rozpocznie się w Suwałkach nabór wnio-
sków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przed-
szkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumen-
tami potwierdzającymi spełniania przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w po-
stępowaniu rekrutacyjnym. Nabór wniosków po-
trwa do 16 marca. Potem będzie weryfikacja przez 
komisję rekrutacyjną złożonych wniosków. 23 marca 
o godz. 8 zostaną podane do publicznej wiadomo-
ści listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifiko-
wanych do przedszkola lub oddziału przedszkol-
nego. Do 26 marca do godz. 14 rodzice będą mogli 
złożyć pisemne oświadczenia o woli przyjęcia dziec-
ka do przedszkola.

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

naBór dO pOdstawówek
Od 2 do 16 marca potrwa nabór do klas pierw-

szych szkół podstawowych dla dzieci spoza obwo-
du danej szkoły. 2 marca rozpocznie się też nabór 
do klas iV sportowych oraz klas Vii dwujęzycznych  
w szkołach podstawowych. Ten nabór potrwa do  
5 marca do godz. 15. Więcej na: www.um.suwalki.pl 
w zakładce Dla mieszkańca/edukacja

Już 2 marca rusza rekrutacja elektroniczna do su-
walskich przedszkoli. Warto zapoznać się z kryteriami 
oraz harmonogramem przyjęcia do tych placówek.

Przedszkole nr 2 przy ul. L. Waryńskiego 28

>> osKAr dlA żółtego słoniKA?
Suwalskie przedszkole Żółty Słonik przy ul. Północnej zostało nominowane do archi-

tektonicznych Oskarów, prestiżowej nagrody architektonicznej Mies van der Rohe Award 
2022. Nagroda Unii europejskiej im. Miesa van der Rohe to dzieło trzech instytucji: Komisji 
europejskiej, Parlamentu europejskiego i Fundacji Miesa van der Rohe. Nagroda przyzna-
wana jest co dwa lata będąc jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie archi-
tektury. Na tegorocznej liście nominowanych znalazło się 20 polskich projektów architek-
tonicznych ukończonych od października 2018 r. do kwietnia 2021 r. – w tym nowe osiedla 
oraz bloki, obiekty publiczne, komercyjne i centra aktywności lokalnej. Laureatów pozna-
my w kwietniu 2022 roku.

Przedszkole Żółty 
Słonik w Suwałkach 
jest kolejnym projek- 
te m w a r s z aw sk i e j  
pracowni Xystudio  
d la  Fab r y k i  M eb l i  
Forte i kolejnym no-
minowanym do na-
grody Mies van der 
Rohe Award. Rozległa 
dzia łk a dała moż-
liwość zaprojek to -
wania rozłożystego 
budynku jednopozio-
mowego. Jednak to 
słońce zdeterminowało jego ustawienie oraz układ funkcjonalny. We wschodnim skrzydle 
znajduje się żłobek, ponieważ młodsze dzieci potrzebują rano dobrego doświetlenia zajęć, 
które odbywają się przed drzemką. Od czerwca do sierpnia budynek rzuca cień na plac za-
baw dla najmłodszych. Starsze dzieci nie śpią w ciągu dnia, więc ich sale w zachodnim skrzy-
dle są dłużej doświetlone. Całość została otoczona wielofunkcyjnymi zadaszonymi tarasami 
z wbudowanymi piaskownicami.

nABór do szKół 
i Przedszkoli

>>

Przedszkole Żółty Słonik w dniu otwarcia w 2018 roku
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Centrum Obsługi nieruchomości

międzynarodowy koncern Obrotu nieruchomościami

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

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

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

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 maja 1, 16-400 suwałki
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prOsimy 
O pOmOC!

pragniemy, 
aBy Bartek 

Odzyskał zdrOwie
i pełnOsprawnOśĆ.

Bartek ma krótszą nogę i zrotowaną miednicę oraz problemy 
z kręgosłupem. Cały czas jest rehabilitowany.

***
Aby uniknąć operacji wydłużenia nogi chcemy poddać go specjalnej 
rehabilitacji yumeiho.

***
Na rehabilitację potrzebne są pieniądze – min. 30 tys. 

Pieniądze zbierane są na: zrzutka.pl
www.zrzutka.pl/m9dxan

Odzyskać zdrOwie i pełnOsprawnOść Bartka tO nasz cel!!!

Bartosz sadłowski, 

12 lat

www.zrzutka.pl/m9dxan

Dziękujemy

27/2021

zapraszamy na Bezpłatne 
Badanie i kOnsultaCje!

Chciałbyś poprawić swoje zdrowie? 
Brakuje Ci energii? 

a może obawiasz się o przeziębienia
 w czasie pandemii COVid?

 
dobierzemy odpowiednie terapie ziołowe 

dla Ciebie i twoich najbliższych. 

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