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zdaniem
prezydentA
W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Dzień Pracownika
Służby Zdrowia. Z tej okazji wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i pozostałym pracownikom białego
personelu w suwalskich placówkach pragnę złożyć wyrazy
uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia pracę na rzecz
drugiego człowieka. W dzisiejszych czasach pandemii koronawirusa nabiera ona zupełnie
nowego, ważnego znaczenia,
o czym miałem okazję przekonać się sam będąc chorym na
COViD-19. Wielokrotnie już dziękowałem za opiekę jaką mnie wtedy otoczono. Dziękuję również i teraz.
Dziękuję Państwu za odpowiedzialność, wyrozumiałość i profesjonalne podejście do Waszej pracy. Życzę satysfakcji zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech na co dzień otacza Was życzliwość
i serdeczność tych, których spotykacie na swojej drodze.
Miasto Suwałki – choć nie posiada własnej placówki ochrony zdrowia
– stara się na bieżąco wspierać wszystkie działania suwalskich służb medycznych. Oprócz wsparcia finansowego, jest to chociażby ciągła, merytoryczna współpraca.
W ostatnich dniach wspólnie z Adamem Szałandą, Dyrektorem
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach podjęliśmy współpracę w celu utworzenia na terenie naszego miasta masowego punktu szczepień
przeciwko COViD-19. To efekt wytycznych związanych ze wzrostem liczby szczepionek, które mają niebawem trafić do Polski. Punkt jest już gotowy do pracy. Ponadto jestem w trakcie prac na rzecz utworzenia drugiego punktu na południu Suwałk.
Masowy punkt szczepień zostanie stworzony na terenie Szpitala
Wojewódzkiego przy ul. Szpitalnej. Oczywiście pozostałe 13 punktów
szczepień oraz punkt w szpitalu dalej będą działały na terenie Suwałk.
Dziennie te wszystkie miejsca będą mogły wykonać ponad 1000 szczepień przeciwko koronawirusowi.
Wspólnie z dyrektorem Adamem Szałandą określiliśmy podział zadań przy stworzeniu tego punktu. Ja powołałem swojego pełnomocnika, który będzie za to odpowiadał. Został nim Pan Grzegorz Krysa zastępca Dyrektora OSiR w Suwałkach. Miasto będzie odpowiadało za pomoc
logistyczno-organizacyjną.
Masowy punkt szczepień w szpitalu będzie miał oddzielne wejście
oraz ciągi komunikacyjne. Osoby udające się na szczepienie nie będą
narażone na kontakt z chorymi. Pracownicy miejskich jednostek, którzy
zostaną skierowani do akcji masowych szczepień zostaną odpowiednio
przeszkoleni i pomogą w rejestracji pacjentów i wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Miasto zapewni również brakujące meble czy też
sprzęt. Kadra szpitala weźmie na siebie natomiast cały zakres dotyczący strony medycznej.
Punkt szczepień mógłby rozpocząć funkcjonowanie już teraz.
Jesteśmy organizacyjnie do tego przygotowani. Pierwotnie mówiło
się, że masowe punkty szczepień miały rozpocząć swoją działalność od
19 kwietnia. My ze swojej strony przygotowaliśmy się do tego zadania.
Brakuje nam jedynie szczepionek.
Oprócz masowego punktu szczepień w szpitalu, kolejny prawdopodobnie powstanie w hali OSiR przy ul. Wojska Polskiego lub w hali Suwałki
ARENA. W tym celu prowadzę rozmowy z innym podmiotem leczniczym,
który wykazuje zainteresowanie taką współpracą, a o szczegółach będziemy informować już niebawem.

>>

77. rocznica

1 kwietnia pod Pomnikiem Straceń przy ul. Sejneńskiej oddano hołd
16 mieszkańcom Suwalszczyzny zamordowanym przez Niemców przed
77 laty. W symbolicznej uroczystości uczestniczyli: Czesław Renkiewicz,
prezydent Suwałk wraz ze swoimi zastępcami, Jacek Niedźwiedzki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz przedstawiciele Rady Seniorów,
Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6
im. A. Kujałowicz.

Kwiaty pod
Pomnikiem
Straceń złożyli przedstawiciele
Młodzieżowej Rady
Miasta
Suwałki

Kwiaty złożono też na grobach straconych 16 mieszkańców
Suwalszczyzny, których pochowano w zbiorowej mogile w Lesie
Szwajcarskim.

>>

Harcerze zapraszają

W Komendzie Hufca ZHP Suwałki
im. Tadeusza Lutostańskiego prz y
ul. Zastawie 38b lok. 10 w kwietniu dyżurować będą:
– komendantka pwd Aleksandra Hanc
– środy w godz. 17:30-19:30
– skarbnik phm Bartek Mordas – środy w godz. 17:30-19:30
– zastępca komendanta hm Agnieszka
Jasielon – 20 kwietnia w godz. 16-18
– członek komendy do spraw pracy ze szczepami pwd Katarzyna
Pietrzeniuk 20 kwietnia w godz. 16:30-18:00
– członek komendy do spraw promocji i wizerunku phm Karolina
Miller – 22 kwietnia w godz. 16:20-18:00
– kwatermistrz bazy/hufcowy administrator ewidencji pwd Anna
Gawlińska – 28 kwietnia w godz. 17:30-19:30.

>>

Konkurs
na nazwę parku

Konkurs na nadanie nazwy parkowi pomiędzy suwalskimi ulicami
A. Putry, gen. W. Andersa i R. Minkiewicza, ogłosił Prezydent Miasta
Suwałk. Od 19 kwietnia do 3 maja będzie można zgłaszać propozycje nazwy parku wysyłając formularz na adres bpm@um.suwalki.pl
Jedna osoba może nadesłać jedną propozycję. Następnie komisja wybierze 10 propozycji nazwy parku, spośród których w sondzie internetowej przeprowadzonej od 10 do 23 maja zostanie wybrana jedna.
Już niedługo rozpocznie się modernizacja tego parku. Więcej pisaliśmy o niej w jednym z poprzednich wydań „DTS”. Wpływ na wygląd zieleńca mieli wszyscy suwalczanie, którzy w czasie kilkutygodniowych konsultacji mogli zgłaszać swoje pomysły.
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Zdalnie z Suwałk do Grande-Synthe

2 kwietnia odbyło się spotkanie on-line z przedstawicielami miasta partnerskiego Suwałk – francuskiego Grande-Synthe. Czesław
Renkiewicz, prezydent Suwałk rozmawiał z merem Grande-Synthe, którym od roku jest Martial Beyaert. Głównym tematem była kontynuacja
współpracy obu miast po zakończeniu pandemii koronawirusa. W spotkaniu wziął udział również Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady
Miejskiej w Suwałkach.
– Sytuacja w Grande-Synthe jest ciężka. Aktualnie podjęto decyzję
o zamknięciu wszystkich szkół oraz form kształcenia na najbliższe 3 tygodnie. W rejonie Dunkierki jest bardzo dużo zachorowań. Szpitale są przeciążone – mówił mer M. Beyaert.
Ma to związek z brytyjską odmianą wirusa z uwagi na bliskość GrandeSynthe i Dunkierki od Calais, w którym znajduje się wjazd do tunelu pod
kanałem La-Manche.
– Francuzi są już zmęczeni obostrzeniami, które wynikają z lockdownu.
W naszym mieście ok 10% społeczeństwa otrzymało już szczepienia.
Mamy nadzieję, że dzięki temu pandemia skończy się już niebawem.
Zależy nam na współpracy z Suwałkami, dlatego też liczę na to, że będziemy mogli spotkać się jak najszybciej – dodał mer Grande-Synthe.
Prezydent Cz. Renkiewicz przedstawił aktualne informacje na temat
sytuacji pandemicznej w Suwałkach oraz Polsce.
– W sierpniu planujemy zorganizowanie Dni Suwałk. Mam nadzieję,
że będziemy mogli spotkać się na żywo w naszym mieście, a nie za po-

czytelnicy pytają

nowe autobusy
Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy miasta z pytaniem, kiedy zakupione przez miasto autobusy komunikacji miejskiej napędzane gazem, a stojące na placu, wyjadą wreszcie na ulice Suwałk. Pytanie te przekierowaliśmy
do prezesa PGK w Suwałkach Dariusza Przybysza.
– Te r min w p row a d ze nia n o w ych au to b u s ów n a p ę d z a nych
CNG uzależniony jest od uruchomienia możliwości ich tankowania. Należy pamiętać, że mimo medialnego i prawnego nacisku na
przestawianie transportu na alternatywne do benzyny i ON paliwa,
w naszym województwie nie ma żadnej stacji tankowania CNG. Najbliższa
stacja funkcjonuje w Warszawie.
Dlatego PGK w wyniku przetargu (do którego przeprowadzenia jest ustawowo zobligowana) zawarła umowę na
zapewnienie tankowania CNG wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Partnerem jest konsorcjum, którego
liderem jest potentat państwowy – PGNiG OD Sp. z o.o.
Zgodnie z zawartą umową, stacja tankowania CNG będzie należała do ww. konsorcjum. Przewiduje ono obsługę również podmiotów zewnętrznych.
Z pytaniem kiedy w Suwałkach będzie można tankować gaz CNG zwróciliśmy się do PGNiG. Otrzymaliśmy
odpowiedź z Biura Prasowego PGNiG SA.
– Stacja tankowania CNG w Suwałkach zostanie uruchomiona po przyłączeniu do sieci gazowej. Przyłącze
jest kluczowym elementem, bez którego stacja tankowania CNG nie może funkcjonować. Budowa przyłącza
zostanie zakończona, zgodnie z umową, do 30 listopada 2021 roku.
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mocą narzędzi on-line. Już teraz zapraszam Pana Mera do Suwałk – powiedział Cz. Renkiewicz.
Po tym jak przed rokiem ogłoszono stan pandemii na całym świecie,
współpraca Suwałk z zagranicznymi partnerami ograniczyła się do wymiany e-maili, życzeń, telefonów czy widekonferencji. Wszystko z uwagi na okresowe zakazy podróżowania oraz konieczność odbycia kwarantanny.

Kasa dla działkowców

Do 15 maja przedstawiciele suwalskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą
składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu miejskiego na rok 2021 przeznaczonej na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ROD w Suwałkach.
Nabór ogłosił Prezydent Miasta Suwałk.
– Działanie te zapoczątkowaliśmy w 2017 roku jako pierwsi w kraju. Muszę
przyznać, że spotkało się
to z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarządów suwalskich ogrodów
działkowych. Każda ich inicjatywa, która wpłynie na
poprawę warunków do korzystania z terenów ma olbrzymią szansę, by otrzymać
dofinansowanie. Zgodnie
z regulaminem udzielania
dotacji do rozdysponowania jest 100 tysięcy złotych – poinformował prezydent
Czesław Renkiewicz.
Od 2017 r. z budżetu miejskiego przekazano suwalskim ROD kwotę 232 551 zł.

>>

Zmiany na kolei

Ważna informacja dla osób planujących podróż kolejową z Białegostoku do Suwałk.
Od 17 do 19 kwietnia zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa za
wszystkie pociągi INTERCITY na odcinku z Białegostoku do Suwałk oraz POLREGIO na
odcinku Sokółka – Sidra. Zmiany są uwzględnione w rozkładzie jazdy.
Natomiast do 21 kwietnia w dni robocze wprowadzono zastępczą komunikację na
trasie Białystok–Czarna Białostocka za pociąg do Suwałk odjeżdżający z Białegostoku
o godz. 14:47 i pociąg z Suwałk do Białegostoku, odjeżdżający z Czarnej Białostockiej
o godz. 13:16. Następnie od 22 do 30 kwietnia w dni robocze komunikacja zastępcza
będzie funkcjonować na trasie Czarna Białostocka–Sokółka za pociąg z Białegostoku
do Suwałk odjeżdżający z Czarnej Białostockiej o godz. 15:07 i pociąg z Suwałk do
Białegostoku, odjeżdżający z Sokółki o godz. 12:57. Przed podróżą warto sprawdzić połączenia na https://portalpasazera.pl oraz stronach przewoźników.
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Najważniejsze decyzje wpływające na życie suwalskiej wspólnoty lokalnej podejmują suwalscy radni. W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. Warto poznać
ich bliżej, skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. Zadaliśmy suwalskim radnym kilkanaście pytań z tzw. kwestionariusza Prousta. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy w ten sposób
lepiej poznają suwalskich radnych. Każdy radny otrzymał takie same pytania. Odpowiedzi
prezentujemy w kolejności alfabetycznej.
Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy radnego Zdzisława Przełomca.
1. Moja dewiza: „Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko...”
(cyt. z „Małego Księcia”). Tylko tyle i aż tyle.
2. Główna cecha mojego charakteru: Otwartość na świat i ludzi oraz
chęć współpracy. Także… drobnostkowość (niestety). Chociaż, tak naprawdę, to inni powinni to ocenić.
3. Cechy, których szukam u mężczyzny: Dzielność w czasie wojny i odwaga cywilna podczas pokoju. Ważna jest także stabilność.
4. Cechy, których szukam u kobiety: Urok osobisty, wrażliwość oraz siła
i zdolność wybaczania prawie wszystkiego.
5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: Lojalność i poczucie humoru.
6. Moje ulubione zajęcie: Chwile spędzane z tymi, którzy są mi bliscy, pięknem przyrody oraz mnóstwem książek i szczyptą muzyki.
7. Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie był tym, kim jestem: Nikim innym. Cieszę się, że jestem sobą, co nie wyklucza, że zawsze chciałbym być lepszym.
8. Słowa, których nadużywam: Rozumiem, zajmę się.
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: Stanisław Wokulski (bohater „Lalki” Bolesława Prusa) – symbol
przedsiębiorczości, patriotyzmu i prostoduszności.
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: Moja żona oraz każda genialna kobieta prowadząca z głową i sercem zwykłe codzienne życie.
11. Błędy, które najczęściej wybaczam: U innych – popełniane w dobrej wierze. Swoich błędów nie
wybaczam (przynajmniej tych, o których wiem, że je popełniłem).
Kolejnym naszym rozmówcą będzie radny Jacek Roszkowski.

>>

Złota Rączka dla Seniora

Trwa program „Złota Rączka dla Seniora”, dzięki któremu suwalscy seniorzy otrzymują pomoc
przy drobnych naprawach w ich domach. Realizuje
go Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”. Zgłoszenia
przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9–18 pod numerem telefonu 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 niepełnosprawności. Dzięki programowi seniorzy mają dostęp do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych, m.in. takich jak: wymiana żarówek, gniazdek elektrycznych,
uszczelek w kranach, odpowietrzenie kaloryferów, wymianę lub montaż zamków w drzwiach oraz
klamek. Z uwagi na stan epidemii udzielana jest również pomoc osobom powyżej 70 lat w postaci zakupu żywności, środków higienicznych i leków.

Wydarzyło się
n Suwalscy policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o rozbój na ekspedientce jednego
z suwalskich sklepów. Mężczyzna żądał od kobiety wydania pieniędzy. Jednocześnie groził
jej nożem i tłuczkiem do mięsa. Z kasetki zostało skradzionych 2 250 zł. Już po chwili od zawiadomienia, napastnik wpadł w ręce policjantów.
Sąd, na wniosek Prokuratury, zastosował wobec
mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
n Do niecodziennego wypadku doszło na
skrzyżowaniu ulicy 100-lecia Niepodległości
i Sianożęć w Suwałkach. Kierująca osobową
skodą jadąc ulicą Sianożęć, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującej samochodem
nauki jazdy. Uderzenie było tak silne, że samochód nauki jazdy przewrócił się na dach.
Kobieta jadąca skodą trafiła do szpitala.
n 7 kwietnia suwalscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn i kobietę ukrywających
się przed wymiarem sprawiedliwości. 31-latek poszukiwany był listem gończym za udział
w zorganizowanej grupie przestępczej i liczne
włamania. W zakładzie karnym spędzi najbliższe 2 lata i 6 miesięcy. Zatrzymani mężczyźni
w wieku 40 i 41 lat, po ustaleniu miejsca pobytu zostali zwolnieni. Natomiast poszukiwana
35-latka, której sąd wymierzył karę pozbawienia wolności za niepłacenie grzywny, po opłaceniu grzywny została zwolniona.
n Prokuratura Okręgowa w Suwałkach podjęła śledztwo w sprawie zabójstwa 60-letniego pensjonariusza suwalskiej noclegowni, do którego doszło w kwietniu 2011 roku.
Dzięki współpracy z policjantami z podlaskiego Archiwum X udało się ustalić i zatrzymać
dwóch podejrzanych, a są to 43-letni mieszkaniec Suwałk i 32-letni mieszkaniec powiatu
łomżyńskiego. Na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani i skazani przez Sąd
na 3 miesiące.
n Zarzut zabójstwa usłyszał 25-letni wnuk
78-letniej kobiety, której ciało znaleziono
8 kwietnia pod blokiem przy ul. Nowomiejskiej
w Suwałkach. Mężczyzna miał wyrzucić babcię z balkonu. W wyniku doznanych obrażeń
kobieta zmarła.
n Suwalscy policjanci zatrzymali 23-latkę
podejrzaną o kradzież zabawek ze strychu
w jednym z suwalskich bloków. Doprowadził
do niej policyjny pies Junga, który wskazał
drzwi do mieszkania zatrzymanej. Kobieta
usłyszała już zarzut kradzieży z włamaniem.

Fot. KM Policji w Suwałkach

Poznajmy naszych radnych
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Suwalski Budżet Obywatelski 2020

W 2020 roku w ramach Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego zrealizowano 12 projektów
zgłoszonych i wybranych przez suwalczan. Na ich
realizację wydano 2 410 386,84 zł, z czego 958 058,07 zł
to pieniądze, które można wydać w 2021 roku.

Duże projekty inwestycyjne
(o wartości powyżej 100 tys. zł do 800 tys. zł)
1. Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ
przy ul. kard. S. Wyszyńskiego. Wydano na to 664 200 zł.

2. Serce na mapie Suwałk – na terenie Suwałk zamontowano 8 defibrylatorów AED, czyli intuicyjnych urządzeń,
dzięki którym każdy może uratować życie. Głosowe komendy krok po kroku kierują akcją ratunkową w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki temu
urządzeniu dowolna osoba może wykonać defibrylacje. Realizacja projektu kosztowała 74 227,21 zł.

Defibrylator na budynku Starej Łaźni przy
suwalskich bulwarach
3. Remont
schodów przy
ul. Polnej.
Schody w tzw.
lasanku prowadzą na bulwary nad
Czarną Hańczą.
Wszystko
kosztowało
99 945,77 zł.

2. Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole
Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz. Projekt niezakończony. Trwa procedura uzgodnień w związku z negatywną opinią wydaną przez Straż
Pożarną.

4. Słoneczne Parkingi Sportowa. Przy ul. Sportowej wykonano
miejsca parkingowe z kostki brukowej betonowej o powierzchni 394 m
kwadratowych wraz z wykonaniem krawężników i ław betonowych.
Z miejskiej kasy wydano na to 64 313,63 zł.

To boisko ma być przykryte halą pneumatyczną

Małe projekty inwestycyjne
(o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł)
1. Radosna Szkoła. Przy Szkole Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz
powstał plac zabaw o nawierzchni z maty o powierzchni 300 m kwadratowych. Znalazły się na nim: zestaw zabawek, domek i huśtawka – bocianie gniazdo. Całość kosztowała 126 321 zł.
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5. Sportowo nad Zalewem Arkadia. Wykonano siłownię dla dzieci,
na której znajdują się m.in. surfer, pajac, rower, stepper, twister, koła tai-chi
– małe, prostownik pleców, podwójny biegacz wolnostojący i trampolina. Realizacja tego projektu kosztowała 96 284,40 zł.
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6. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka. Wykonano
nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 900 m kwadratowych.
Kosztowało to 96 813,30 zł.

2. Suwalski Fan Club Blues zorganizował koncerty zespołów: „Jazz
Standards”, „Bang On Blues” oraz „Gęsia Skórka Blues Band”. Wydano
7 550,42 zł. Ze względu na wprowadzane przez rząd ograniczenia związane z pandemią, nie udało się zrealizować innych zaplanowanych działań.

7. Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza. Pomiędzy ulicami
Gołdapską, Giżycką, Olecką i Nowosądecką oraz Łódzką powstał teren
rekreacyjny z urządzeniami siłowni zewnętrznej: tj. stepper, pylon, wahadło i motyl. Zasadzono też 15 drzew liściastych. Na realizację tego projektu wydano 115 289,25 zł.

3. Piątego września zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców południowej części Suwałk. Przedsięwzięcie odbyło się na bocznym boisku stadionu lekkoatletycznego.
Na najmłodszych uczestników pikniku czekały m.in. zabawy i gry w kąciku dziecięcym, dmuchany dart, Bungee Run. Odbył się osiedlowy turniej
piłki nożnej, przeciąganie liny, gry plenerowe. W czasie imprezy odbyło
się spotkanie z mistrzem olimpijskim Wojciechem Fortuną. Na to wszystko wydano 19 314,68 zł.

Projekty „kulturalne” i „sportowe”
(o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł)
1. Pamiętajcie o ogrodach – projekt realizowany wspólnie przez
Stowarzyszenie „Bibliofil”, działkowców i Bibliotekę Publiczną im. Marii
Konopnickiej. Dzięki jego realizacji we wrześniu 2020 r. zorganizowano
dwa koncerty Grupy TAK na terenie ROD „Malwa” i ROD im. Jaćwingów
oraz koncert Małgorzaty Makowskiej, połączony z pogadanką gwarową
Jana Bacewicza. Wydano 9,5 tys. zł. Ze względu na ograniczenia wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa odwołano 5 planowanych spotkań z pisarzami i poetami.

4. W czasie VII Konkursu Kulinarnego „Sąsiedzi przy stole” zorganizowano piknik integracyjny „Tacy sami, a ściana między nami…
Bajkowy sposób na integrację”, w czasie którego przygotowano zabawy
integracyjne, strefę kulinarną i poznania. Piknik zorganizowało Podlaskie
Stowarzyszenie Terapeutów oraz suwalska Niepubliczna Terapeutyczna
Szkoła Podstawowa Bajka. Wydano 18,5 tys. zł.

5. Dni Kultury Japońskiej – projekt złożony przez Suwalski Klub
AIKIDO nie został zrealizowany ze względu na wprowadzone przez rząd
ograniczenia związane z epidemią COViD-19.
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Dzieci i młodzież w pandemii

Od ponad roku dzieci i młodzież mają bardzo ograniczony kontakt ze swoimi rówieśnikami. Nauka odbywa się w sposób zdalny, nie ma
imprez rekreacyjno-sportowych oraz kulturalnych, kluby i inne miejsca spotkań są zamknięte. Spotkania nastolatków odbywają się nieoficjalnie, wręcz w tajemnicy w przypadkowych miejscach. Młode pokolenie doświadczyło wielu strat – możliwości zabawy na placu zabaw, niedoszłych do skutku wycieczek, odwołanych urodzin i spotkań oraz wspólnych zabaw. Naukowcy alarmują, że w czasie pandemii
dzieciom oberwało się mocniej, niż dorosłym. Mówią o groźbie opóźnienia w rozwoju społecznym, otyłości, czy uzależnienia od komputerów, internetu i telewizji.
n Rozmawiajmy z najmłodszymi o epidemii
i próbujmy im tłumaczyć to, co się teraz dzieje.
n Róbmy wszystko żeby najmłodsi nie czuli się odizolowani.
n W przypadku kryzysów psychicznych
u najmłodszych szukajmy pomocy u psychologów i psychiatrów. W suwalskim Ośrodku
Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej z pomocy można skorzystać
bez skierowania.

su dorastania. Pomaga ona lepiej rozumieć samego siebie, pozwala przyglądać się swojemu
wnętrzu, zastanowić się nad sobą. To tworzy
podłoże do rozwoju osobowości, kształtowania tożsamości.
– Samotność szczególnie odczuwamy
w czasie pandemii.
– Jeśli samotność jest dokuczliwa warto zadbać o plan działania. Można przygotować plan
dnia, tygodnia, wpisując w niego różne aktywności z możliwością zaznaczania, co udało się
zrobić. Pozwala to zobaczyć, jak wiele czynności udało się dzieciom wykonać, przez co nabierają poczucia sprawczości w rozwiązywaniu
wszelkich swoich trudności, również w radzeniu sobie z organizacją czasu i budowaniem relacji, by nie czuć się odizolowanym.

O wpływie pandemii i związanych z nią ograniczeń na najmłodsze pokolenie rozmawiamy
z Żanetą Malesińską, psychoterapeutą dzieci
i młodzieży, koordynatorem terapii w Ośrodkach
Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy
Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach.
– Jak tłumaczyć najmłodszym nową rzeczywistość pandemiczną?
– Warto w takiej sytuacji operować faktami, czyli nie przekazywać niezliczonych „supertajnych” informacji, czy dramatycznych
nowinek typu „kolejna ofiara”, „nowa afrykańska odmiana wirusa”, itp. Przygotujmy kilka
sprawdzonych faktów. Bądźmy w tych rozmowach spokojni, opanowani i rzeczowi. I przede
wszystkim odpowiadajmy szczerze. Jeśli pyta nas młody człowiek „Ile to potrwa”, a takiej
wiedzy nie mamy, to odpowiadajmy szczerze.
Szczerość tak naprawdę buduje zaufanie. Nie
ucinajmy rozmów i nie twórzmy tajemnic, bo
to powoduje lęk.
– Czy powinniśmy mówić o wszystkim?
– To nie jest tak, że jak dziecku o czymś nie
powiemy, to uchronimy je przed jakimiś informacjami. Nam się wydaje, że jeśli rozmawiamy między sobą, a dziecko jest w drugim

pokoju, to nic nie słyszy. Dzieci często czują,
że coś złego się dzieje, ale nie wiedzą co. Im
mniej dziecko ma informacji, tym bardziej uruchamia wyobraźnię. Różnica polega na tym,
że młodszym dzieciom mówimy prostszymi słowami. Podajemy 2-3 informacje na raz.
Sprawdzamy jak zrozumiały nasze słowa i co
czują. Przygotowujemy je na to, że może być
ciężko, trudno, smutno, ale że będziemy obok.
– Czy są sposoby, które pomagają
w walce z poczuciem osamotnienia,
izolacji?
– Warto po prostu z dziećmi o tym rozmawiać, pytać o ich potrzeby i z nimi być. Już
przed wybuchem pandemii Covid-19 mówiło
się o zjawisku osamotnienia wśród dzieci i młodzieży. Często jako zapracowani dorośli zapominamy o pielęgnowaniu relacji rodzinnych.
Zamiast atrakcji i zajęć
dodatkowych wypełniających czas, może warto porozmawiać, pobyć
razem, opowiedzieć jak
my sobie radzimy, kiedy
czujemy się samotnie.
Warto też pamiętać, że
samotność to u nastolatków naturalny stan okre-

Ośrodek Środowiskowej
Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży
przy suwalskim Szpitalu
Psychiatrycznym otwarto
w lutym tego roku
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– Gdzie i u kogo mają szukać pomocy
rodzice lub opiekunowie, gdy zauważą
jakieś niepokojące objawy u własnych
dzieci?
– Presja, której doświadczają dzieci i młodzież jest olbrzymia, a w połączeniu z brakiem
czasu na rozmowę może prowadzić do kryzysów psychicznych. Dlatego od dawna Dyrekcja
Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach starała
się o finansowanie NFZ dla placówek wsparcia
psychologicznego w mieście i ościennych powiatach. Uruchomione od 1 stycznia tego roku, w ramach kontraktu z Podlaskim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej oferują pomoc i wparcie w takich właśnie niepokojących sytuacjach.
Pracujący tam psychoterapeuci i psychologowie zapewniają usługi z zakresu konsultacji,
diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej, obejmujące m.in. problemy kryzysu
rozwoju dziecka, relacji rówieśniczych, niskiej
samooceny, trudności wychowawczych, zaburzeń depresyjnych, emocjonalnych czy lękowych oraz trudności adaptacyjnych dzieci. Ośrodki działają w pięciu miejscowościach
(Suwałki, Augustów, Sejny, Becejły, Sokółka)
i można skorzystać w nich z pomocy psychologów czy psychoterapeutów bez skierowania.
Oczywiście najlepiej znam nasze Ośrodki, ale
jestem też przekonana, że nie odmówią wsparcia dzieciom także pedagodzy i psycholodzy
w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych czy innych ośrodkach zajmujących się dziećmi. Tym bardziej, że staramy się
współpracować z tymi instytucjami, aby zapewnić wsparcie i terapię dzieciom po rozpoznaniu przyczyn problemów.
– Dziękujemy za rozmowę.
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Rządowe pieniądze
nie dla suwalczan

Po raz drugi suwalczanie zostali pominięci przy rozdaniu pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To oznacza, że do
Suwałk nie trafią żadne środki finansowe z rządowej tarczy, które miały zostać przeznaczone m.in. na remont bloku sportowego dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz dokończenie przebudowy suwalskiej ulicy Krzywólka. W podlaskim najwięcej, bo po 4 mln zł otrzymają muzea w Drozdowie i Ciechanowcu. Prawie 10% podlaskich pieniędzy
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi do Ciechanowca, miasteczka mającego 4,6 tys. mieszkańców.
– Przygotowaliśmy konkretne zadania do realizacji, na które
czeka wielu suwalczan. Jesteśmy
drugim co do wielkości miastem
w województwie podlaskim, liczącym prawie 70 tys. mieszkańców,
których niestety pominięto przy
wsparciu miejskich inwestycji. Jest
mi z tego powodu bardzo przykro
– informuje Czesław Renkiewicz,
prezydent Suwałk.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie będzie 2 mln złotych na
dokończenie budowy suwalskiej ul. Krzywólka. Za to będzie dwa razy więcej
pieniędzy na budowę magazynu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie
k. Łomży. Oba muzea otrzymają po 4 mln zł z rządowego funduszu

Równi i równiejsi

Oficjalnie nie są znane kryteria, którymi kierowano się w podlaskim
przy podziale pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Na pewno nie decydowała wysokość kwoty, o którą wnioskował samorząd, bo samorząd miejski Łomży ubiegał się o kwotę prawie dwukrotnie wyższą na przebudowę szkolnej bazy sportowej niż Suwałki i dofinansowanie z tego funduszu otrzyma. Oba samorządy łomżyński i suwalski
wnioskowały o dofinansowanie na rozbudowę podobnej szkolnej bazy
sportowej i w obu przypadkach dotyczyło to szkół podstawowych nr 5.
Łomżyńska SP nr 5 otrzyma 3,5 mln zł, suwalska SP nr 5 – zero złotych.
Jak wynika z zestawienia na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
najwięcej pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi do
Ciechanowca, który otrzyma aż 7 mln zł, czyli prawie 10% wszystkich pieniędzy z tego funduszu, przeznaczonych dla samorządów w podlaskim.
Suwalczanie nie otrzymają ani złotówki z tego funduszu.
Miasto Suwałki do drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
zgłosiło:
n rozbudowę ul. Krzywólka od posesji 36 do mostu na Czarnej Hańczy.
Szacowana wartość: 6 000 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 2 700 000 zł;
n przebudowę i remont bloku sportowego i budowę boiska z bieżnią w SP
nr 5 przy ul. Klonowej 51. Szacowana wartość: 14 930 000 zł. Wnioskowane
dofinansowanie: 7 465 000 zł;
n budowę drogi. klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz
z budową estakady. Szacowana wartość: 32 000 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 16 000 000 zł.

>>

Tragiczne rocznice

W rocznice zbrodni w Katyniu i tragedii w Smoleńsku prezydent
Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław
Przełomiec oraz Marek Zborowski-Weychman, Radny Rady Miejskiej
złożyli kwiaty przy symbolicznym miejscu upamiętnienia Ofiar Zbrodni
Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej.

– W tym dniu, My Suwalczanie oraz cały nasz kraj, powinniśmy pamiętać o tym, co wydarzyło się 81 lat temu w Katyniu oraz 11 lat temu
w Smoleńsku. To jedne z najtragiczniejszych wydarzeń w historii narodu
polskiego – powiedział Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Uchwałę o budowie w Suwałkach pomnika upamiętniającego ofiary Katynia i tragedii smoleńskiej podjęli suwalscy radni w lutym 2011 r.
Pomnik został poświęcony przez biskupa ełckiego Jerzego Mazura
w pierwszą rocznicę katastrofy w Smoleńsku. Od tamtych wydarzeń
umiejscowiony na suwalskim cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej pomnik
upamiętniający ofiary tragedii w Katyniu i Smoleńsku stał się symbolicznym miejscem, w którym suwalczanie oddają im hołd.

10 kwietnia, w 11. rocznicę
katastrofy smoleńskiej, delegacja
Oddziału Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Ziemi Suwalskiej złożyła kwiaty i znicze
pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni
Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej na cmentarzu przy ulicy
Bakałarzewskiej. Piłsudczycy
uczcili pamięć 96 ofiar
katastrofy lotniczej, na czele
z Prezydentem RP
Lechem Kaczyńskim
Fot. Grzegorz Pietkiewicz

>>

Rocznica smoleńska

9 kwietnia złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod Dębem
Wolności w suwalskim Parku Konstytucji 3 Maja 11. rocznicę katastrofy
smoleńskiej uczcił poseł Jarosław Zieliński. Towarzyszyli mu przedstawiciele wojska, służb
mundurowych
i skarbowych oraz
samorządowc y, w t y m r a d ni Rady Miejskiej
w Suwałkach: Jacek Juszkiewicz,
Bogdan Bezdziecki i Jarosław Józef
Kowalewski.
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Rok Teofila Noniewicza w Suwałkach
Suwalscy radni zdecydowali, że 2021 rok jest Rokiem Teofila Noniewicza. 27 kwietnia tego roku przypada 170 rocznica urodzin wybitnego suwalskiego lekarza, społecznika oraz samorządowca.
Teofil Noniewicz pracował jako lekarz w suwalskim szpitalu św. Piotra i Pawła oraz suwalskim szpitalu żydowskim. To z jego inicjatywy utworzono w Suwałkach pierwszy oddział zakaźny w czasie epidemii tyfusu,
jaka opanowała Suwalszczyznę przed ponad stu laty. Był jednym z najaktywniejszych suwalskich społeczników. Należał m.in. do założycieli suwalskiego Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej, Towarzystwa
Naukowo-Lekarskiego i Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności. Działał w zarządzie Czytelni
Naukowych, Resursie Obywatelskiej i Związku Strzeleckim. W latach 1918-19 wszedł w skład Tymczasowej
Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego i został wybrany pierwszym prezesem Rady Miasta w Suwałkach.
Udzielał się w amatorskim ruchu teatralnym. Dzięki swojej ofiarności i pracy społecznej, zyskał ogromny
autorytet suwalczan. Cieszył się tak dużym szacunkiem wśród mieszkańców, że jeszcze za życia, jego imieniem nazwano jedną z ulic w centrum Suwałk. Jego żoną była Zofia Eleonora z Guziewiczów, z którą miał
cztery córki oraz jednego syna.

Teofil Noniewicz, jako student (ok.1870 r.) Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego

Lek ar z i społecznik
pionier walki z epidemią

Noniewiczowie wywodzili się z Wileńszczyzny. Tam też, w Antonoszu
27 kwietnia 1851 r. urodził się Teofil Noniewicz, w rodzinie Ignacego i Marii
Noniewiczów. Do Suwałk rodzina Noniewiczów sprowadziła się w końcu
lat 50-tych XIX wieku, po śmierci ojca. Teofil ukończył suwalskie gimnazjum. W tym czasie w Suwałkach odbywały się publiczne manifestacje
patriotyczne, w których znaczącą rolę odgrywał jego starszy brat Kalikst.
Po zdaniu matury w 1868 r. Teofil poszedł w ślady swoich starszych braci
i zapisał się na wydział medyczny warszawskiej Szkoły Głównej, a po jej
likwidacji kontynuował studia na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom
lekarza uzyskał w 1874 r. Po powrocie do Suwałk prowadził prywatną
praktykę lekarską oraz pracował w suwalskim szpitalu św. Piotra i Pawła.

Grupa lekarzy i farmaceutów suwalskich z ok. 1910 r. pierwszy z prawej
Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego
Teofil Noniewicz 
W latach 1876-1879 był lekarzem wojskowym. Później pracował w szpitalu miejskim i szpitalu żydowskim. W szpitalu św. Piotra i Pawła awansował na stanowisko pierwszego lekarza. Obowiązki te wykonywał w latach
1892-1915. Na początku I wojny światowej, wraz z suwalskim szpitalem został ewakuowany w głąb Rosji. W 1918 r. powrócił do Suwałk. Społecznie
pracował jako lekarz w Szpitalu Miejskim św. Piotra i Pawła, jednocześnie
zasiadając w jego Radzie Opiekuńczej.

Suwalscy
lekarze
i farmaceuci.
Czwarty od
lewej siedzi
Teofil
Noniewicz

Fot. ze zbiorów
Muzeum
Okręgowego
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Pracując w szpitalu opiekował się studentami, którzy odbywali praktyki lekarskie. Hasłem dr. T. Noniewicza była maksyma: „O honor lekarza
muszą dbać wszyscy lekarze, od wzajemnego szacunku zależy szacunek
społeczeństwa do nas”. Do chorych miał podejście przyjacielskie i serdeczne. W czasie wizyt w domu chorego interesował się całą jego rodziną i sytuacją materialną. Przede wszystkim chciał pomóc choremu, a nie
myślał o zysku materialnym. Od ludzi biednych nie pobierał zapłaty za wizytę i często dawał im pieniądze na leki. T. Noniewicz pracował również
w suwalskim więzieniu bez wynagrodzenia. W grudniu 1924 r. na 50-lecie
jego pracy jako lekarza, miasto zorganizowało uroczystości jubileuszowe.

Zdjęcie z jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy lekarskiej Teofila Noniewicza
z 1924 r. Zdjęcie pochodzi z publikacji „Szpital w Suwałkach – dzieje i ludzie 1842-1985-2015” autorstwa Andrzeja Matusiewicza

W walce o niepodległość

Przed ponad stu laty suwalczanie w różny sposób walczyli o niepodległą Polskę. Jedni z bronią w ręku, inni organizując mieszkańców. Wśród
tych drugich jedną z najwybitniejszych postaci był T. Noniewicz. W 1918 r.
został wybrany do Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego,
a 7 stycznia 1919 r. został prezesem pierwszej Rady Miejskiej w Suwałkach.
Jak napisał A. Matusiewicz w Roczniku Augustowsko-Suwalskim z 2003 r.
na początku 1919 r. ukształtowała się Rada Miejska w Suwałkach wybrana
w wyborach kurialnych. Swych przedstawicieli miały kurie: inteligencji,
rolników, pracy fizycznej, właścicieli nieruchomości oraz ludności żydowskiej. Ta Rada funkcjonowała do pierwszych demokratycznych wyborów
do samorządu, które odbyły się 18 lipca 1920 r. W wyniku tych wyborów
prezesem Rady Miejskiej w Suwałkach został Józef Justyn Chełmiński.
Tym samym zakończyła się trwająca kilkanaście miesięcy samorządowa działalność T. Noniewicza. W tym krótkim czasie nie brakowało jednak historycznych wydarzeń, takich jak: wkroczenie wojska polskiego do
Suwałk (24 sierpnia 1919 r.) oraz niezwykle ważna wizyta w Suwałkach
marszałka Józefa Piłsudskiego (12-13 września 1919 r.).
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Józef Piłsudski podczas uroczystego obiadu wydanego na jego cześć przez
Radę Miejską w Suwałkach w resursie obywatelskiej. T. Noniewicz siedzi
naprzeciw J. Piłsudskiego – 13 września 1919 r.
Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego


Ojciec duchowy NGO

T. Noniewicz to ojciec duchowy suwalskich organizacji pozarządowych.
Na przełomie XIX i XX wieku niewiele w Suwałkach było inicjatyw społecznych, w których on nie uczestniczył. Należał w 1880 r. do założycieli suwalskiego Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej, w której pełnił różne
funkcje, m.in. w latach 1893-1897 oraz 1919-1928 był prezesem zarządu. Był
także organizatorem, a następnie prezesem Czytelni Naukowej.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Towarzystwa
Pożyczkowo-Oszczędnościowego, popularnie określany „resursą obywatelską”
– 20 lipca 1912 r. W tym budynku mieściła się Czytelnia Naukowa, którą
Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego
współtworzył T. Noniewicz 
W 1924 r. T. Noniewicz wystąpił z inicjatywą założenia miejskiej biblioteki publicznej w Suwałkach i przekazał na ten cel trzy tysiące złotych. Niestety, takiej biblioteki przed wybuchem II wojny światowej nie
utworzono.

Pieczątka Czytelni Naukowej w Suwałkach
i własnoręczny podpis Teofila Noniewicza
– udostępnione na blogu Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedrojcia w Białymstoku

„Damy i huzary” A. Fredry w wykonaniu amatorskiego zespołu teatralnego (ok. 1914 r.).Teofil Noniewicz udzielał się też artystycznie w teatrach
amatorskich. Jak stwierdził dr Krzysztof Skłodowski w „Życiu kulturalnym
suwalczan przed I wojną światową”, aktywność ta była na tyle znacząca, że
z okazji jubileuszu 30-lecia jego pracy artystycznej zorganizowano przedstawienie „Damy i huzary”, które odbyło się w teatrze „Arkadia”
Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego

Pogrzeb Doktora

Dr Teofil Noniewicz zmarł w Suwałkach 30 września 1928 r. Jego
bardzo uroczysty pogrzeb zgromadził kilka tysięcy suwalczan, łącznie
z przedstawicielami władzy, organizacji, szkół i duchowieństwa.
Uroczystości towarzyszyła kompania honorowa 41. Suwalskiego Pułku
Piechoty oraz orkiestra wojskowa i Straży Ogniowej.

Pogrzeb Teofila Noniewicza w październiku 1928 r.
Fot. z publikacji A. Matusiewicza „Szpital w Suwałkach – dzieje i ludzie 1842-1985-2015”

Został on pochowany na miejskim cmentarzu w Suwałkach w grobie
rodzinnym. Nad trumną przemówienie wygłosił ówczesny prezydent
Suwałk Wawrzyniec Gałaj, który powiedział: „Politycznie śp. Doktor Teofil
Noniewicz należał do tych, którzy kruszyli kajdany niewoli, a społecznie
był tam, gdzie wzywał Go obowiązek. Cześć jego zacnym popiołom”.

Grób Teofila
Noniewicza
na suwalskim
cmentarzu
przy
ul. Bakałarzewskiej

T. Noniewicz założył i przez wiele lat był wiceprezesem Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności w Suwałkach. Należał też do: Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, zarządu
Resursy Obywatelskiej i Związku Strzeleckiego. Współtworzył również
w 1926 r. Towarzystwo Naukowo-Lekarskie Ziemi Suwalskiej.
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Suwałki Teofila Noniewicza

W Suwałkach nie brakuje miejsc związanych z Teofilem Noniewiczem. Proponujemy krótki spacer po grodzie nad Czarną Hańczą śladami lekarza społecznika.
towej wznowiono działalność (w 1922 r.). W pierwszym roku działalności
czytelnia dysponowała księgozbiorem liczącym 548 tomów, który szybko powiększał się i w 1939 r. było to już ok. 5 tysięcy. Czytelnię Naukową
odwiedzało od dwudziestu do sześćdziesięciu osób dziennie. W latach
30-tych nosiła ona nazwę: Miejska Czytelnia Naukowa im. dra Teofila
Noniewicza w Suwałkach.

Byłe szpitale miejski i żydowski
Budynek byłego Szpitala Miejskiego św. Piotra i Pawła i szpitala żydowskiego, w których pracował Teofil Noniewicz. Z jego inicjatywy w 1919 r.
w sąsiadującej ze szpitalem kamienicy Jerozolimskiego powstał pierwszy
oddział zakaźny w Suwałkach. Stworzono go do zwalczania epidemii tyfusu plamistego, która pojawiła się wówczas na Suwalszczyźnie. Jak napisał
A. Matusiewicz w „Szpital w Suwałkach – dzieje i ludzie 1842-1985-2015”
pierwsze przypadki tyfusu notowano już w 1915 r. Niemieckie władze
okupacyjne stosowały radykalne środki w walce z epidemią. Wsie, w których stwierdzono tyfus były bezwzględnie izolowane. Środki te okazały się skuteczne. W 1919 r., ponownie pojawiły się zachorowania na tyfus.
W Suwałkach najwięcej zachorowań odnotowano na ul. Wigierskiej (21
przypadków), Nowym Świecie – teraz ul. T. Noniewicza (18) i T. Kościuszki
(12). Do 1 czerwca przez szpital „przeszło” 158 chorych, z których zmarło 13.

Dawna resursa miejska na rogu ulic T. Noniewicza i Chłodnej
W budynku resursy miejskiej w XIX i XX wieku prezentowali się artyści odwiedzający Suwałki oraz miejscowi aktorzy amatorzy, którzy uaktywnili się po powstaniu straży ogniowej i towarzystwa dobroczynności.
Ulubieńcem suwalskiej publiczności był T. Noniewicz, szczególnie ceniony za recytacje. Był osobą towarzyską i aktywną oraz miał duże zdolności
aktorskie. Współtworzył Teatr Amatorski w Suwałkach. Ówczesne zabawy publiczne i bale zawsze łączono z występami artystycznymi. Nie było żadnej większej imprezy bez udziału doktora.

Siedziba dawnej Straży Ogniowej
W latach osiemdziesiątych XIX wieku budynek suwalskiego
Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej stał za obecną siedzibą
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. A. Mickiewicza. Był w złym stanie,
a drobne remonty niewiele pomagały. Znacznie lepiej sytuacja wyglądała
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, gdy prezesem suwalskiej Straży
Ogniowej był T. Noniewicz. Wyremontowano zniszczoną w czasie I wojny
światowej remizę i zakupiono sprzęt pożarniczy. T. Noniewicz swoja służbę w Straży Ogniowej zaczynał
jako komendant toporników,
potem był m.in. pomocnikiem
naczelnika, naczelnikiem i prezesem (dwukrotnie – raz w czasie zaborów, a następnie w niepodległej Polsce).

Budynek resursy obywatelskiej
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W budynku resursy obywatelskiej mieściła się Czytelnia Naukowa, której organizatorem i prezesem był
T. Noniewicz. Utworzono ją
w 1906 r., a po I wojnie świa-

Ulica Teofila Noniewicza
Jedna z ulic w centrum Suwałk od blisko stu lat nosi imię Teofila
Noniewicza. Taką nazwę nadano ulicy jeszcze za życia doktora, cieszącego się ogromnym autorytetem wśród ówczesnych suwalczan. Przed
pięcioma laty na kamienicy przy ul. T. Noniewicza 87 odsłonięto mural
przypominający postać suwalskiego doktora-społecznika. Towarzyszą
mu inni sławni suwalczanie: Maria Konopnicka i Alfred Wierusz-Kowalski.
Mural zaprojektował Bartosz Żyliński.
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Wydarzenia sportowe
Ślepsk Malow siódmy w Plus Lidze

Historyczny sukces siatkarzy suwalskiego Ślepska Malow. Wywalczyli siódmą lokatę w tegorocznych rozgrywkach Plus Ligi. W decydującym meczu
rozegranym w Zawierciu przegrali 1:3
(25:22, 19:25, 22:25, 23:25) z Wartą, ale
w pierwszym spotkaniu rozegranym
w Suwałkach wygrali 3:1 (26:28, 25:18,
25:21, 25:19) i o wyniku dwumeczu rozstrzygnął tzw. złoty set, który zakończył
się wygraną 15:10 Ślepska Malow.

W ostatnich meczach bardzo
dobrą dyspozycją imponował
Kevin Klinkenberg
W pierwszym spotkaniu rozegranym
w Suwałki Arenie cała drużyna Ślepska Malow
zagrała dobrze. To był pierwszy mecz w tegorocznych rozgrywkach, w którym aż pięciu
siatkarzy suwalskiej drużyny zdobyło więcej
niż 12 pkt. Najlepszym zawodnikiem meczu
wybrano libero Pawła Filipowicza (na zdjęciu obok).
W rewanżu w Z a wierciu znakomicie zagrał Patryk Szwaradzki (na zdjęciu obok), który został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Bardzo dobrze zagrali też Kevin Klinkenberg
oraz Joshua Tuaniga i Cezary Sapiński. W tym meczu częściej na boisku pojawiali się siatkarze, którzy
rzadko grali w Plus Lidze: Kacper Gonciarz, Łukasz
Kaczorowski, Jakub Rohnka i Sebastian Warda.
I trzeba stwierdzić, że zagrali bardzo dobrze. Trener
Andrzej Kowal pokazał, że znacznie umiejętniej gospodarował składem w końcówce sezonu niż trener Warty Zawiercie.
W „złotym secie” siatkarze Ślepska Malow praktycznie cały czas prowadzili i w końcówce wyraźnie wygrali walkę o siódme miejsce.
Siatkarze Ślepska Malow zakończyli niezwykle udany sezon Plus Ligi. Najwyżej w rankingach
Plus Ligi uplasował się Bartłomiej Bołądź (na zdjęciu obok), który zajął drugie miejsce wśród punktujących i atakujących oraz trzecie wśród zagrywających. Wysoko w rankingach zagrywających
i blokujących uplasował się Cezary Sapiński, który był objawieniem sezonu 2020/21. W pierwszych
dwudziestkach rankingów Plus Ligi znaleźli się
jeszcze: Andreas Takvam (blokujący) i Mateusz
Czunkiewicz (przyjmujący).

w Ślepsku Malow nie znalazł uznania trenera polskiej reprezentacji siatkówki mężczyzn, chociaż B. Bołądź należał do najlepszych siatkarzy Plus
Ligi w sezonie 2020/21. Prawie cały sezon Plus Ligi siatkarze rozegrali przy
pustych trybunach Suwałki Areny, ze względu na obowiązujące ograniczenia z powodu epidemii koronawirusa. Mamy nadzieję, że zmieni się
to w następnym sezonie.

Do najlepszych rozgrywających Plus Ligi
na pewno zalicza się Joshua Tuaniga,
który został zauważony przez trenera
trzeciej drużyny ostatnich
Igrzysk Olimpijskich i rozgrywający suwalskiego
Ślepska Malow znalazł się w składzie reprezentacji
USA przygotowującej się do Olimpiady w Tokio
Sporo już wiemy o składzie Ślepska Malow
Suwałki w sezonie 2021/22 Plus Ligi. W suwalskim
klubie na pewno pozostają: B. Bołądź, J. Tuaniga,
A. Takvam, M. Czunkiewicz i P. Filipowicz oraz trenerzy A. Kowal, Mateusz
Kuśmierz, Andrzej Sawicki i Kamil Skrzypkowski.

SKB Litpol Malow wygrywa

Dwa zwycięstwa odnieśli badmintoniści SKB Litpol Malow Suwałki
w ekstraklasowym turnieju rozegranym w Białymstoku. Wygrali 7:0
z AZS AGH Kraków i 6:1 z OSSM-SMS Białystok. W obu meczach w grach
pojedynczych zwyciężyli: Anastazja Chomicz, Ulyana Wolskaja, Mateusz
Świerczyński i Michał Sobolewski. Gry podwójne wygrali: Michał Łogosz/
Kamila Augustyn, A. Chomicz/U. Wolskaja i M. Łogosz/Łukasz Moreń. Grę
podwójną mężczyzn w spotkaniu z OSSM-SMS Białystok przegrali Michał
Aleksandrowicz/Ł. Moreń.

Suwalczanin Michał
Sobolewski
w piątej rundzie badmintonowej
ekstraklasy
wygrał dwa mecze w grze
pojedynczej mężczyzn
W tabeli badmintonowej ekstraklasy SKB Litpol Malow Suwałki
z dorobkiem 26 pkt zajmuje trzecią lokatę. Prowadzi KU AZS UM
Łódź, który zdobył 27 pkt, ale ta
drużyna rozegrała dwa mecze
więcej niż suwalski zespół. SKB
Litpol Malow ma do rozegrania
Fot. SKB Litpol Malow
jeszcze dwa zaległe spotkania
z UKS Hubal Białystok (wicelider) i MKS Spartakus Niepołomice (10 miejsce w badmintonowej ekstraklasie), które zostaną rozegrane 24 kwietnia.
Finał badmintonowej ekstraklasy zaplanowano na 8-9 maja w Warszawie.

Wygrana Wigier

W następnym sezonie Plus Ligi ponownie
w drużynie Ślepska Malow Suwałki zagra środkowy
Andreas Takvam, który podpisał kontrakt
z klubem na dwa lata

W Suwałkach piłkarze Wigier wygrali 2:0 z KKS 1925 Kalisz. Oba gole
strzelił Denis Gojko w 50 i 80 min. To była szósta wygrana Wigier w 12 meczach II ligi rozegranych w tym sezonie na stadionie przy ul. Zarzecze 26.
W 26 kolejce Wigry pauzowały. Suwalska drużyna w 24 meczach wywalczyła 43 pkt i zajmuje piątą lokatę w tabeli, dającą prawo gry w barażach
o I ligę. Wigry mają pięć punktów przewagi nad drużyną zajmującą siódmą lokatę, czyli pierwszą nie dającą prawa gry w barażach. 14 kwietnia
(środa) Wigry zagrają w Lublinie z Motorem, a w najbliższą sobotę (17
kwietnia) na suwalskim stadionie zmierzą się z Bytovią Bytów.

Dobra gra siatkarzy Ślepska Malow znalazła odzwierciedlenie w powołaniach do reprezentacji
różnych krajów. Tomas Rousseaux i K. Klinkenberg
otrzymali powołania do reprezentacji Belgii.
A. Tak vam został powołany do reprezentacji Norwegii, a J. Tuaniga do reprezentacji USA.
Niestety żaden z polskich siatkarzy grających

Piłkarze Wigier II Suwałki ze zmiennym powodzeniem grają w IV lidze.
Najpierw w Ełku przegrali 1:4 z Wissą Szczuczyn, a następnie w Suwałkach
wygrali 1:0 z Sokołem 1946 Sokółka. Gola w tym meczu strzelił Kacper
Wełniak w 15 min. W 21 meczach Wigry II wywalczyły 19 pkt, i zajmują
12 miejsce w tabeli IV ligi. W następnej kolejce Wigry II zagrają w Mońkach
z zajmującym czwartą lokatę Promieniem.

Zmienne Wigry II
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Suwałki nie znikną z map pogody

Zima sprzed roku była jedną z najłagodniejszych. W tym roku wręcz przeciwnie. Wielu
suwalczan narzekało na długotrwałe mrozy
i duże opady śniegu. Chociaż naukowcy podkreślają, że jednorazowa fala chłodu nie przeczy jednak globalnemu ociepleniu.

kościach średnich przewyższających 33 m/s
i połączonego z ulewnymi opadami.

n My w swej świadomości oczekujemy już
ciepłych zim, ale ten rok pokazał, że nie zawsze
tak będzie na Suwalszczyźnie
n Taka jak w tym roku, czyli normalna zima
poprawi bilans wody w gruncie
n Sprawdzają się przede wszystkim prognozy 3-5-dniowe
n Suwalszczyzna ma wyjątkowy w Polsce
klimat i dlatego powinna być na mapach prognozy pogody

O mijającej zimie oraz o tym co nas czeka na przedwiośniu rozmawiamy z prof.
Mirosławem Miętusem – zastępcą dyrektora
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
– Jaka naprawdę była ta zima?
– Poprzednia zima była najcieplejsza od
rozpoczęcia na ziemiach polskich regularnych
pomiarów instrumentalnych, które datuje się
na połowę XIX wieku. Tegoroczna zima wcale
nie była mroźna, tylko jak to określamy z punktu widzenia warunków termicznych – była zimą normalną, a średnia temperatura zgodna
z normą. Z punktu widzenia ekstremalnych
wartości temperatury, czyli najniższych temperatur, to w Suwałkach minimalna temperatura 18 stycznia wyniosła –26,4 stopnia
Celsjusza. Jednakże, jeszcze tego samego miesiąca, bo 22 stycznia mieliśmy temperaturę
+5,5 stopnia. W ocenie surowości zimy zadziałał więc mechanizm mentalny. My w swej świadomości przenieśliśmy się już w epokę daleko
posuniętego globalnego ocieplenia i zakładamy sobie, że zimy będą tylko ciepłe, a temperatura będzie stale wzrastała. Tymczasem
zima normalna, oznacza dziś całkowitą mieszankę dni termicznie bardzo mroźnych, ale
także dni łagodnych oraz ciepłych.
– Co taka normalna zima oznacza dla
przyrody?
– Zima śnieżna to zapas wody, który dociera do gruntu, w okresie kiedy jest zmniejszone
zapotrzebowanie na wodę. Uprawy rolnicze
o tej porze nie mają potrzeb, lasy są w stanie
małej aktywności biologicznej, a ponadto są
małe straty w wyniku parowania. Woda roztopowa w głównej mierze zasila więc warstwę
gruntu używaną pod uprawę rolniczą, jak też
przechodzi poniżej. Są jednak rodzaje gruntów takie, jak np. gliny zawałowe, czyli mieszanina żwirów, piasków i kamieni, często określane mianem śmietnika polodowcowego. Nie
„trzymają” one wody, pomimo, że w pobliżu
potrafią być ulokowane jeziora. Dodatkowo,
żwirownie powstające w okolicy przecinają
warstwy wodonośne i powodują zaburzenia
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w dotychczasowym poziomie wód gruntowych. Taka jest w części Suwalszczyzna.
Śnieżna zima może pomóc, ale niekoniecznie
rozwiąże problemy. Może się bowiem okazać,
że ingerencja człowieka jest tak daleko posunięta, że pokrywa śnieżna, która tej zimy wystąpiła, nie będzie wystarczająca. Hydrolodzy
twierdzą, że mimo to bilans wody w gruncie
na pewno ulegnie poprawie.
– Zmiany klimatyczne powodują, że coraz częściej mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi, typu śnieg
w maju.
– Ogólnie rzecz biorąc, w cieplejszej atmosferze przebieg zjawisk atmosferycznych
jest bardziej gwałtowny. Gradobicia nie są
obce na Suwalszczyźnie. Czy jest ich więcej?
Niewiele, ale mamy większe gradziny, czyli
kule lodowe mogące niszczyć nasze uprawy
owoców i warzyw, ale także zniszczyć mienie np. zbić szybę lub uszkodzić karoserię samochodów.
– Na Suwalszczyźnie coraz częściej wieją silne wiatry, wręcz trąby powietrzne.
– Zjawiska, które towarzyszą wichurom
i silnym wiatrom są bardzo groźne. Jeśli chodzi o trąby powietrzne, to wyraźnie zarysowuje się pewien szlak przez Polskę. Nie występują
one z dużą regularnością, oraz w innej części
kraju, niż Suwalszczyzna, ale to się zmienia,
m.in. wraz ze współczesną zmianą klimatu
tj. ocieplaniem klimatu. Aby trąba powietrzna
powstała, muszą zetknąć się dwie masy powietrza – bardzo zimna z bardzo ciepłą. Powstaje
wtedy charakterystyczny kołowy ruch warstw
powietrza, które „karmi się” energią ze styku tych dwóch mas. Wydziela się wtedy energia, która przekształcana jest w energię kinetyczną ruchu obrotowego. Prędzej można się
jednak spodziewać w Europie oraz Polsce klasycznego tornada niż huraganu, tj. rozległego
obszaru niskiego ciśnienia z wiatrami o pręd-

– Wiedzy o pogodzie szukamy wszyscy.
Szukamy jej na portalach internetowych,
w mediach, czasami słuchamy osób potrafiących obserwować przyrodę albo
korzystamy z mądrości ludowej zawartej w przysłowiach. Które źródło jest najlepsze?
– Przyrodę warto obserwować dlatego,
że fenologia, czyli fazy rozwoju roślinności są
ściśle powiązane z warunkami termicznymi,
a więc klimatem. IMGW także prowadzi sieć
pomiarów fenologicznych, bowiem to dostarcza informacji użytecznej, jak wiązać warunki meteorologiczne i klimatyczne z informacją
o znaczeniu gospodarczym, głównie przydatną rolnikom i sadownikom. Jeśli chodzi o źródła
prognoz pogody, to mogę zachęcić do korzystania z serwisu IMGW, choć wiem, że są także
inne. Czym różni się nasz serwis od konkurencyjnych? My ciągle weryfikujemy nasze prognozy z tym co w istocie zaistniało. Jaka naprawdę
była temperatura na tym obszarze, ile spadło
tego zapowiadanego deszczu i jaki był błąd
w prognozach. Ja zapraszam na stronę: meteo.
imgw.pl jak również do aplikacji IMGW, która jest w systemie Google Play, a do informacji o klimacie Polski na stronę: klimat.imgw.pl
Prognozy krótkoterminowe w wymiarze 3-5
dni są praktyczne i sprawdzają się najczęściej.
– Suwałki są niemal na każdej pogodowej mapie Polski, bo tu najzimniej.
Chociaż latem czasami Suwalszczyzna
potrafi być najcieplejszym regionem
w kraju. Czy w związku z tym Suwałki
z czasem nie znikną z mapy prognozy
pogody?
– Suwałki na pewno nie znikną z mapy pogody, bo chociażby jest tu stacja meteorologiczna, a punktowe informacje są bardzo cenne. Każda informacja zdobyta przez pomiary
in situ pozwala weryfikować wszystkie pomiary telemetryczne, które pozyskujemy przez
analizę obrazów i zdjęć satelitarnych oraz radarowych. Te pomiary są bardzo ważne. To, że
w Suwałkach latem potrafi być bardzo ciepło,
a więc występuje kontrast temperatur w stosunku do zimy, wynika z faktu, że obszar ten
jest pod wpływem klimatu kontynentalnego.
Jest to skutek wpływu ośrodków barycznych
zlokalizowanych na wschód od Polski, które
kształtują pogodę w rejonie Suwałk częściej
niż te znad Atlantyku. W najbliższych dwóch
lub nawet trzech dekadach obraz ten będzie
utrzymywał się i na pewno nie zmieni się szybko. Suwalszczyzna nadal będzie, co jakiś czas
jednym z najcieplejszych miejsc w kraju latem
i najzimniejszych zimą, a IMGW uwzględni te
niezwykle urokliwe miejsca na swej ogólnopolskiej mapie pogody.
– Dziękujemy za rozmowę

DwuTygodnik S uwalski
13.04.2021

>>

Komunikacją miejską na ogródki działkowe

Od 21 kwietnia 2021 r. zostaną uruchomione kursy komunikacji
miejskiej do ogródków działkowych przy ul. Wyszyńskiego oraz przy
ul. Sianożęć (po dwa kursy dojazdowe i dwa kursy powrotne w ciągu dnia,
we wszystkie dni tygodnia).
n ROD im. Jaćwingów, „Borówka” i „Malinka” przy ul. Wyszyńskiego
– nowa linia nr 22.
W kierunku ogródków działkowych:
Nowomiejska – Tysiąclecia Litwy – Szpitalna/Hospicjum (na żądanie) – Szpitalna/Szpital – Daszyńskiego (nż) – Kowalskiego/Przedszkole –
Kowalskiego/Merk – Chopina/Os. Chopina Park – Pileckiego (nż) – pętla ROD.
W kierunku powrotnym:
pętla ROD – Pileckiego (nż) – Chopina/Kościół – Pułaskiego/DPS –
Kowalskiego/Merk – Kowalskiego/Paca – Daszyńskiego/Biedronka (nż)
– Daszyńskiego/Legionów – Szpitalna/Daszyńskiego – Szpitalna/Pętla –
Tysiąclecia Litwy – Pułaskiego/Shell – Nowomiejska/Pętla.

– Waryńskiego – 1 Maja – Sejneńska/SP6 – Sejneńska/Sąd – Sejneńska/
Janza – 100-lecia Niepodległości/Sejneńska – 100-lecia Niepodległości/
Sianożęć; – 100-lecia Niepodległości/Staniszewskiego – 100-lecia
Niepodległości/Staniszewskiego – 100-lecia Niepodległości/Sianożęć.
W kierunku powrotnym:
100-lecia Niepodległości/Sianożęć – Niepodległości/Staniszewskiego
– Niepodległości/Staniszewskiego – 100-lecia Niepodległości/Sianożęć –
100-lecia Niepodległości/Sejneńska – Sejneńska/Elewatory – Sejneńska/
Janza – Sejneńska/Sąd – Sejneńska/ZST – Waryńskiego – Noniewicza/
Plac M.Konopnickiej – Noniewicza/Stokrotka – Dwernickiego/Plaza
– Pułaskiego/Brzostowskiego – Pułaskiego/Shell – Pułaskiego/Biedronka
– Pułaskiego/DPS – Kowalskiego/Merk – Kowalskiego/Paca – Reja/
Lityńskiego – Szpitalna/Hospicjum – Szpitalna/Szpital – Szpitalna/SP11
– Szpitalna/Franciszkańska – Krzywólka/Pętla.
Trzy przystanki dla pasażerów na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

ROD „Malwa” przy ul. Sianożęć – przedłużenie wybranych kursów linii nr 14.
W kierunku ogródków działkowych:
Krzywólka/Pętla – Szpitalna/Szpital – Reja/Stokrotka – Reja/Lityńskiego
– Kowalskiego/Przedszkole – Kowalskiego/Merk – Pułaskiego/Kowalskiego
– Pułaskiego/Taxi – Pułaskiego/Straż Pożarna – Pułaskiego/Brzostowskiego
– Dwernickiego/Plaza – Noniewicza/ Wigr y – Noniewicza/Plac

ustawione są w okolicy ronda św. Jana Bosko oraz przy bramach prowadzących do ROD im. Jaćwingów i ROD Malinka. Słupki przystankowe z ramkami do rozkładów przygotowane są do obsługi podróżnych
(umieszczenie rozkładów jazdy po stronie PGK w Suwałkach). Przystanki
do ogródków działkowych przy ul. Sianożęć są zlokalizowane przy
ul. 100-lecia Niepodległości, wybudowane w ramach budowy drogi.
Szczegółowe godziny kursowania autobusów znajdują się na stronie
internetowej: www.rozklady.suwalki.pl

n

>>

NaprawmyTo.pl

Przez blisko trzy lata funkcjonowania suwalskiej aplikacji NaprawmyTo.pl
naprawiono 728 awarii. Tylko w 2020 r. mieszkańcy Suwałk zgłosili aż 279 alertów, z których 191 zostało naprawionych. To dobry wynik, który pokazuje duże zaangażowanie suwalczan w chęć poprawy naszego otoczenia oraz dobry
wynik świadczący o zdolnościach miejskich jednostek, które są odpowiedzialne za realizację usterek zgłaszanych w NaprawmyTo.pl
Kategorie spraw zgłaszanych w Suwałkach nie odbiegają od ogólnopolskiej
średniej. Najczęściej zgłoszenia dotyczą „dziura w drodze lub chodniku”. By
skorzystać z aplikacji należy odwiedzić
adres https://naprawmyto.pl/suwalki
lub zainstalować ją w swoim telefonie.
Na tę aplikację można zgłaszać:
• ubytki w nawierzchni jezdni lub
chodnika,
• awarie sygnalizacji świetlnej,
• awarie oświetlenia ulicznego,
• nieprawidłowe lub brak oznakowania miejsca robót.
Inne nieprawidłowości w pasie drogowym można zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
na stronie internetowej http://zdiz.suwalki.pl/zglos-awarie/
Według stanu na 12 kwietnia w suwalskiej aplikacji NaprawmyTo.pl otwarto 73 alertów, a 28 było w trakcie naprawiania.

>>

Utrudnienia w ruchu

Na kilku suwalskich ulicach rozpoczynają się prace remontowe
i stąd obowiązują tam utrudnienia w ruchu. Dyrektor suwalskiego
Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz Drejer poinformował nas o tym, jak
długo będą obowiązywały utrudnienia w ruchu.
Ulica Szpitalna: Umowa z wykonawcą robót do 30 czerwca 2021 r.
Utrudnienia dla kierowców w postaci zawężenia pasa ruchu, połówkowego zajęcia jezdni i zawężenia jej do jednego pasa (zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu) – informacja uzyskana od wykonawcy robót.

Ulica Ludwika Michała Paca: Umowa z wykonawcą robót do
30 lipca 2021 r. Utrudnienia dla kierowców w postaci zawężenia pasa
ruchu, połówkowego zajęcia jezdni i zawężenia jej do jednego pasa oraz całkowite zamknięcie fragmentu ul. L. M. Paca, w przypadku
wykonania konstrukcji jezdni i układania masy mineralno-bitumicznej (zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu) – informacja uzyskana od wykonawcy robót.
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O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Suwałk
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż
Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 07.01.2021 r., znak: I.7011.10.02.2018/2021.EŁ, decyzję nr
2/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101269 B ulica Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbrojenia
terenu kolidujących z rozbudową ulicy,
– budowę jezdni o szerokości 6,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do
przenoszenia obciążenia ruchem KR3,
– budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,
– budowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego po stronie południowej ulicy,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów deszczowych,
– budowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz hydrantami p.poż.,
– budowę i rozbudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
– przebudowę tłoczni ścieków oraz odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej,
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
– budowę sieci energetycznej kablowej SN i nN wraz ze złączami kablowymi,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę sieci telekomunikacyjnej,
– przestawienie dwóch istniejących kapliczek,
– rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z rozbudową ww. drogi,
– rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii energetycznej nN,
– rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R1) na działkach nr geod. 20925,
20923/2 (po podziale 20923/6),
– rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R2) na działce nr geod. 21000 (po
podziale 21000/1),
– rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R3) na działkach nr geod. 20968/4
(po podziale 20968/12),
– rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R4) na działce nr geod. 20970/6 (po
podziale 20970/9),
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – oraz elementy niezbędne dla
realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbudowywanym pasem drogowym ww.
drogi gminnej (czasowe zajęcie) w zakresie:
1) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) rozbiórka napowietrznej sieci energetycznej nN na działkach nr 20918/9, 20921/1,
20922/1, 20926 (po podziale 20926/2), 20927 (po podziale 20927/2), 20928/1,
20928/2 (po podziale 20928/4), 20929, 20930, 20949/1, 20949/9, 20968/1 (po podziale 20968/7), 20968/2 (po podziale 20968/9), 20998 (po podziale 20998/2),
21000 (po podziale 21000/2), 21001 (po podziale 21001/2), 21002 (po podziale
21002/2), 21006, 21007, 21009 (po podziale 21009/2), 21010, 21011, 21013/2 (po
podziale 21013/4), 21014/2, 21015/1,
b) budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN na działkach nr 20921/1, 20922/1,
20923/3 (po podziale 20923/9), 20928/1, 20929, 20949/1, 20949/9, 20951/3 (po podziale 20951/8), 20968/1 (po podziale 20968/7), 20968/2 (po podziale 20968/9),
20970/2 (po podziale 20970/8), 20998 (po podziale 20998/2), 21001 (po podziale
21001/2), 21002 (po podziale 21002/2), 21006, 21007, 21008 (po podziale 21008/2),
21010, 21011, 21013/1, 21013/2 (po podziale 21013/4), 21014/2, 21015/1,
c) budowę przyłącza wodociągowego na działce nr 20923/3 (po podziale 20923/9),
d) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem na działce nr geod. 20924/2 (po podziale 20924/5),
2) budowy i przebudowy urządzeń wodnych:
a) budowa wylotu do rzeki Czarnej Hańczy na działce nr geod. 20924/2 (po podziale 20924/5), 20918/2 (koryto rzeki Czarnej Hańczy),
3) rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:
a) rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R1) na działkach nr geod. 20923/2
(po podziale 20923/7),
b) rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R2) na działce nr geod. 21000 (po
podziale 21000/2),
c) rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R3) na działkach nr geod. 20968/4
(po podziale 20968/13),
d) rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki – R4) na działce nr geod. 20970/6
(po podziale 20970/10).
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:
– działkach stanowiących pas drogi gminnej nr 101269B (ul. Krzywólka):
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Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:
20996/1 i 20925,
– działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy drogi gminnej nr 101269B (ul. Krzywólka):
Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:
20920/2, 20922/2, 20922/3, 20922/6, 20928/2, 20923/1, 20923/2, 20923/3, 20926,
20927, 20951/2, 20954, 21000, 20951/3, 20951/4, 20998, 20956, 21001, 20958/1, 20958/2,
21002, 20968/1, 20968/2, 20968/3, 20968/5, 20968/4, 20969, 21013/2, 20970/2, 20970/6,
20997, 21016, 21008,21009, 20999, 21053/2, 20924/2,
– działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji:
Gmina Miasto Suwałki, obręb 0002 Miasto Suwałki:
20918/9, 20921/1, 20922/1, 20923/2 (po podziale 20923/7), 20923/3 (po podziale 20923/9), 20924/2 (po podziale 20924/5), 20918/2 (koryto rzeki Czarnej Hańczy),
20926 (po podziale 20926/2), 20927 (po podziale 20927/2), 20928/1, 20928/2 (po
podziale 20928/4), 20929, 20930, 20949/1, 20949/9, 20951/3 (po podziale 20951/8),
20968/1 (po podziale 20968/7), 20968/2 (po podziale 20968/9), 20968/4 (po podziale 20968/13), 20970/2 (po podziale 20970/8), 20970/6 (po podziale 20970/10),
20998 (po podziale 20998/2), 21000 (po podziale 21000/2), 21001 (po podziale
21001/2), 21002 (po podziale 21002/2), 21006, 21007, 21008 (po podziale 21008/2),
21009 (po podziale 21009/2), 21010, 21011, 21013/1, 21013/2 (po podziale 21013/4),
21014/2, 21015/1.
Numery działek podlegających podziałowi: 20920/2, 20922/2, 20922/3, 20922/6,
20928/2, 20923/1, 20923/2, 20923/3, 20926, 20927, 20951/2, 20954, 21000, 20951/3,
20951/4, 20998, 20956, 21001, 20958/1, 20958/2, 21002, 20968/1, 20968/2, 20968/3,
20968/5, 20968/4, 20969, 21013/2, 20970/2, 20970/6, 20997, 21016, 21008,21009,
20999, 21053/2, 20924/2, Obręb nr 0002 Miasto Suwałki.
Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi gminnej nr 101269B: 20920/6, 20922/7, 20922/9, 20922/11, 20928/3,
20923/4, 20923/6, 20923/8, 20926/1, 20927/1, 20951/5, 20954/1, 21000/1, 20951/7,
20951/9, 20951/10, 20998/1, 20956/1, 21001/1, 20958/3, 20958/5, 20958/6, 21002/1,
20968/6, 20968/8, 20968/10, 20968/14, 20968/12, 20969/1, 21013/3, 20970/7,
20970/9, 20997/1, 21016/1, 21008/1, 21009/1, 20999/3, 21053/4, 20924/4, Obręb nr
0002 Miasto Suwałki, według załączonego projektu podziału.
Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi gminnej nr 101269B: 20920/7, 20922/8, 20922/10, 20922/12, 20928/4, 20923/5, 20923/7,
20923/9, 20926/2, 20927/2, 20951/6, 20954/2, 21000/2, 20951/8, 20951/11, 20998/2,
20956/2, 21001/2, 20958/4, 20958/7, 21002/2, 20968/7, 20968/9, 20968/11, 20968/15,
20968/13, 20969/2, 21013/4, 20970/8, 20970/10, 20997/2, 21016/2, 21008/2, 21009/2,
20999/4, 21053/3, 20924/3, 20924/5 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.
Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na
nieruchomościach oznaczonych działkami nr 20996/1, 20925 (obręb nr 0002, Miasto
Suwałki) (granice istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 101269B) oraz na
działkach nr geod.: 20920/6, 20922/7, 20922/9, 20922/11, 20928/3, 20923/4, 20923/6,
20923/8, 20926/1, 20927/1, 20951/5, 20954/1, 21000/1, 20951/7, 20951/9, 20951/10,
20998/1, 20956/1, 21001/1, 20958/3, 20958/5, 20958/6, 21002/1, 20968/6, 20968/8,
20968/10, 20968/14, 20968/12, 20969/1, 21013/3, 20970/7, 20970/9, 20997/1, 21016/1,
21008/1, 21009/1, 20999/3, 21053/4, 20924/4 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).
Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej: Obręb
nr 0002 Miasto Suwałki:
– 20920/2 o pow. 3,4695 ha dzielona na działki: 20920/6 o pow. 0,0356 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20920/7 o pow. 3,4339 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20922/2 o pow. 0,3020 ha dzielona na działki: 20922/7 o pow. 0,0041 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20922/8 o pow. 0,2979 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20922/3 o pow. 0,3022 ha dzielona na działki: 20922/9 o pow. 0,0056 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20922/10 o pow. 0,2966 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20922/6 o pow. 2,0875 ha dzielona na działki: 20922/11 o pow. 0,0008 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20922/12 o pow. 2,0867 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20928/2 o pow. 1,7422 ha dzielona na działki: 20928/3 o pow. 0,0112 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20928/4 o pow. 1,7310 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20923/1 o pow. 0,6612 ha dzielona na działki: 20923/4 o pow. 0,0067 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/5 o pow. 0,6545 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20923/2 o pow. 0,4782 ha dzielona na działki: 20923/6 o pow. 0,0052 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/7 o pow. 0,4730 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20923/3 o pow. 0,2968 ha dzielona na działki: 20923/8 o pow. 0,0034 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20923/9 o pow. 0,2934 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20926 o pow. 1,0047 ha dzielona na działki: 20926/1 o pow. 0,0601 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20926/2 o pow. 0,9446 ha (w dotychczasowym władaniu),
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– 20927 o pow. 0,5512 ha dzielona na działki: 20927/1 o pow. 0,0192 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20927/2 o pow. 0,5320 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20951/2 o pow. 0,0891 ha dzielona na działki: 20951/5 o pow. 0,0001 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20951/6 o pow. 0,0890 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20954 o pow. 1,7293 ha dzielona na działki: 20954/1 o pow. 0,0076 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20954/2 o pow. 1,7217 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21000 o pow. 0,9744 ha dzielona na działki: 21000/1 o pow. 0,0078 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21000/2 o pow. 0,9666 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20951/3 o pow. 0,1130 ha dzielona na działki: 20951/7 o pow. 0,0042 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20951/8 o pow. 0,1088 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20951/4 o pow. 4,8085 ha dzielona na działki: 20951/9 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 20951/10 o pow. 0,0059 ha (przeznaczona pod drogę
gminną) i 20951/11 o pow. 4,7986 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20998 o pow. 1,6400 ha dzielona na działki: 20998/1 o pow. 0,0392 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20998/2 o pow. 1,6008 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20956 o pow. 1,9214 ha dzielona na działki: 20956/1 o pow. 0,0049 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20956/2 o pow. 1,9165 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21001 o pow. 1,0178 ha dzielona na działki: 21001/1 o pow. 0,0088 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21001/2 o pow. 1,0090 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20958/1 o pow. 0,1247 ha dzielona na działki: 20958/3 o pow. 0,0079 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20958/4 o pow. 0,1168 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20958/2 o pow. 4,1361 ha dzielona na działki: 20958/5 o pow. 0,0118 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 20958/6 o pow. 0,0059 ha (przeznaczona pod drogę
gminną) i 20958/7 o pow. 4,1184 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21002 o pow. 1,3091 ha dzielona na działki: 21002/1 o pow. 0,0008 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21002/2 o pow. 1,3083 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20968/1 o pow. 0,0116 ha dzielona na działki: 20968/6 o pow. 0,0077 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/7 o pow. 0,0039 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20968/2 o pow. 0,0123 ha dzielona na działki: 20968/8 o pow. 0,0086 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/9 o pow. 0,0037 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20968/3 o pow. 0,0027 ha dzielona na działki: 20968/10 o pow. 0,0019 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/11 o pow. 0,0008 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20968/5 o pow. 0,0118 ha dzielona na działki: 20968/14 o pow. 0,0092 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/15 o pow. 0,0026 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20968/4 o pow. 0,0129 ha dzielona na działki: 20968/12 o pow. 0,0096 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20968/13 o pow. 0,0033 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20969 o pow. 2,5247 ha dzielona na działki: 20969/1 o pow. 0,0209 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20969/2 o pow. 2,5038 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21013/2 o pow. 0,6130 ha dzielona na działki: 21013/3 o pow. 0,0016 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21013/4 o pow. 0,6114 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20970/2 o pow. 0,1524 ha dzielona na działki: 20970/7 o pow. 0,0051 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20970/8 o pow. 0,1473 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20970/6 o pow. 2,6910 ha dzielona na działki: 20970/9 o pow. 0,0096 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20970/10 o pow. 2,6814 ha (w dotychczasowym
władaniu),
– 20997 o pow. 0,2664 ha dzielona na działki: 20997/1 o pow. 0,0238 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20997/2 o pow. 0,2426 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21016 o pow. 0,1198 ha dzielona na działki: 21016/1 o pow. 0,0022 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21016/2 o pow. 0,1176 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21008 o pow. 0,0102 ha dzielona na działki: 21008/1 o pow. 0,0005 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21008/2 o pow. 0,0097 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21009 o pow. 0,0111 ha dzielona na działki: 21009/1 o pow. 0,0015 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21009/2 o pow. 0,0096 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20999 o pow. 0,0936 ha dzielona na działki: 20999/3 o pow. 0,0010 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 20999/4 o pow. 0,0926 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 21053/2 o pow. 0,1611 ha dzielona na działki: 21053/4 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21053/3 o pow. 0,1571 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 20924/2 o pow. 0,9745 ha dzielona na działki: 20924/4 o pow. 0,0454 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 20924/3 o pow. 0,4965 ha (w dotychczasowym władaniu) i 20924/5 o pow. 0,4326 ha (w dotychczasowym władaniu).
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza
1, pok. 140. Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie
Miejskim do czasu zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub
97/2021
mailową. 

Pani
Dorocie Kiersztyn
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

matki

składają
Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
101/2021

Pani
Beacie Ciepłowskiej
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

matki

składają
Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
96/2021

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy

śp. inż. geod.

JÓZEFA CYBRUCHA
byłego prezesa
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
oraz twórcę ogrodów w Województwie Suwalskim.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy

Rodzinie i Najbliższym
Zarządy i Działkowcy
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
z rejonu suwalskiego
100/2021
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Przygarnij przyjaciela
ze Schroniska „Sianożęć”

sprzedam
n

Sprzedam mieszkanie 54 m.kw. centrum Suwałk,
tel. 723 545 645 

98/2021

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 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 31.03.2021 r. do dnia 20.04.2021 r. został opublikowany na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w
dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 8/2021 z dnia 30 marca 2021
r. nieruchomości przeznaczonych do najmu. 
94/2021
INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu
31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 oraz
Dz. U. z 2021 poz. 11, 234) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21
dni tj. od dnia 01.04.2021 r. do dnia 21.04.2021 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku
www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia. 
95/20251

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?
CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów
czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schronisku przy
ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta w schronisku są otoczone opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane.

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 11-16, w sobotę 11-14.
www.e-schronisko.pl tel. 606 493 823
Śmieszna sześcioletnia
suczka z czarnym łebkiem
wprowadzi radość
do twojej rodziny.

Czteroletnia suczka
z oklapniętymi uszkami.
Spokojna i grzeczna.
Za opiekę i trochę ciepła,
odwdzięczy się dozgonną
wiernością.

Trzyletnia suczka
„niespokojny duch”. W swoim krótkim
życiu nie zaznała odrobiny
dobra, dlatego jest bardzo nieufna.
Potrzeba jej cierpliwej rodziny,
która otoczy ją opieką i miłością.

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;

Sześcioletni „całuśny”
czarny piesek wniesie
dużo radości do rodziny, która
go zaadoptuje.

„Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele
i święta 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n

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;

Groźnie wyglądający
pięcioletni pies
z widoczną wadą
zgryzu. Uwielbia spacery
i zadba o to byś nie marnował
czasu przed telewizorem.

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

Ogłoszenia „DTS” tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

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.
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>>

To był prima aprilis

Niestety wszystkie teksty opublikowane w poprzednim „DwuTygodniku Suwalskim” na stronie 17 były „prawdziwe” tylko 1 kwietnia
(prima aprilis). Najprawdopodobniej jeszcze długo będziemy musieli poczekać na to, by w ciągu dwóch godzin koleją przejechać trasę z Suwałk
do Warszawy. Projekt budowy Rail Baltica wciąż czeka na realizację, a my
na przejazd pociągiem dużej prędkości na zelektryfikowanej trasie kolejowej z Suwałk do Warszawy.

>>

Akcja Żonkil

Pracownice suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej złożyły żonkile na cmentarzu żydowskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach.
Biblioteka po raz czwarty bierze udział w akcji organizowanej przez Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN, upamiętniającej największy zbrojny zryw
Żydów podczas II wojny światowej – powstanie w getcie warszawskim.

Kirkut przy ul. Zarzecze to największa w Suwałkach pozostałość po Żydach
Również poczekamy na nowy budynek Biblioteki Publicznej
w Suwałkach. Chociaż w tym przypadku rozpoczęły się już rozmowy
na ten temat. Niestety, nie możemy liczyć na hojną darowiznę z USA.
Prawdziwa była informacja o nowej amerykańskiej sekretarz skarbu Janet
Yellen, której dziadek pochodził z Suwałk. To Elias Charles Blumenthal,
który urodził się w 1864 r. w grodzie nad Czarną Hańczą.
Niestety, poczekamy też jeszcze na rozwiązanie problemu z miejscami
parkingowymi w centrum Suwałk, bo póki co nie ma propozycji budowy
wielopoziomowego naziemnego parkingu samochodowego.

Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu. Niestety,
z powodu pandemii, działania Biblioteki w tym roku będą skromniejsze.
Zabraknie spotkań z dziećmi i młodzieżą, a zwłaszcza tak cieszących się
popularnością wycieczek „Utracony świat. Śladami suwalskich Żydów”.
W zamian, będzie można za pośrednictwem biblioteki skorzystać z materiałów jakie udostępni Muzeum POLIN, a będą to m.in. słuchowiska
i filmy. Natomiast 19 kwietnia w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, bibliotekarze przyozdobią swoje ubrania papierowymi żonkilami. Więcej szczegółów na temat akcji Żonkil na facebooku suwalskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej. Żonkil symbolizuje
pamięć, szacunek i nadzieję.

>>

Pamiętali o A. Strumille

75/2021

9 kwietnia w pierwszą rocznicę śmierci Andrzeja Strumiłło przedstawiciele suwalskiego samorządu miejskiego zapalili znicze na grobie Andrzeja
Strumiłły, honorowego Obywatela Suwałk. Suwalski samorząd planuje by
po zniesieniu pandemicznych obostrzeń zaprezentować jego dzieła na specjalnej wystawie w Galerii Sztuki „Stara Łaźnia” przy ul. A. Wajdy. Zostaną na
niej zaprezentowane dzieła z bogatego dorobku twórczego artysty i ogromnej ilości dyscyplin, które uprawiał: malarstwo, rysunek i fotografię, rzeźbę. Będzie ona prezentowana przez niemal pół roku, od kwietnia do września. Więcej o tym w następnym wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej
Zdzisław Przełomiec zapalili znicze na grobie Andrzeja Strumiłły na cmentarzu w Magdalenowie nad Wigrami
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Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?
Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel.

537 580 706. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE

Centrum Obsługi Nieruchomości

ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl

66/2021

99/2021

Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE
BADANIE I KONSULTACJE!

26/2021

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
53/2021

51/2021

