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Ukraińska Wielkanoc

W prawosławną Wielkanoc z ukraińskimi uchodźcami w Suwałkach
spotkał się prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Złożył im życzenia
i przekazał również symboliczne prezenty, które kojarzą się z tradycjami
wielkanocnymi na Ukrainie.

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

– Chciałbym
Państwu życzyć
sp o koju i w y tchnienia. Mam
nadzieję, że czujecie się w Suwałkach dobrze,
a Wielkanoc
pozwoli Wam na
chwilę zapomnieć o trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliście z powodu wojny. Możecie liczyć na pomoc
Suwalczan i naszego samorządu – mówił podczas spotkania Prezydent
Miasta Suwałk.
Święta wielkanocne obchodzone przez wyznawców prawosławia są bardzo podobne do tych w kościele katolickim. W Wielką Sobotę prawosławni,
podobnie jak katolicy, udają się do świątyń w celu poświęcenia pokarmów.

>>

Program:
10.30 – msza święta w intencji Narodu i Ojczyzny w konkatedrze św. Aleksandra, plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego
11.45 – przejście uczestników obchodów do parku
Konstytucji 3 Maja
12.00 – wystąpienia okolicznościowe i złożenie kwiatów
pod Dębem Wolności
Wydarzenia towarzyszące:
19.00 – koncert KANTATA O SUWAŁKACH
Muzyka: Jakub Milewski
Tekst: Zbigniew Gniedziejko
Dyrygent: dr Ignacy Ołów
Program: Pieśń Czarnej Hańczy, Pieśń Jaćwingów, Pieśń
kamedulska, Pieśń jarmarczna, Pieśń żydowska,
Pieśń królewska, Pieśń wojenna, Pieśń o marzeniach,
Pieśń pogodna, Pieśń mieszczan
Wykonawcy: Suwalski Chór Primo pod dyrekcją dr. Ignacego
Ołowia, Chór Kameralny Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją
dr Magdaleny Filipskiej, Suwalska Orkiestra Kameralna
pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza,
Anna Lasota – sopran, Natalia Winnik – mezzosopran,
Jakub Milewski – baryton, Rafał Supiński – baryton
Sala im. Andrzeja Wajdy Suwalskiego Ośrodka Kultury,
ul. Papieża Jana Pawła II 5
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Suwalscy Żydzi

W budynku suwalskiej
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. E. Plater 33 A obejrzeć można wystawę „Suwalscy
Żydzi – ocalone historie” złożoną ze wspomnień i archiwaliów –
zdjęć starych Suwałk czy reklam
żydowskich sklepów w przedwojennych gazetach. Wystawę przygotowała biblioteczna Pracownia
Digitalizacji i Historii Mówionej we
współpracy z suwalskim Archiwum
Państwowym.
Świat naszych żydowskich sąsiadów przestał istnieć wraz z wybuchem
II wojny światowej w 1939 r. Znikł gwar i koloryt tamtej epoki. Z Suwałk
pochodzi wielu znanych Żydów m.in. znakomity skrzypek Józef Chasyd,
żydowski poeta Abraham Stern czy dziadek obecnej amerykańskiej sekretarz skarbu Janet Yellen. Po wojnie do
Suwałk wróciło niewielu z garstki ocalonych Żydów. Wciąż jednak pamiętają
ich świadkowie historii – mieszkańcy
miasta, których relacje rejestruje suwalska Biblioteka. Zwiedzających po
wystawie prowadzą cytaty z książki
Macieja Ambrosiewicza „Sztetl z długą ulicą” (wyd. Suwałki 2016), a także
spisane wspomnienia mieszkańców
Suwałk pamiętających czasy przedwojenne i te tuż po wojnie. Na fotografiach obejrzeć można suwalską synagogę (rozebraną ponad 60 lat temu),
Małe Raczki, suwalskie sklepy cynamonowe oraz kirkut, na którym ostatW ubiegłym roku minęło 100
nich suwalskich Żydów pochowano
lat od urodzin Natana Mojżesza
przed dziesięcioma laty. Wystawę
Adelsona, strażnika pamięci
można oglądać do końca kwietnia.

o suwalskich Żydach. Zmarł on
17 grudnia 2010 roku
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zdaniem prezydentA
Wkraczamy w decydującą fazę
związaną z rozpoczęciem realizacji
miejskich inwestycji, na które udało
nam się pozyskać wysokie dofinansowanie (prawie 30 mln zł) z funduszu „Polski Ład”.
W ubiegłym tygodniu poznaliśmy oferty w przetargu na remont
basenu w Szkole Podstawowej nr 10.
Propozycje to ponad 16,5 mln zł oraz
blisko 17,2. Teraz oferty są analizowane pod kątem spełnienia warunków
postawionych w przetargu.
Inwestycja, którą chcemy zrealizować w „dziesiątce” ma się odbyć
w formule zaprojektuj i wybuduj. Będzie to kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej infrastruktury.
Przypomnę tylko, że remont basenu to jedno z zadań, na które
otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski
Ład”. Ogólna kwota 29 898 000 zł przeznaczona zostanie na projekt
pn. „Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki”. Dzięki temu w Szkołach Podstawowych nr 2,
5, 7 i 10 wykonane będą remonty istniejących obiektów sportowych.
W przypadku „dwójki” i „siódemki” chodzi o remont nawierzchni
boisk, a w „piątce” o budowę nowego boiska i remont sal sportowych.
Aktualnie złożone przez firmy oferty na wszystkie ww. inwestycje opiewają na łączną kwotę 39,3 mln zł. A to oznacza, że dofinansowanie (29 892 000 zł) wynosi 76,1%. Liczę na to, że uda nam się rozstrzygnąć przetargi, podpisać umowy i będziemy mogli przystąpić
do prac budowlanych.
Równolegle z tymi procedurami staramy się o kolejne środki
z „Polskiego Ładu” na inne inwestycje.
Złożyłem wnioski o dofinansowanie do projektów o łącznej wartości ok 100 mln zł. Aplikujmy o środki na budowę zupełnie nowej
drogi, która połączy ul. Tysiąclecia Litwy z ul. I. Krasickiego i odciąży
ruch w północno – wschodniej części Suwałk, a także o remont ulicy Franciszkańskiej, wokół której rozbudowują się nowe osiedla oraz
kolejny etap rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4. Te ostatnie zadanie jest naszym priorytetem. Chcemy by powstały nie tylko nowe powierzchnie edukacyjne ale także i hala sportowa.
Szkoła liczy obecnie 35 oddziałów (klasy od I do VIII) i uczęszcza
do niej 824 uczniów. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2026/2027
ilość oddziałów wzrośnie do 41. W ramach planowanej rozbudowy
planujemy wybudowanie nowego pawilonu na 12 oddziałów szkolnych, wybudowanie nowego budynku sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu wokół. Szacujemy, że wartość tego zadania może
osiągnąć 25 mln zł. Mam nadzieję, że uda się pozyskać na to dofinansowanie i przystąpić do prac jeszcze w tym roku.
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Dzień Zwycięstwa

W samo południe 8 maja przy Pomniku Żołnierzy Września przy
ul. Wojska Polskiego rozpoczną się oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa. W programie m.in. wystąpienia okolicznościowe i złożenie kwiatów. O godz. 10:30 w kościele
św. Apostołów Piotra i Pawła rozpocznie się msza święta.
W tym roku obchodzimy 77 rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Niestety nie przyniosła ona wolności Polakom, a na Suwalszczyźnie już
dwa miesiące później wojska sowieckie dokonały największej zbrodni na
ziemiach polskich po 1945 roku. W Obławie Augustowskiej zginęło przynajmniej 592 mieszkańców ziemi suwalskiej, sejneńskiej i augustowskiej.

>>

Atrakcyjna SKM

Ponad 2,6 mln zł zaoszczędzili suwalczanie w 2021 r. dzięki Suwalskiej
Karcie Mieszkańca. Najwięcej dzieci i młodzież, która korzysta z komunikacji miejskiej. Program Suwalska Karta Mieszkańca został przyjęty blisko 4 lata temu. Dotąd karty wydano dla ponad 30 tys. mieszkańców naszego miasta czyli prawie połowy suwalczan.
Kto najwięcej korzysta?
Dzięk i SK M kor z ystamy
z ulg i zwolnień. Pod względem wysokości kwot najpopularniejsze jest zwolnienie
dla dzieci i młodzieży z opłat
za komunikację miejską. Tylko
w 2021 r. szacunkowa wartość darmowych przejazdów
wyniosła 1 156 677,40 zł. Na
drugim miejscu znalazły się
zwolnienia z opłat za przedszkola. To kwota aż 650 005 zł.
Trzecie miejsce to ulgi na wejścia do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tutaj suwalczanie zaoszczędzili 335 814,05 zł.
Mobilna SKM
W ubiegłym roku wprowadzono możliwość
posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca w formie aplikacji mobilnej – to mieszkaniec decyduje, jaką formę karty (plastikową czy aplikację
na telefon) chce posiadać – przy czym możliwe
jest posiadanie obu form jednocześnie. Na potrzeby Programu stworzono stronę internetową,
poprzez którą można złożyć wniosek o wydanie
Karty. Na stronie są też umieszczeni wszyscy partnerzy Suwalskiej Karty Mieszkańca z informacją
o rodzaju i wysokości udzielanej ulg.
Warto podkreślić, że obecnie karty personalizowane są bezpośrednio przez pracowników Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia, a więc mieszkaniec po złożeniu wniosku wraz
ze wszystkimi wymaganymi załącznikami odbiera od razu swoją kartę. Zapraszamy do składania wniosków o wydanie Suwalskiej Karty
Mieszkańca pod adresem: https://skm.suwalki.eu/
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Złota RĄczka dla Seniora

Prezydent Suwałk
Czesław Renkiewicz
podpisał umowę na
kontynuację programu „Złota Rączka dla
Seniora”. Jego realizacją zajmie się Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”.
Program przygotowany został z myślą o suwalskich seniorach, którzy nie mają możliwości samodzielnego wykonania drobnych napraw, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie rodziny.
Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Suwałk samotnie zamieszkujący w wieku powyżej 70 lat lub w wieku 60 lat z orzeczonym umiarkowanym
lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki programowi seniorzy
mają dostęp do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych,
między innymi takich jak: wymiana żarówek, gniazdek elektrycznych, uszczelek w kranach, odpowietrzenie kaloryferów, wymiana lub montaż zamków
w drzwiach oraz klamek, regulacja opadniętych drzwi, a także zawieszenie
obrazów lub luster.
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9–15
pod numerem telefonu: 517 871 124. Zgłoszenia można przesyłać również na
adres e-mail: senior.zr@wp.pl
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Rada po półmetku

W 2018 roku suwalczanie wybrali nową Radę Miejską, po raz pierwszy
na pięcioletnią kadencję. Co oznacza, że do jej końca pozostało jeszcze nieco ponad półtora roku. To dobra okazja, by przedstawić dorobek poszczególnych merytorycznych komisji Rady Miejskiej. To tam właśnie wypracowywane są decyzje, które następnie przegłosowują radni podczas plenarnych
obrad. Dorobek swojej komisji przedstawia Bogdan Bezdziecki, przewodniczący Komisji Ekologii, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach.
– Czym zajmuje się komisja, której pracami Pan
kieruje?
– Uchwałą Rady Miejskiej z 22.12.2021 roku zakres prac Komisji Kultury Sportu i Turystyki został rozszerzony o zagadnienia związane z ekologią, a Komisja zmieniła swoją nazwę na Ekologii,
Kultury, Sportu i Turystyki. W skład komisji wchodzi 8 radnych: Bogdan Bezdziecki (przewodniczący), Wojciech Pająk (wiceprzewodniczący), Anna
Gawlińska, Tadeusz Czerwiecki, Kamil Lauryn, Jacek Juszkiewicz, Jacek
Niedźwiedzki i Marek Lech Zborowski-Weychman. Komisja zajmuje się
m.in. opiniowaniem wniosków o stypendia i nagrody w dziedzinie kultury i sportu, analizą sprawozdań z działalności samorządowych placówek
kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Centrum Informacji Turystycznej.
Ponadto w zakresie prac Komisji znajduje się opiniowanie projektów
uchwał dotyczących finasowania sportu, ochrony zabytków, współpracy
z organizacjami pozarządowymi, budżetu obywatelskiego. Poszerzony zakres prac Komisji obejmować będzie m.in zagadnienia związane z opieką
nad zwierzętami bezdomnymi, zagospodarowaniem terenów zielonych,
ustanawianiem pomników przyrody, ograniczaniem niskiej emisji na terenie miasta Suwałki oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
– Jak dotąd przebiegała praca komisji?
– Komisja z reguły zbierała się raz w miesiącu, odbyło się 36 posiedzeń.
Prace Komisji przebiegały zgodnie z przyjętym Planem Prac Komisji na
dany rok. Członkowie Komisji podczas posiedzeń wykazywali się dużym
zaangażowaniem. Dyskusje nad procedowanymi dokumentami były merytoryczne, zgłaszano szereg uwag i poprawek. Komisja realizowała założone plany pracy bez zakłóceń i w całości.
– Czym jeszcze zamierza zająć się komisja w tej kadencji?
– Komisja wzorem lat ubiegłych, zajmować się będzie zagadnieniami
ujętymi w Planie Pracy Komisji na rok 2022, które częściowo przybliżyłem w punkcje dotyczącym zakresu pracy Komisji. Z pewnością będziemy podejmować tematy związane z uatrakcyjnieniem oferty kulturalnej
oraz polepszeniem dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
dla mieszkańców. Ponadto na szczególną uwagę zasługują sprawy związane z rozwojem zieleni miejskiej, dalszym rozwojem programów ograniczających niską emisję oraz zwiększeniem zaangażowania miasta w budowę odnawialnych źródeł energii. Zachęcam mieszkańców do śledzenia
prac Komisji, a w razie zainteresowania którymś z omawianych tematów
do zgłaszania chęci uczestnictwa w posiedzeniu.
– Dziękujemy za rozmowę.
DYŻURY RADNYCH
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego
można spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 26 kwietnia zapraszają Krystyna Gwiazdowska i Kamil
Klimek z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 10 maja na
suwalczan czekają Karol Korneluk oraz Jacek Niedźwiedzki z Koalicji
Obywatelskiej. Na spotkanie z radnymi 17 maja zapraszają Jacek
Juszkiewicz i Mariola Brygida Karpińska z Prawa i Sprawiedliwości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze
Urzędu Miejskiego.
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Co z rządową akcją
„Pod Biało-Czerwoną”?

Zbliża się Dzień Flagi
Narodowej, a wciąż nie ma
masztów z narodową flagą,
mających pojawić się w każdej polskiej gminie, której
mieszkańcy dołączą do akcji „Pod Biało-Czerwoną”.
Wszystko miało być sfinansowane przez rząd
Rzeczypospolitej Polskiej,
a akcję 25 sierpnia 2020 r.
ogłosił premier Mateusz
Morawiecki. Taki maszt miał
stanąć też w Suwałkach.
689 suwalczan w interne- Od kilku lat biało-czerwona dumnie powietowym głosowaniu opo- wa na wieży suwalskiego ratusza
wiedziało się za ustawieniem masztu z narodową flagą w Suwałkach. Jak
na razie masztu nie ma.
Pierwotnie Polacy, którzy chcieli, by w ich miejscowościach stanęły
słupy z flagą, mieli głosować do 11 listopada 2020 r. – czyli 102. rocznicy odzyskania niepodległości. Wyniki głosowania miały być ogłoszone
29 listopada 2020 r. – w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Jak
dotąd ustalono oficjalną listę gmin, które zakwalifikowały się do realizacji projektu. Na pierwszym miejscu znalazła się gmina Czaplinek z województwa zachodniopomorskiego, która uzyskała 10,6 tys. głosów poparcia. Suwałki zajęły 44 lokatę.
Jak się okazuje, w związku z panującą pandemią termin zakupu
urządzeń i ich montażu został przesunięty. Okres składania wniosków
przez gminy do urzędów wojewódzkich wydłużono do 31 marca tego
roku. Suwalski Urząd Miejski taki wniosek złożył. Teraz czekamy, kiedy
w Suwałkach pojawi się maszt z narodową flagą, ustawiony w ramach
rządowej akcji „Pod Biało-Czerwoną”. Może zdążą na 2 maja, czyli Dzień
Flagi Narodowej?

>>

Samorząd
współpracuje z ngo

Już prawie 100 umów na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych w 2022 roku zostało podpisanych z organizacjami pozarządowymi
realizującymi projekty na rzecz suwalczan. Łącznie na rzecz NGO przewidziano w tym roku blisko 4,1 mln zł dotacji z budżetu Miasta Suwałki.
W 2021 roku wydano na ten cel ponad 3,6 mln zł.
Umowy obejmują zarówno zadania wieloletnie, jak prowadzenie świetlic środowiskowych czy klubów seniora, a także jednorazowe np. wydarzenia artystyczne, wpisujące się w obchody Roku Marii Konopnickiej. Na największą kwotę –1 020 000 zł (w następnych latach 1 060 000 i 1 100 000 zł)
opiewa umowa na prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób
Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych. Obiekt jest prowadzony
przez Spółdzielnię Socjalna „Perspektywa”. 165 000 zł to dotacja przekazana na prowadzenie świetlicy przez Społeczną Organizację Przyjaciół
PRZYSTAŃ. 120 000 zł trafiło do świetlicy Stowarzyszenia ORATORIUM
św. Jana Bosko. 110 000 zł do podobnej placówki, którą opiekuję się
Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 50 000 zł wynosi
dotacja przekazana Fundacji EGO na funkcjonowanie Placówki Wsparcia
Dziennego dla Nieletnich „Zbuntowane Anioły”. 41 000 zł zostało przekazanych na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży
w parafii pw. św. Aleksandra. 46 000 zł otrzymało Stowarzyszenie
Oratorium św. Jana Bosko na dofinansowanie półkolonii „Lato w mieście”,
rodzinnego obozu terapeutycznego w Gdańsku, obozu profilaktycznego w Krakowie i wyjazdu na „Campo Bosco 2022”.
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Kwietniowa sesja Rady

27 kwietnia o godz. 11 rozpocznie się sesja suwalskiej Rady Miejskiej. Radni pracować będą
w sposób hybrydowy, to znaczy część z nich przebywać będzie w sali obrad suwalskiego ratusza,
a część połączy się zdalnie. W porządku obrad m.in. sprawozdanie z działalności Komendanta
Miejskiego Policji w Suwałkach oraz o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu i miasta za 2021 rok oraz dwie oceny: stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz zasobów pomocy społecznej za miniony rok. Radni zapoznają się z informacją dotyczącą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy i z informacją z realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”.
Rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Lotniczej oraz przyjmą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk”. Dokonają zmian w programie „Ograniczanie niskiej emisji
na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określą zasady udzielania dotacji. Przyjmą też wykaz kąpielisk
na terenie miasta.Rajcowie zdecydują, czy poprzeć przedłożony przez Suwalską Radę Środowisk
Katolickich projekt społeczny zawierający pomysł na odstąpienie od opracowywania i realizacji
„Kajtka – programu dofinansowania do leczenia niepłodności
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta
Suwałki w latach 2022-2024”, czy
też nie. Nadadzą też Jerzemu
Szleszyńskiemu tytuł „Zasłużony
dla Miasta Suwałk”. Od kilkudziesięciu lat jest on prezesem
Suwalskiego Klubu Badmintona,
który wielokrotnie zdobywał tytuł drużynowego mistrza Polski.

>>

Ilu uchodźców w Suwałkach
i na Suwalszczyźnie?

Nadal do naszego regionu przybywają ukraińscy uchodźcy, chociaż od ataku Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny minęły już dwa miesiące. Sprawdziliśmy ilu ich było na Suwalszczyźnie w połowie kwietnia. Informacje zebraliśmy od samorządów z powiatów suwalskiego i sejneńskiego. Oczywiście nie
o wszystkich uchodźcach przebywających w naszym regionie informacje dotarły do samorządowców.
Poprosiliśmy też o informacje o nadanych numerach PESEL, liczbie dzieci przebywających w szkołach
i przedszkolach oraz o liczbie złożonych wniosków dotyczących wypłacenia jednorazowego świadczenia
pieniężnego w kwocie 300 zł. Z niektórych samorządów gminnych otrzymaliśmy informacje o wypłatach
tych świadczeń. Ich wypłata dla uchodźców, tak naprawdę rozpoczęła się w drugiej połowie kwietnia.
gmina

Suwałki
Raczki
Szypliszki
Wiżajny

liczba uchodźców nadane nr PESEL dzieci
w szkołach
i przedszkolach

wypłata
(złożonych wniosków)
świadczeń 300 zł

141

239

17

20

14

21

3

15

b.d.

108

0

69

55

51

–

19

Jeleniewo

37

32

5

0

Rutka-Tartak

54

54

2

18

Filipów

17

17

2

0

Przerośl

3

3

2

0

Bakałarzewo

26

9

0

8

Krasnopol

20

17

2

24

Giby

48

38

15

0

Miasto Sejny

61

64

27

55

Miasto Suwałki

1 447

865

115

926

Razem

1 923

1 518

190

1 154

Wydarzyło się
w Suwałkach
n 9 kwietnia w suwalskim aquaparku doszło
do tragicznego zdarzenia. W czasie korzystania z basenu nagle zasłabł 65-letni mężczyzna.
Niestety, pomimo akcji reanimacyjnej prowadzonej przez ratowników, mężczyzna zmarł po
przewiezieniu do szpitala. Postępowanie wyjaśniające wszczęła suwalska prokuratura.
n 14 kwietnia w suwalskim Urzędzie Miejskim
rozdawane były budki dla ptaków. Cykliczna akcja organizowana co najmniej 2 razy w roku cieszy się nadal dużą popularnością. Budki wykonali uczniowie
suwalskiego
Zespołu Szkół
nr 6 im. Karola
Brzostowskiego
w ramach realizacji zajęć prakt yc znej nauki
zawodu technik technologii
drewna.
n Suwalscy policjanci zatrzymali 35-latka
i jego dwie wspólniczki podejrzane o kradzieże
w suwalskich sklepach. Jednego dnia obywatele z Litwy „na gościnnych występach” okradli pięć sklepów. Ich łupem padły perfumy, kosmetyki oraz ubrania o łącznej wartości ponad
5 tys. zł. Cała trójka usłyszała już zarzuty.
n 19 kwietnia policjanci zatrzymali nietrzeźwego 57-letniego kierowcę mazdy, który na
ul. M. Reja przekroczył dopuszczalną prędkość. Suwalczanin stracił prawo jazdy oraz został ukarany mandatem i punktami karnymi.
n Wpadł bo ukradł rower miejski. Do 10
lat pozbawienia wolności grozi 48-letniemu
suwalczaninowi podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Wpadł z ponad 30 gramami amfetaminy, bo dzień wcześniej ukradł miejski rower ze stacji przy Placu
M. Konopnickiej. Suwalscy policjanci zatrzymali mężczyznę i odzyskali skradziony rower.
n 24 kwietnia Podlaski Marsz Cieni przeszedł suwalskimi ulicami dla upamiętnienie polskich oficerów WP, Korpusu Ochrony
Pogranicza oraz Policji Państwowej, pomordowanych przez sowietów w 1940 r.
n Po dłuższej przerwie spowodowanej
pandemią spotkało się kilkudziesięciu emerytów zrzeszonych w suwalskim Oddziale
Związku Nauczycielstwa Polskiego. W wiosennym spotkaniu uczestniczyli też: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz
Waldemar Brzeziński, prezes ZNP i Mieczysław
Jurewicz, przewodniczącego Sekcji Emerytów
i Rencistów
n Firma CAL wraz z przyjaciółmi zasadziła kolejnych 10 tys. drzew w Nadleśnictwie
Suwałki (Leśnictwo Płociczno). Ponad 100 osób
zalesiło 2 ha terenu. Już po raz piąty marka CAL
prawdziwe drzwi, zorganizowała akcję sadzenie drzew.
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1 % dla suwalskich organizacji

Zbliża się koniec terminu rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. W tym roku podobnie jak w latach porzednich, z tytułu rozliczenia podatkowego za 2021 rok podatnicy mogą wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku. Wystarczy po wyliczeniu zobowiązania podatkowego za 2021 r., czyli w ostatnich
rubrykach zeznania podatkowego wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
organizacji, na rzecz której chcemy przekazać określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku. Resztę zrobi urząd skarbowy.
Poniżej przedstawiamy wykaz suwalskich organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% należnego podatku. Organizacje te prowadzą szereg społecznie użytecznych działań na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, organizacji
wypoczynku, sportu i kultury. Zachęcamy do przekazywania 1% należnego podatku dla suwalskich organizacji pożytku publicznego.

lp.

nazwa organizacji

nr. KRS

1.

Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja”

000039749

2.

Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki
Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

000046079

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach

000046113

4.

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Sl Salos”

000051648

5.

Suwalski Klub Karate Kyokushin

000052561

6.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko

000057897

7.

Suwalski Klub Badmintona

000058406

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart”

000059375

9.

Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego

000060952

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

000061644

11.

Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka

000063469

12.

Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej

000065746

13.

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki–Białystok

000069745

14.

Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach

000069867

15.

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”

000071636

16.

Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom

000076600

17.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

000077283

18.

Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar”

000080030

19.

Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” z Siedzibą w Suwałkach

000084846

20.

Stowarzysznie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”

0000139901

21.

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”

0000145638

22.

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach

0000157858

23.

Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki

0000212319

24.

Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki

0000217533

25.

Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie

0000321667

26.

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

0000332833

27.

Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo”

0000400320

28.

Fundacja Art-Sos Alicji Roszkowskiej

0000419669

29.

Fundacja Ego

0000425455

30.

Fundacja Zwierzęta Niczyje

0000463161

31.

Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza”

0000721549

6

DwuTygodnik S uwalski
26.04.2022

>>

Muzeum w „siódemce”

„Bambino”, „Franię” oraz zapomnianego już walkmana obejrzeć
można w Szkolnym Muzeum Nauki i Techniki otwartym w Szkole
Podstawowej nr 7 im. św. Jana Pawła II. Ekspozycja powstała w ramach projektu „Od gratów do eksponatów”, który wygrał w I etapie
Ogólnopolskiego Konkursu Projektanci Edukacji Nowej Ery. Kapituła konkursowa przyznała też szkole grant w wysokości tysiąca złotych.

Ekspozycję uroczyście
otworzyły
(od prawej)
Małgorzata
Czarniecka
i dyr. SP nr 7
im. św. Jana
Pawła II
Beata
W. Życzkowska

– Najpierw powstał pomysł, następnie w szkole zamieściliśmy ogłoszenie o zbiórce przedmiotów, które są już rzeczami nieużytecznymi, bo
przestarzałymi, ale mówiącymi wiele na temat nauki i są dziełami myśli
naukowo-technicznej poprzednich wieków. Na nasz apel ochoczo odpowiedzieli uczniowie oraz co nas bardzo ucieszyło – rodzice. Pani dyrektor
na miejsce muzeum przeznaczyła piwniczne pomieszczenie po dawnej
bibliotece gimnazjalnej. Wspólnie z młodzieżą, a szczególnie z 8b w czasie ferii zimowych wysprzątaliśmy i przygotowaliśmy izbę pod ekspozycję. Nie powstałaby ona gdyby nie zaangażowanie uczniów z wspomnianej 8b, ale też 7a i 7b – mówi pomysłodawczyni, koordynator projektu
i nauczyciel fizyki Małgorzata Czarniecka.

Wiele z eksponatów szkolnego muzeum przed laty znajdowało się w każdym
polskim mieszkaniu
Eksponaty w muzeum posegregowano na pięć kategorii: drgania i fale, optyka, elektromagnetyzm, mechanika i życie codzienne.
Zgromadzono ciekawe przedmioty jak kultowa pralka „Frania” z PRL-u,
gramofon „Bambino”, czy radia lampowe. Prezentowane są też walkmany, które zrewolucjonizowały słuchanie muzyki w latach 80. XX wieku.
Szkolne Muzeum Nauki i Techniki obecnie zwiedzać mogą uczniowie
SP nr 7. W maju z okazji święta szkoły, ekspozycja otwarta zostanie także
dla innych placówek oświatowych.

>>

Suwalskie Sukcesy

W ostatnim czasie kilka sukcesów w ogólnopolskich olimpiadach odnieśli uczniowie suwalskich szkół średnich.
Uczeń suwalskiego I Liceum
Ogólnok sz tałcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej
Michał Walczuk zdobył tytuł laureata XLVIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.
Zdobył on też tytuł finalisty Ogólnopolskiej
Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza
i oręża polskiego – od Obertyna do
Wiednia (1531-1683)”. Jego nauczycielką jest Janina Małgorzata Kap.
Julita Szymborska, uczennica suwalskiego I LO im. M. Konopnickiej, została
finalistką etapu centralnego Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego. Tytuł finalisty otwiera drogę na prawie wszystkie kierunki studiów humanistycznych (nie tylko). Do olimpiady przygotował ją Marek
Urbanowicz, który wykształcił już 41 laureatów i finalistów tej olimpiady
Drugie miejsce w 45. Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Języka Niemieckiego zajął
Alan Brejczak, uczeń Zespołu Szkół nr 6
im. K. Brzostowskiego w Suwałkach. Jego
nauczycielką jest Justyna Radziszewska.
To największy sukces ucznia tej szkoły
od ponad 20 lat.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza
publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy:
1. Tadeusza Kościuszki 97 – lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 35,13 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 13,00 zł/
m2 netto, wadium 680,00 zł.
Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, usługowe, biurowe lub inne
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
2. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A – lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 17,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu –
16,00 zł/m2 netto, wadium 430,00 zł.
Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
3. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A – lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 35,12 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu –
15,00 zł/m2 netto, wadium 780,00 zł.
Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
4. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A – lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 52,01 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu –
15,00 zł/m2 netto, wadium 1 160,00 zł.
Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł.
Lokale są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.05.2022 r. (czwartek) o godz. 1100
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z
o. o. – ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1).
Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umów najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, w
Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i
na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 i 52. 
110/2022
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23 marca Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podpisał umowę z Ignacym Ołowiem, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Powołanie obowiązuje od 1 kwietnia tego
roku do 31 grudnia 2026 roku.

Suwalski Ośrodek Kultury ma dyrektora
Dr Ignacy Ołów – nauczyciel w zakresie wychowania muzycznego. Absolwent studiów
o specjalnościach: chórmistrzostwo i wiedza
o kulturze. W Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy – na wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej
uzyskał stopień naukowy doktora sztuki w dziedzinie sztuki muzycznej, dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Jest Honorowym Profesorem
Oświaty oraz założycielem i dyrygentem
Chóru Akademickiego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej, powstałego w 2013, który obecnie przekształcił się
w Suwalski Chór PRIMO, a także Chóru Żeńskiego „CANTILENA”.
– Jaki ma Pan Pomysł na działanie SOK-u?
– Najważniejszą dla mnie sprawą jest zgrany zespół współpracowników. Muszę go zintegrować, scalić. Jesteśmy na dobrej drodze i pracujemy nad tym wszyscy razem. Jest wola współpracy, jest kultura osobista. Siadamy wszyscy razem, kierownicy działów, robimy burzę mózgów
i patrzymy co można zrobić fajnego, co się nie uda. A jeżeli coś poszło nie
tak, to dlaczego i co zrobić, by następnym razem to się nie powtórzyło.
Błędy będą się zdarzały, cytując maksymę Napoléona Bonaparte: Tylko
ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Kolejną sprawą jest zacieśnienie współpracy z innymi miejskimi placówkami kultury, z OSiR-em, czy
NGO-sami. Nie chcemy być postrzegani jako monopolista „kulturalny”
w mieście. Do suwalczan ma dochodzić przekaz, że my działamy wspólnie
dla ich dobra. Czy ktoś wniósł większy wkład, zrobił więcej czy mniej, nie
ma to znaczenia. Podobnie jest z organizacjami pozarządowymi. Często
mają fajne produkty, które są uzupełnieniem naszych działań. Wszystkim
jesteśmy w stanie pomóc. Ale musimy z wyprzedzeniem wiedzieć o danych zamierzeniach. Akustycy, technicy, kierowcy pracują zgodnie z przygotowanymi grafikami. W ostatniej chwili nie mogę kogoś zmusić do pracy.
Jako pracodawcę obowiązuje mnie kodeks pracy, nie mogę łamać prawa. Moją misją jest współpraca ze wszystkimi. Zamierzam też reaktywować Miejską Orkiestrę Dętą. Tym razem nie młodzieżową, lecz składającą
się z osób dorosłych. Mamy pewne trudności, brakuje mundurów, instrumentów lecz zawsze można liczyć na ludzi dobrej woli. Brakujące instrumenty zgodził się użyczyć nam dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II st. Bernard Michniewicz. Mundury trzeba będzie kupić.

Kantata o Suwałkach miała swoją premierę 24 sierpnia 2021 r.
– O SOK-u można powiedzieć, że to bogata placówka, gdyż posiada
wiele nieruchomości.
To prawda, jest ich sporo: budynek przy ul. Jana Pawła II, przy ul.
T. Noniewicza 71, Stara Łaźnia i Galeria Jednego Obrazu przy placu
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Marszałka Józefa Piłsudskiego. I trzeba, jak to się mówi, wszystko „ogarnąć”, utrzymać. Chodzi o to, by nie tylko wyciągać rękę do miasta po
pieniądze na działalność, ale szukać środków pozabudżetowych na organizację różnych działań, remontów itp. Ale mamy bardzo dobrą załogę, dobrych fachowców, którzy to wszystko realizują. Wystarczy im nie
przeszkadzać, dać im odpowiednie narzędzia do pracy, motywować
i wszystko idzie jak należy. I to jest ta moja koncepcja pracy. Ja nie mam
wyłączności na to, że wszystko wiem najlepiej i ma być tak, jak ja chcę.
Ma być dobrze, trzeba rozpoznawać potrzeby społeczeństwa i jakoś
je spełniać. Chcemy, by w domu kultury każdy znalazł coś dla siebie.
Są też tacy mieszkańcy, którzy się tu nigdy nie pojawili. Dlatego wychodzimy poza budynki, organizujemy darmowe imprezy zewnętrzne, plenerowe, żeby tym ludziom było bliżej i by wydarzenia kulturalne zbytnio nie obciążały domowego portfela.
– Jakie najbliższe wydarzenia kulturalne można polecić suwalczanom?
– Już 29 kwietnia organizujemy rozgrzewkę bluesową, koncert pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy. Wystąpi Piotr
Nalepa Breakout Tour Symfonicznie, z udziałem Suwalskiej Orkiestry
Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza.
Natomiast 3 maja,
na wniosek mieszkańców, k tór z y nie mo gli być na premierze
24 sierpnia ubiegłego
roku, bo były ograniczenia pandemiczne,
powtarzamy „Kantatę
o Suwałkach”. Będzie
podobny skład wykonawców, prawie 10 0
osób na scenie, soliści, chór y, orkiestra.
We r s j a p r e m i e r o w a
składała się z 7 części:
Pieśni Czarnej Hańczy,
Jaćwingów, kamedulskiej, jarmarcznej, żydowskiej, królewskiej
i finałowej Pieśni mieszczan. Aktualne wykonanie usł ysz ymy po szerzone o trzy nowe
pieśni – wojenną, pieśń
o marzeniach oraz pogodną. Tekst napisał suwalczanin Zbyszek
Gniedziejko. Koncert będzie nagrywany, przyjadą reżyserzy dźwięku
z Akademii Muzycznej z Bydgoszczy. Mam nadzieję, że nagranie będzie naprawdę profesjonalne. Przy okazji chcemy nagrać hymn Suwałk
i rozdać wersję orkiestrową szkołom do wykorzystania. Bardzo zachęcam suwalczan, żeby przyszli poznać to monumentalne dzieło muzyczne. Będzie też wyświetlany, dla lepszego zrozumienia, tekst kantaty. Jeszcze raz bardzo zachęcam do skorzystania z tych najbliższych
propozycji, przygotowanych dla Państwa przez SOK.
– Dziękujemy za rozmowę.
Nowym zastępcą dyrektora SOK została Magdalena Tumialis – dotąd
zajmowała się organizacją i promocją Suwałki Blues Festiwalu.
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Ach, co to był za ślub!
Jak wynika z danych Głównego Urzędu
Statystycznego w Suwałkach zawiera się coraz mniej małżeństw. W 2020 roku było ich najmniej od ćwierćwiecza. W suwalskim Urzędzie
Stanu Cywilnego wówczas zawarto ich 259.
O ślubach, ale nie tylko „DwuTygodnik Suwalski”
rozmawiał z Magdaleną Puczyłowską, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Suwałkach.
n W Suwałkach śluby najczęściej są
udzielane w soboty i piątki
n Suwalscy nowożeńcy, poza USC najczęściej zawierają małżeństwa w miejscowych
hotelach oraz w Gawrych Rudzie, Hucie
i Krzywem
n W suwalskim Urzędzie Stanu Cywilnego
są przechowywane księgi małżeństw zawartych w ostatnich 80 latach, a księgi urodzeń od 1921 r.

– W jakich miesiącach i dniach tygodnia najczęściej udzielane są śluby?
– W Urzędzie Stanu Cywilnego tak naprawdę udzielamy ślubów przez cały rok. Oczywiście
najwięcej uroczystości jest w miesiącach letnich. W naszym Urzędzie udzielamy ślubów
w piątki i soboty. Zdarzają się w sytuacjach wyjątkowych śluby w innym dniu tygodnia, ale są
to sporadyczne przypadki.

– Ślubów jest coraz mniej. Zatem, kto teraz
najczęściej staje na ślubnym kobiercu?
– Mamy różne pary. Czasami są to bardzo
młode osoby, czasami bardzo dojrzałe. Jeśli
chodzi o miłość i wspólne życie, to chyba wiek
nie ma znaczenia. Zdarzają się pary, które zawierają ze sobą ślub po raz kolejny, ale również
takie, które składają u nas dokumenty do ślubu po kilka razy, ale ostatecznie nie dochodzi
do zawarcia związku małżeńskiego. Podczas samych ceremonii zdarza się, że młodzi spóźniają się, zapominają dokumentów tożsamości lub
obrączek. W czasie pandemii udzielaliśmy również ślubów z transmisją online.
– Od kilku lat ślubu można udzielać poza
siedzibą USC. Czy często zdarza się to
w Suwałkach?
– Ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego
możemy udzielić, gdy osoba zawierająca mał-

Jak widać ślub w plenerze wprawia w dobry nastrój młodą parę i ich gości. Ślub Aleksandry i Konrada
w pięknych okolicznościach suwalskiej przyrody
żeństwo jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. Ja osobiście
nie udzielałam ślubu w szpitalu, czy areszcie.
Ślubu poza USC możemy udzielić również na
wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo we wskazanym przez nich miejscu. Jeżeli
wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób
obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Miejscami najczęściej wybieranymi przez pary są nasze suwalskie hotele, ale również zajazdy i pensjonaty na
terenie gminy Suwałki. Popularnymi miejscowościami są: Gawrych Ruda, Huta czy Krzywe.
Zdarzają się Pary, które mają dużą wyobraźnię.
Staramy się aby ich fantazja i „urzędnicza powściągliwość” znalazły wspólny kompromis.
– Ślubów udzielają kierownicy USC. Co do
zasady kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Czy w Suwałkach mieliśmy przypadek
udzielenia ślubu przez włodarza miasta?
– Od kiedy jestem kierownikiem w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Suwałkach, czyli od 2018 r.
Pan Prezydent nie udzielał ślubów cywilnych.
– Po ślubach pozostaje urzędowy ślad czyli
urzędowy akt małżeństwa.
– W Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach
księgi małżeństw przechowywane są 80 lat,
podobnie jak księgi zgonów. Natomiast księgi urodzeń przechowujemy przez 100 lat. Po
tym okresie przechowywania przekazujemy
je do Archiwum Państwowego w Suwałkach.
Najstarsza księga, która znajduje się w USC
jest księgą urodzeń z 1921 r. Posiadamy
w swoich zbiorach księgi stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego, ewangelickiego,
prawosławnego, staroobrzędowego i mojżeszowego.

– Czym jeszcze zajmują się pracownicy USC?
– Z dniem 1 marca 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, które to zmieniły sposób funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego.
Obecnie w wybranym USC można złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia do ślubu konkordatowego czy też
zaświadczenia o stanie cywilnym. Nowością
jest również możliwość składania wniosków
za pośrednictwem platformy e-puap (elektronicznie można np. zgłosić urodzenie dziecka,
otrzymać odpis aktu). W ostatnich latach coraz
więcej Polaków zawiera małżeństwo z obywatelami różnych państw, nie tylko europejskich.
Zwiększyła się również liczba dzieci urodzonych za granicą. W naszym Urzędzie od ponad
roku mamy elektroniczny system kolejkowy,
również przeprowadzona została modernizacja pomieszczeń w celu ułatwienia i usprawnienia obsługi klientów. W systemie kolejkowym
klient może od razu zobaczyć, który numerek
jest obecnie obsługiwany, ile osób jest przed
nim w kolejce i ile czasu potrwa oczekiwanie.
– Dziękujemy za rozmowę.

Jak wyglądały dawne suwalskie wesela można było zobaczyć na imprezie „Przyjechało wesele, wesele” organizowanej w Rutce-Tartak. Pan młody wnosi pannę młodą na
ucztę weselną. To zdjęcie archiwalne pochodzi z 2003 roku
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>>

Rowerem
po Suwałkach

Suwalski system roweru miejskiego SUWER to
160 rowerów – w tym 142 rowery standardowe,
15 rowerów elektrycznych i 3 typu tandem – rozlokowanych w 16 stacjach. Wkrótce powstanie
siedemnasta stacja w pobliżu Parku NaukowoTechnologicznego przy ul. Innowacyjnej.
Jak to działa?
Krok 1 – Pobierz aplikację roovee i załóż konto
Krok 2 – Zasil konto przelewem lub kartą
Krok 3 – Zeskanuj QR kod z kierownicy lub blokady nad tylnym kołem i jedź
Krok4 – Zamknij ręcznie blokadę tylnego koła i tyle. Miłej jazdy.
Szczegóły na: www.suwer.pl

>>

(nie)grzeczni kierowcy

Coraz częściej dochodzi na agresywnych zachowań na drogach. Niedawno mogliśmy przekonać się o tym w Suwałkach. Na Osiedlu Północ jeden z kierowców został zaatakowany, bo
pasażerowie innego samochodu uznali, że utrudnił im jazdę w czasie parkowania pojazdu.
Agresywne zachowania na drogach
to najczęściej: oślepianie światłami, niebezpieczne zmiany pasa ruchu, gwałtownie wyprzedzanie,
zajeżdżanie drogi, jazda na zderzaku, nadużywanie klaksonu, ruszanie z piskiem opon, krzyki, obelgi
itp. Badania Instytutu Transportu
Samochodowego wskazują, że ponad 80% kierowców deklaruje, że
przynajmniej raz w tygodniu zdarza im się obserwować agresywne
zachowania na drogach, a ponad
30% przyznaje, że im samym zdaFot. archiwum
rzają się takie reakcje.
O kulturze jazdy suwalczan rozmawiamy
z Edwardem Gościewskim, prezesem korporacji Radio TAXI HAŃCZA w Suwałkach.
– Jakie złe zachowania kierowców najczęściej spotykamy na suwalskich ulicach?
– Zajeżdżanie drogi, wyprzedzanie na trzeciego, trąbienie, nieustąpienie pierwszeństwa
przejazdu, złe parkowanie.
– Jak należy się zachować widząc agresywne zachowania innych kierowców?
– Zachować spokój, uśmiechać się.

rozmieszczenie
PRZYSTANKÓW SUWERÓW na mapie
1. A. Wierusza-Kowalskiego
(przy blokach 11 i 11a)
2. Szpitalna (przy Szkole Podstawowej nr 11)

– A może powinno się nagrać zdarzenie
oraz opisać je, aby konkretne dane przekazać Policji?
– Jeżeli ktoś posiada takie urządzenie, to
jak najbardziej.
– A czy są jakieś różnice w reakcjach kierowców kobiet i mężczyzn?

– Uważam, że kobiety bardziej zachowują spokój niż mężczyźni. W obu przypadkach
złość jest niestety złością i trzeba starać się ją
ograniczać, jak się tylko da.
– Czy kultury jazdy uczy się na kursach
kierowców?
– Stare szkoły nauki jazdy uczyły kultury
na drodze, prawo jazdy z 1977 roku. Obecnie
nie wiem. Uważam, że starsi kierowcy szczególnie zawodowi jeżdżą bardziej z kulturą i
uprzejmością niż młodzi.
– Co to znaczy być kulturalnym za kierownicą?
– To szeroki temat, jeżeli ktoś jest osobą kulturalną to na drodze będzie zachowywał się z klasą, spokojnie bez żadnych emocji
i zawsze dojedziemy do celu. Życzę spokoju.
Niech Bóg Was prowadzi.
Dziękujemy za rozmowę.

3. Nowomiejska (przystanek przy pętli)
4. Gen. W. Sikorskiego (przy Zespole Szkół nr 6)
5. Gen. J. Dwenickiego (skrzyżowanie przy
ul. T. Noniewicza – pod muralem bluesowym)
6. Północna (skrzyżowanie z ulicą Wileńską
w pobliżu Filii nr 3 Biblioteki)
7. Szkolna (naprzeciw Bursy Szkolnej)
8. T. Noniewicza (na Placu M. Konopnickiej)
9. T. Kościuszki (na skrzyżowaniu
z ulicą L. Waryńskiego)
10. A. Putry (przy przychodni)
11. Sportowa (przy Szkole Podstawowej nr 4)
12. przy Zalewie Arkadia (przy mostku)
13. Jana Pawła II (przy Aquaparku)
14. W. Witosa (przy Straży Pożarnej)
15. F. Chopina (przy Klubie Seniora)
16. Bydgoska (przy rondzie z ulicą Poznańską)
17. Innowacyjna (przy Parku NaukowoTechnologicznym) – planowana

>>

Podróż koleją z utrudnieniami

Trwa remont torów kolejowych na trasie Suwałki-Białystok. A to dla podróżnych oznacza
kłopoty. Jak informuje spółka POLREGIO prace będą prowadzone etapami, na różnych odcinkach, w różnych okresach w dni robocze aż do 10 czerwca 2022 r. Uruchomiona jest zastępcza
komunikacja autobusowa za pociągi POLREGIO odjeżdżające z Suwałk o godz.: 11:43 i 17:25
oraz z Białegostoku o godz.: 15:01 i 20:48. Jak informuje POLREGIO zmieniać się też będą godziny kursowania pociągów, np.
w dni robocze od 26 kwietnia do
13 maja zmieni się odjazd pociągu z Białegostoku do Suwałk odjeżdżającego o godz. 9:16. W tych
dniach pociąg będzie odjeżdżał
o godz. 7:23.
Warto zatem dokładne zapoznać się z rozkładem jazdy przy
planowaniu podróży na kolejowej
trasie Suwałki-Białystok, gdyż godziny odjazdów zarówno autobusów komunikacji zastępczej, jak
i pociągów będą się zmieniać.
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Rok

Marii

Konopnickiej

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem Marii Konopnickiej w Polsce. Tak zdecydowali posłowie. Również miejscy radni uchwalili, że ten rok będzie Rokiem Marii Konopnickiej w Suwałkach. 23 maja 2022 r. przypadnie 180 rocznica urodzin jednej z najwybitniejszych pisarek i poetek w historii polskiej literatury. Urodziła się ona w Suwałkach. W plebiscycie „DwuTygodnika Suwalskiego” znalazła się w gronie 10 najwybitniejszych suwalczan w 300-letniej historii
miasta. Śladów pamięci o niej w naszym mieście nie brakuje. Przez cały Rok Marii Konopnickiej w „DwuTygodniku
Suwalskim” będziemy przypominać te suwalskie ślady po naszej słynnej rodaczce. Pora na suwalskie krasnoludki.

Krasnoludki są… w Suwałkach
Od 2013 r. w Suwałkach można wędrować szlakiem krasnoludków. Dziesięciu bohaterów baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach
i Sierotce Marysi” można spotkać obok ważnych obiektów kulturnych, rekreacyjnych i sportowych Suwałk. Figurki o wysokości ok. 30 cm zostały wykonane według znakomitych ilustracji Jana Marcina Szancera przez
wytwórnię rzeźby Piotra Makały we Wrocławiu. Całość kosztowała ok. 54
tys. zł i została sfinansowana z funduszy unijnych i budżetu miejskiego.
Spacer szlakiem turystycznym im. poetki pod nazwą „Krasnoludki są
na świecie” można rozpocząć na północy miasta, gdzie przed wejściem
do Aquaparku przy ul. Jana Pawła II 7 ustawiono Pietrzyka – miłośnika
sportów. Kolejne krasnoludki można znaleźć:
– Modraczek, miłośnik muzyki i kwiatów – w pobliżu fontanny przed
Suwalskim Ośrodkiem Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II,
– Koszałek Opałek, kronikarz
– pasaż Grande-Synthe, vis-a-vis
Domu Handlowego „Arkadia”,

– Pakuła i Mikuła, strażnicy – przed wejściem do Muzeum im. Marii
Konopnickiej.

– Król Błystek i Kocie Oczko
– przy pomniku Marii Konopnickiej
w samym sercu Placu Marii
Konopnickiej (na zdjęciu obok),
– Podziomek, łasuch – na słupie latarni oświetleniowej przy
ul. Chłodnej (na zdjęciu poniżej),
– Sikorek, miłośnik ptaków
– w pobliżu fontanny w Parku
Konstytucji 3 Maja,
– Ż agiew k a , mi ł ośnik zió ł
– przed wejściem do budynku administracyjno-socjalnego na terenie stadionu piłkarskiego.

>>

Posprzątali tereny zielone

Pracownicy suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej
i jej przyjaciele pracą uczcili Światowy Dzień Książki i Dzień Ziemi.
23 kwietnia posprzątali tereny zielone pomiędzy ulicami: M. Reja,
ks. S. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego. Miejsce jest nieprzypadkowe. Tam w przyszłości (mamy nadzieję niedalekiej) ma zostać wybudowany nowy budynek suwalskiej Biblioteki. Okazało się, że był to teren wyjątkowo brudny. Zebrano kilkadziesiąt worków różnych śmieci.
Wśród zbierających byli m.in. czytelnicy, pracownicy Biblioteki, przyjaciele z Suwalskiego Klubu Rodziców, Młodzi dla Suwałk, mieszkańcy osiedla przy ul. ks. S. Szczęsnowicza oraz dziennikarze portalu Niebywałe
Suwałki i DwuTygodnika Suwalskiego. Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek przy ognisku w Ekologicznej Oazie Gaj w pobliżu
ul. ks. S. Szczęsnowicza. Akcję sprzątania zorganizowała Biblioteka Publiczna
im. M. Konopnickiej, suwalskie koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
i przy współpracy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
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Przed blisko pięciu laty w Suwałkach
pojawił się kolejny krasnoludek. Do suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A zaprasza krasnoludek Krężołek. To najbardziej
oczytany (bo siedzi przed biblioteką)
i najbardziej nowoczesny (bo czyta bajki na tablecie, czym przyciąga dzieci)
z suwalskich krasnoludków. A co czyta?
Oczywiście bajkę najbardziej znanej suwalczanki: Marii Konopnickiej. A którą? Można
to sprawdzić przed wejściem do budynku
biblioteki przy ul. E. Plater 33A. Rzeźbę wykonała firma z Wrocławia. Nikt nie ma wątpliwości, że krasnoludki są na świecie. Tymczasem nie ma jeszcze krasnoludków przed suwalskim I LO im. Marii
Konopnickiej, Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej i Przedszkolem
nr 10 im. Marii Konopnickiej. Może i tam się pojawią?
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muzeum okręgowe,
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:

Zaproszenia suwalskie
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:
n na wystawę „Poznajmy naszych sąsiadów
Ukraińców – Tarnopol”, Plac Marii Konopnickiej,
wystawa czynna do końca maja;

do biblioteczki plenerowej z książkami ukraińskimi i polskimi ustawionej na suwalskich bulwarach
nadrzecznych przy Galerii Stara Łaźnia.
Zasady korzystania z biblioteki
plenerowej są proste. Każdy może wybrać książkę z półki i wziąć ją
ze sobą. Po przeczytaniu odkłada
ją dla kolejnego czytelnika. Można
też przynieść inne i puścić w obieg
czytelniczy;
n

wspólnie z Cinema Lumiere w
Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj
i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D
i 3D (w cenie 18 zł). Filmy objęte akcją: „Tajemnice Dumbledore’a”, „F_cking
Bornholm”, „Doktor Strange w multiwersum obłędu” i „Podpalaczka”.
n

Suwalski Ośrodek Kultury
zaprasza:
n na „Urodziny Teofila Noniewicza. W buduarze doktorowej Zofii” – 27.04, godz. 17,
Kawiarnia Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71,
wstęp wolny;

n na przesłuchania do chóru Zespołu Pieśni
i Tańca Suwalszczyzna – 28.04, 5.05; w godz.
20-21, 30.04, 7.05 godz. 11 – sala 2.12, ul.
Papieża Jana Pawła II 5. Wymagania: wiek
od 15 do 45 lat, dobre warunki głosowe,
muzykalność. Doświadczenie wokalne
i zdolności aktorskie będą dodatkowym
atutem. Kandydaci proszeni są o przygotowanie jednego utworu ludowego (mile widziane pieśni z repertuaru ZPiT
Suwalszczyzna w swoim głosie);

n na pokaz filmu „Królestwo za konia” Grzegorza Falkowskiego – 30.04,
godz. 17, Sala Granatowa, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny, nieodpłatne
wejściówki dostępne w SOK, ul. T. Noniewicza 71. Prezentacji towarzyszy
spotkanie z reżyserem;

n na Hip-hop OPEN Stage – 7.05, godz. 17,
Kawiarnia Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp
wolny;

n na wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną
rocznicę urodzin – malarstwo
– foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
n na wystawę stałą Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane – Galeria Sztuki Stara Łaźnia;

n na wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny.

n na wystawę „Giewont w malarstwie
polskim”. Artyści zafascynowani górami uwiecznili na obrazach najbardziej
charakterystyczny tatrzański szczyt –
Giewont. Wystawa z kolekcji Elżbiety i
Andrzeja Kubasiewiczów będzie czynna do 12 czerwca;

n na bezpłatne lekcje muzealne oraz zwiedzanie wystaw przez uchodźców z Ukrainy rozlokowanych w Suwałkach i okolicy. Dzieci w wieku od 6
do 16 lat podczas zajęć ,,Dziś będę rzeźbiarzem” zapoznają się z właściwościami gliny oraz sami będą tworzyć i rzeźbić. Zapisy pod nr. tel. 87 566 57
50 wew. 112 lub osobiście w siedzibie muzeum przy ulicy T. Kościuszki 81;
n na lekcje muzealne skierowane do szkół i instytucji. Szczegóły na stronie internetowej w zakładce ,,Edukacja”;
n do zwiedzania wystaw od wtorku do piątku w godz. 8-16, w sobotę
i niedzielę w godz. 9-17.

restauracja rozmarino,
ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
n koncert grupy „TRES DEL SON” – 29.04, godz.
19.30, bilety 40 zł. Repertuar latynoski w wykonaniu “TRES DEL SON” to tradycyjne utwory
w stylu legendarnego BUENA VISTA SOCJAL CLUB;

n

koncert zespołu „Zmiana Wachty” – 1.05, godz. 19.30, bilety 20 zł;
n koncert „Skowroński, Waraksa, Krzesicki
TRIO i przyjaciele” – 2.05, godz. 19.30, bilety 20 zł.

W kinie
cinema lumiere, Plaza Suwałki,
ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301 zaprasza na filmy:
– do 28 kwietnia – „Sonic 2. Szybki jak błyskawica” (familijny/przygodowy), „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” (fantasy/przygodowy), „Nieznośny ciężar wielkiego talentu” (komedia), „Wiking” (dramat), „Drive My Car” (dramat);
– od 29 kwietnia – „Szalony świat Louisa Waina” (komedia obyczajowa),
„Lucyfer” (horror);
– 30 kwietnia – Horrorowa Noc Filmowa
– „Lucyfer”/”The Long Night”;
– od 6 maja –„Igrzyska zwierzaków” (komedia animowana), „F_cking Bornholm”
(komediodramat), „Doktor
Strange w
multiwersum obłędu” (akcji/s-f), „Downton
Abbey: Nowa
epoka” (melodramat/kostiumowy);
– 10 maja – „Gdzie jest Anne Frank” (animowany) film wyświetlany w cyklu KINO
KONESERA.
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Wydarzenia sportowe
Zaskakująca zmiana u M. Andrejczyk
Sensacyjną wiadomość przekazała wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk za pośrednictwem
mediów społecznościowych. Zawodniczka
LUKS Hańczy Suwałki poinformowała o zakończeniu współpracy z trenerem Karolem
Sikorskim. Na swoim FB napisała m.in.:
„Z początkiem kwietnia wspólna, trwająca 14 lat współpraca moja i trenera Karola
Sikorskiego dobiegła końca. Chcę serdecznie podziękować trenerowi za wszystkie
sezony i wspólne wspinanie się na świaMaria Andrejczyk i jej były
towy TOP. To był niesamowity etap katrener Karol Sikorski
riery. Zawsze będę wdzięczna za wiedzę
i doświadczenie jakie zebrałam rozpoczynając przygodę ze sportem pod
okiem trenera.” Menadżer Marcin Rosengarten ujawnił na Twitterze, że nowym trenerem M. Andrejczyk będzie Fin Petteri Piironen.
Ślepsk Malow dwunasty
Mecze Ślepska Malow z LUK Lublin były takie, jak cały sezon 2021/22
w PlusLidze. Siatkarze zagrali raz lepiej, raz gorzej. Niestety tych drugich
chwil było więcej i to rywale wywalczyli jedenastą lokatę w PlusLidze.
Najpierw w Suwałkach Ślepsk Malow przegrał 2:3 (25:23, 25:18, 18:25,
19:25, 15:13) z LUK.

W sezonie 2021/22 Ślepsk Malow wyjątkowo słabo spisywał się w Suwałki
Arenie, w której wygrał tylko dwa mecze z czternastu rozegranych
W Lublinie Ślepsk Malow przegrał 2:3 (21:25, 14:25, 28:26, 25:15, 11:15)
z LUK. Suwalska drużyna zajęła dwunaste miejsce. To najniższa lokata
wywalczona przez suwalski klub w czasie występów w PlusLidze. W sezonie 2019/2020 Ślepsk był dziewiąty, a w następnym wywalczył siódme miejsce.

Gala uroczystego zakończenia sezonu 2021/2022
odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym
Polska-Wschód. Pamiątkowe klubowe koszulki otrzymali sponsorzy tytularni

W spotkaniu wzięli udział licznie zgromadzeni przedstawiciele władz
samorządowych, sponsorów tytularnych, partnerów klubu, zawodnicy,
członkowie sztabu szkoleniowego i administracja klubu. Prezes zarządu
Ślepska Malow Suwałki Wojciech Winnik podziękował za wsparcie klubu
w sezonie 2021/2022, który nie wszystkich w pełni zadowolił.
– Zdaję sobie sprawę, że każdy z obecnych na uroczystości i każdy
z członków drużyny, miał zupełnie inne oczekiwania. Sezon był bardzo
trudny. Borykaliśmy się z wieloma problemami zdrowotnymi. Finalnie
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jednak udało się utrzymać w mieście siatkówkę na najwyższym poziomie
i z tego trzeba się cieszyć. Warunki pracy w Suwałkach oceniam jako rewelacyjne i to jest moją motywacją do dalszego tworzenia tego projektu – podsumował trener Ślepska Malow Suwałki Dominik Kwapisiewicz.
– Ślepsk Malow Suwałki to wizytówka naszego miasta. Cieszę się, że
mamy w Suwałkach klub z takim potencjałem, który możemy obserwować na antenach ogólnopolskiej telewizji. Mówi się o grze lepszej, gorszej. Tak już w sporcie bywa – powiedział prezydent Suwałk Czesław
Renkiewicz.
– Tworzymy ten klub od 18 lat. Przetrwaliśmy wszystkie lepsze i gorsze chwile, a to pozwoliło nam zbudować projekt, który cechuje się
przede wszystkim stabilnością – dodał reprezentujący MPPB J.W. Ślepsk
Augustów Michał Wiszniewski.
Wyróżnienie specjalne za zdobycie największej ilości punktów
w rundzie zasadniczej PlusLigi otrzymał Bartłomiej Bołądź. W kategorii „Osobowość sezonu” wyróżniono Łukasza Rudzewicza, a w kategorii
„Największy rozwój” Mateusza Laskowskiego.
Wigry walczą o baraż
Ze zmiennym powodzeniem w rozgrywkach II ligi walczą piłkarze suwalskich Wigier. Najpierw w Suwałkach wysoko 5:1 wygrali z Hutnikiem
Kraków. W tym meczu wszystkie gole dla Wigier padły w II połowie.
Strzelili je: Mateusz Lewandowski w 48 min. (z karnego), 60 min. i 68 min.
oraz Tomasz Lewandowski w 75 min. i Michał Żebrakowski w 87 min.
(z karnego), a dla rywali Bojan Gvozdenovic (samobój) w 30 min.
Następnie suwalski zespół przegrał 2:3 z Pogonią w Siedlcach. Gole dla
Wigier: Michał Żebrakowski w 71 i 81 min; dla rywali: Wojciech Trochim
w 55 min., Maciej Górski w 66 min. i Marcinho w 90 min. Pomimo tej porażki Wigry utrzymały piątą lokatę w tabeli z dorobkiem 45 pkt. W następnej
kolejce 27 kwietnia o godz. 17:15 w Suwałkach Wigry zagrają z Motorem
Lublin, który ma już pewne miejsce w barażach i niewielkie szanse na
bezpośredni awans do I ligi. Suwalski zespół wciąż walczy o prawo do
gry w barażach. Transmisję meczu Wigry-Motor zapowiada TVP Sport.
Regionalne ligi piłkarskie
Dobrze spisują się w podlaskiej klasie okręgowej piłkarze Wigier II.
Ostatnio wygrali dwa derbowe mecze. Najpierw pokonali 2:1 Pomorzankę
w Sejnach, a następnie w Suwałkach wysoko 4:1 wygrali ze Spartą
Augustów, liderem podlaskiej klasy okręgowej. W 21 meczach Wigry II
zdobyły 44 pkt i zajmują trzecią lokatę w tabeli – z dużymi szansami na
awans do IV ligi, ponieważ trzy czołowe drużyny mają po 44 pkt, a kolejne dwie – o jeden punkt mniej. W następnej kolejce 30 kwietnia Wigry II
zagrają w Hajnówce z Puszczą.
Gorzej wiedzie się zespołowi Verta Suwałki w rozgrywkach A klasy. Verta
wygrała 3:1 z Sudovią w Szudziałowie i przegrała 2:4 w Suwałkach z Wissą II
Szczuczyn. 1 maja o godz. 16 Verta zagra w Suwałkach z Kora Korycin.
Olimpiada w Suwałkach
Od 2 maja w Suwałkach będą rywalizować młodzi sportowcy z całego
kraju w ramach XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W Suwałki
Arenie przy ul. Zarzecze 26 o mistrzostwo Polski juniorów młodszych
walczyć będą zapaśnicy (dziewczęta oraz chłopcy w stylu klastycznym i
wolnym) oraz siatkarze. W zmaganiach zapaśników od 2 do 8 maja weźmie udział ok. 600 uczestników, w tym blisko 440 zawodników. Po nich,
w Suwałki Arenie rywalizować będą siatkarze. W turnieju od 11 do 14 maja będzie uczestniczyć ok. 250 osób, w tym ok. 200 siatkarzy.
kręcimy kilometry dla suwałk
Suwałki zajmują 16 lokatę po miesiącu rozgrzewki przed czerwcowymi
zmaganiami o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Rozgrzewka potrwa jeszcze
miesiąc, by później rozkręcić się na dobre w czerwcu. Zachęcamy do zainstalowania bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta i dołączenia do zabawy.
Przejechane kilometry są zapisywane na indywidualne i zbiorcze suwalskie konta. Aktywne Miasta – to aplikacja na smartfony, która podsumowuje kilkanaście rodzajów treningów, od jazdy na rowerze, po bieganie
i pływanie. Odmierza przebyty dystans, średnią prędkość, spalone kalorie, prędkość maksymalną i wiele innych. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z aplikacją Garmin Connect, a jej pobranie jest całkowicie bezpłatne.
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ucz swego syna szacunku dla kobiet
Kampania społeczna współfinansowana ze środków Miasta Suwałki

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu
Rodzinnych Ogrodów Działkowych „MALWA” w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389) oraz uchwały Rady
Miejskiej w Suwałkach Nr XXX/409/2021 z dnia 31 marca 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „MALWA” w Suwałkach
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 4 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pokój
139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny
będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach
w Sali 26, w godzinach od 11.30 do 13.30.
Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie
głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl
do dnia 26 maja 2022 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17
czerwca 2022 r. (włącznie)*.
Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1,
16-400 Suwałki, pokój nr 139,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej
skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Dąbrówka w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 w związku
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz
uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXII/436/2021 z dnia 26 maja 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Dąbrówka w Suwałkach wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 maja 2022 r. do 2 czerwca
2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pokój 139,
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach
od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Zagospodarowanie
przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 30 maja 2022 r. w godzinach od 9.00 do 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach, w Sali 26.
Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie
głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 26 maja 2022 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17
czerwca 2022 r. (włącznie)*.
Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1,
16-400 Suwałki, pokój nr 139,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej
skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail:
org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/
Panu w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. tel. 87 562-82-08
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy
wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem:
http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail:
org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/
Panu w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. tel. 87 562-82-08
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy
wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem:
http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139
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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.)
zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 §
1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.
U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam,
iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale
Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało
wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 05.04.2022
r., znak: I.7011.03.14.2021/2022.RR, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy
Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:
– rozbudowę i przebudowę jezdni ul. Powstańców
Wielkopolskich,
– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz
istniejącego kolidującego uzbrojenia technicznego, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
– budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulicy
Powstańców Wielkopolskich z ulicą Zastawie,
– budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic y Pows t ańców W ielkop olsk ich z ulicą
Kawaleryjską,
– pr zebudowę sk r z y żowań z w y k ł ych ul.
Powstańców Wielkopolskich z ulicami: Hetmańską, Bohaterów, Partyzantów,
Kosynierów, ulicą bez nazw y (działka nr
34552), 41 Pułku Piechoty, Lotniczą, Ułanów
Grochowskich,
– rozbudowę skr z y żowania z w ykłego ul.
Powstańców Wielkopolskich z ulicą Partyzantów
(działka nr 31839 (po podziale 31839/1),
– przebudowę i budowę chodników,
– przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych,
– budowę drogi rowerowej,
– budowę opaski między chodnikiem a drogą rowerową,
– przebudowę zatok autobusowych,
– przebudowę i budowę zjazdów,
– budowę kanału technologicznego,
– przebudowę i budowę sieci wodociągowej wraz
z przyłączami,
– budowę przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej,
– przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej,
– przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
– przebudowę i budowę kablowej linii energetycznej nN wraz z budową przyłączy WLZ,
– przebudowę kablowej linii energetycznej SN,
– przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
– wycinkę drzew i krzewów w niezbędnym zakresie oraz zagospodarowanie zielenią,
– regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego
uzbrojenia terenu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi powiatowej (czasowe zajęcie terenu) w zakresie:
a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
1) p r z e b u d o w a s k r z y ż o w a n i a z u l .
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Grunwaldzką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653
na działkach nr 31359/4, 31359/3 w zakresie:
– przebudowy drogi rowerowej, fragmentów
chodników i ciągu pieszo-rowerowego,
– przebudowa przejścia dla pieszych,
– zagospodarowanie zielenią,
2) przebudowa skrzyżowania z ul. Zastawie
na działce nr 31364/9 (po podziale 31364/11)
w zakresie:
– wysokościowego dowiązania jezdni, chodników i zjazdów,
– zagospodarowania zielenią,
3) przebudowa skrzyżowania z ul. Bohaterów
(działka nr 31819) w zakresie wysokościowego
dowiązania jezdni i chodników oraz zagospodarowania zielenią,
4) przebudowa skrzyżowania z ul. Partyzantów
(działki nr 31681 i 31844) w zakresie:
– wysokościowego dowiązania jezdni i chodników,
– zagospodarowania zielenią (działka nr 31681),
5) przebudowa skrzyżowania z ul. Kosynierów
(działki nr 31858/2, 31736/2) w zakresie:
– wysokościowego dowiązania jezdni i chodników,
– zagospodarowania zielenią (działka nr
31736/2),
6) pr zebudowa sk r z y żowania z ul.
Kawaleryjską w zakresie:
– wysokościowego dowiązania jezdni, chodnika
i ciągu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowania zielenią (działka nr 31872),
– wysokościowego dowiązania jezdni i chodnika na działce nr 31506/5,
7) przebudowa skrzyżowania z ulicą bez nazwy (działka nr 34552) w zakresie wysokościowego dowiązania jezdni, chodnika oraz zagospodarowania zielenią,
8) przebudowa skrzyżowania z ul. 41. Pułku
Piechoty (działka nr 31894) w zakresie wysokościowego dowiązania jezdni, chodnika oraz zagospodarowania zielenią,
9) przebudowa skrzyżowania z ul. Ułanów
Grochowskich (działka nr 32083) w zakresie wysokościowego dowiązania jezdni, chodników
oraz zagospodarowania zielenią,
10 ) p r z e b u d o w a s k r z y ż o w a n i a z u l .
Raczkowską (działki nr 32066/1, 32094/3) w zakresie:
– wysokościowego dowiązania jezdni, chodnika,
– budowy drogi rowerowej i chodnika w pasem
rozdziału,
– zagospodarowania zielenią,
b) budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia
terenu,
1) budowa kablowych przyłączy energetycznych na działkach nr: 31544, 31545, 31546,
31658/1, 31659, 31660, 31661, 31695, 31696,
31697, 31698, 31699, 31853, 31852/1, 31851/2,
31818/10, 31839 (po podziale 31839/2),
31818/9, 31838, 31818/7, 31837, 31836/2,
31835, 31818/6, 31818/5, 31834, 31749,
31818/3, 34543, 31796, 31815/1, 31815/2,
31816, 31817/2, 32071, 32070, 32069, 32068,
32067, 32084, 32085, 32086, 32088, 32089,
32090, 32091, 32032, 32034/2, 32034/1,
32035, 32036, 32037, 34244, 32039, 32041,
32065, 32064, 32063, 31887, 31886, 31868,
31867,
2) rozbiórka napowietrznych przyłączy energetycznych na działkach nr: 31544, 31545,
31546, 31658/1, 31659, 31660, 31661, 31681,
31695, 31696, 31697, 31698, 31699, 31853,

31852/1, 31851/2, 31818/10, 31839 (po podziale 31839/2), 31818/9, 31838, 31818/7,
31837, 31836/2, 31835, 31818/6, 31818/5,
31834, 31844, 31817/1, 31775/2, 34543, 31796,
31815/1, 31815/2, 31816, 31817/2, 32071,
32070, 32069, 32068, 32067, 32084, 32085,
32086, 32088, 32089, 32090, 32091, 32032,
32034/2, 32034/1, 32035, 32036, 32037, 34244,
32039, 32041, 32065, 32064, 32063, 31887,
31867, 31543, 32066/1,
3) przewieszenie istniejącego napowietrznego przyłącza energetycznego na działkach nr
31662, 31681, 31850/1, 31844,
4) budowa kanału technologicznego na działkach nr: 31359/3, 31359/4, 31819, 31736/2,
31506/5, 32083, 32066/1, 31872, 31894, 31681,
34552,
5) budowa kablowej linii oświetleniowej na
działkach nr: 31359/4, 31363/20 (po podziale 31363/22), 31364/9 ((po podziale 31364/11)
z ustawieniem latarni), 31820, 31681, 31819,
31736/2, 34552, 31775/2, 32083, 32066/1,
32119/1, 31918/1, 31894, 31872, 31858/2 z ustawieniem latarni, 31506/5, 31844, 31832/2,
6) rozbiórka kablowych linii energetycznych
nN na działkach nr: 32066/1, 32091, 31868,
31872, 34507/2, 31886, 31820, 32095, 31821/5,
31844, 31359/4, 31363/20, 31819, 31858/2,
31869, 31750,
7) zabezpieczenie istniejących kablowych linii
energetycznych na działkach nr: 31832/2, 31819,
31681, 31820, 31821/5, 31869, 31872,
8) budowa kablowej linii energetycznej nN
na działkach nr: 32066/1, 31819, 31872, 31869,
31820, 34507/1, 32095, 32096, 31681, 31775/2,
32083, 31506/5, 31736/2, 31844, 31894,
9) budowa kablowej linii energetycznej SN na
działkach nr 31869, 31872,
10) rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej na
działkach nr 31872, 31894, 32066/1,
11) budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr: 31364/9 (po podziale 31364/11),
31736/2, 31872, 31844, 32066/1,
12) rozbiórka sieci wodociągowej na działkach
nr: 31775/2, 31832/2, 31872,
13) budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 32066/1, 32094/3, 32029/3, 32119/1,
31821/4, 31832/2, 31872,
14) budowa prz yłącz y wodociągow ych
na działkach nr: 32066/1, 32029/2, 32028/2,
32030/4,
15) rozbiórka linii energetycznych napowietrznych na działkach nr: 31543, 31544, 31844,
31872, 31918/1, 32066/1, 32083, 31736/2,
c) budowa lub przebudowa zjazdów:
– wysokościowe dowiązanie przebudowywanych
zjazdów indywidualnych na działki nr: 31750,
31815/1, 31796, 32084, 32085, 32087, 32088,
32039, 32049, 32041, 31887, 31698, 31697,
31818/8, 32034/2, 32090.
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31359/5, 31818/11,
32066/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego) oraz w części na działkach nr: 31363/20,
31818/11, 32066/2 (obręb 0007, Miasto Suwałki)
Numery działek podlegających podziałowi:
31363/20, 31364/9, 31839 (obręb 0007, Miasto
Suwałki).
Numery działek, po podziale, wchodzących
w granice projektowanego pasa drogowego ww.
ulicy: 31363/21, 31364/10 (obręb 0007, Miasto
Suwałki), oraz działka nr 31839/1 (obręb 0007,
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Miasto Suwałki) przeznaczona pod rozbudowę
ul. Partyzantów, według załączonego projektu podziału.
Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 31363/22, 31364/11,
31839/2 (obręb 0007, Miasto Suwałki), według
załączonego projektu podziału.
Numery działek, które w całości wchodzą w
granice pasa drogowego ww. ulicy: 31359/5,
31818/11, 32066/2 (obręb nr 0007, Miasto
Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego
pasa drogowego).
Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31359/5, 31818/11,
32066/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (działki stanowią granice istniejącego pasa drogowego) oraz na działkach nr: 31363/21, 31364/10
(obręb 0007, Miasto Suwałki) oraz działce nr
31839/1 (obręb 0007, Miasto Suwałki) przeznaczonej pod rozbudowę ul. Partyzantów po zatwierdzeniu podziału,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy
lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy
lub przebudowy zjazdów na nieruchomości oznaczonej działkami nr:
31359/3, 31359/4, 31363/20, 31543,
31364/9, 31820, 31821/5, 31544, 31545, 31546,
31818/5, 31821/4, 31832/2, 31819, 31834,
31818/8, 31658/1, 31835, 31818/6, 31837,
31818/9, 31818/10, 31838, 31659, 31660, 31661,
31662, 31818/7, 31681, 31850/1, 31695, 31696,
31844, 31839, 31851/2, 31697, 31698, 31699,
31852/1, 31858/2, 31853, 31867, 31736/2,
31749, 31750, 31868, 31869, 31818/3, 31872,
31506/5, 34543, 34552, 31886, 31796, 31887,
31815/1, 31816, 31815/2, 31775/2, 31918/1,
31817/1, 31817/2, 32071, 32070, 32069, 32068,
32067, 32063, 32064, 32065, 32083, 32084,
32049, 32041, 32085, 32086, 32039, 32087,
32088, 32089, 34244, 32037, 32036, 32090,
32034/2, 32034/1, 32091, 32029/2, 32032,
32035, 32030/4, 32029/3, 32066/1, 32094/3,
34507/1, 32028/2, 34507/2, 32096, 32119/1,
32095, 31894, 31836/2.
Działki objęte podziałem przejmowane
pod pas drogowy drogi powiatowej:
Obręb nr 0007 Miasto Suwałki:
– 31363/20 o pow. 21,3669 ha dzielona na działki: 31363/21 o pow. 0,1562 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 31363/22 o pow.
21,2107 ha (w dotychczasowym władaniu),
– 31364/9 o pow. 1,5260 ha dzielona na działki: 31364/10 o pow. 0,1456 ha (przeznaczona
pod drogę powiatową) i 31364/11 o pow. 1,3804
ha (w dotychczasowym władaniu),
– 31839 o pow. 0,0799 ha dzielona na działki: 31839/1 o pow. 0,0059 ha (przeznaczona pod
drogę powiatową) i 31839/2 o pow. 0,0740 ha (w
dotychczasowym władaniu).
Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodow ym w Wydziale
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A.
Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i
wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. 
103/2022

Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka ogłasza rekrutację do udziału w zadaniu publicznym „Poukładaj
sobie raka!” wyłonionym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Suwałk, skierowanym do mieszkańców
Suwałk, którzy borykają się z chorobą nowotworową. Wsparcie adresatów zadania publicznego polega na:
– zapewnieniu im serii indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim,
– wsparciu psychologicznym,
– poradach doradcy zawodowego,
– wsparciu informacyjnym (dotyczącym orzecznictwa rentowego, pozarentowego)
– uczestnictwie w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej.
Większość zadań odbywać się będzie w Ośrodku Terapii Amazonek w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 120.
Zadanie publiczne jest skierowane do 30 osób zmagających się chorobą nowotworową, zamieszkujących
Miasto Suwałki. Będą to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które mają utrudnione samodzielne funkcjonowanie.
Szczegółowe kryteria kwalifikacji do uczestnictwa w zadaniu publicznym :
– posiadanie diagnozy choroby nowotworowej;
– bycie mieszkańcem miasta Suwałki;
– złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sposób wyznaczony w ogłoszeniu;
– zakwalifikowanie do uczestniczenia w zadaniu publicznym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez
Stowarzyszenie.
Pierwszeństwo kwalifikacji do udziału w zadaniu publicznym będą miały osoby wymagające większego
wsparcia w zakresie zwiększenia samodzielności.
Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu publicznym proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Ośrodka
Terapii Amazonek (Suwałki, ul. T. Kościuszki 120) kwestionariusza, dostępnego na stronie internetowej stowarzyszenia i w biurze Stowarzyszenia oraz posiadanej dokumentacji zdrowotnej. Ww. dokumenty można dostarczać
osobiście do biura Stowarzyszenia lub przesłać na adres mailowy amazonkisuwalki@gmail.com.
Wypłenione formularze można dostarczyć osobiście do Ośrodka Terapii Amazonek (Suwałki, ul. T. Kościuszki
120) w dniach 28-29.04.2022 w godz.17.00–18.00. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Zarząd
Stowarzyszenia odbędzie się 29.04.2022 r. Zainteresowane osoby, które zgłoszą się do udziału w zadaniu publicznym zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji telefonicznie lub drogą mailową.
Zadanie publiczne jest sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego Miasta Suwałk.

>>

Sterylizacja i kastracja
kotów i psów

Suwalski samorząd w 2022 roku organizuje akcje sterylizacji
i kastracji psów i kotów mających właścicieli, w tym także zwierząt z terenu miasta Suwałk, które są pod opieką organizacji pozarządowych działających na terenie Suwałk.
Miasto Suwałki w 2022 roku pokrywa:
– 100% kosztu zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów
właścicielskich (których właścicielami są mieszkańcy Suwałk), a także zwierząt z terenu Miasta Suwałk,
które są pod opieką organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk (finansowanie
w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego),
– 50% kosztu zabiegu sterylizacji lub kastracji psów właścicielskich (których właścicielami są
mieszkańcy Suwałk).
UWAGA! Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie zabiegu sterylizacji/
kastracji psa/suki lub kota/kotki jest zaczipowanie zwierzęcia (na własny koszt).
Powyższe dwa zadania są świadczone w lecznicach weterynaryjnych na terenie Suwałk:
1. Centrum Leczenia Małych Zwierząt Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda, ul. gen. K. Pułaskiego 34, tel.
510-941-841,
2. KAMVET Przychodnia Weterynaryjna Kamil Mordas, ul. Wesoła 16, tel. 601-516-104,
3. Gabinet Weterynaryjny „PAZUR” Sylwia Stefanowska-Bziom, ul. R. Minkiewicza 15, tel. 504-121-217:
– 100% kosztu leczenia oraz ograniczania populacji wolno żyjących kotów (nieposiadających właściciela) poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji (finansowanie z Suwalskiego
Budżetu Obywatelskiego).
Wskazane zadanie będzie świadczone w poniżej wymienionej lecznicy weterynaryjnej na terenie Suwałk:
Gabinet Weterynaryjny „PAZUR” Sylwia Stefanowska-Bziom, ul. Minkiewicza 15, tel. 504-121-217.
Właściciele psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących, a także organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Suwałk mogą telefonicznie umawiać termin wizyty w powyżej wymienionych zakładach leczniczych dla zwierząt.
Czas trwania – do 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych
na powyższe zadania.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach bądź pod numerem tel. 87 562 82 80 oraz 87 562 82 10.
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„Pisma rozebrane”
Daniel Passent

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie badań wykonanych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
(sprawozdanie z dnia 05.04.2022 r.) informuje, że jakość 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 
104/2022

Felieton, według definicji,
to krótki utwór publicystyczny,
przedstawiający osobisty punkt
widzenia autora na dany temat.
Pisany jest w lekkiej, satyrycznej, a nawet ciętej formie. Autor
takiego tworu musi być niezwykle elokwentny, biegły w wielu
kwestiach i „niebywale” dowcipny. Jednym z najbardziej znanych
i cenionych polskich felietonistów był „Bywalec” czyli Daniel
Passent.
Dziennikarz 28 kwietnia skończyłby 84 lata. Niestety, tegoroczny Dzień Zakochanych okazał się
dla niego fatalny. Na pewno, kiedy osiadł na dobre w zaświatach,
napisał o tym żartobliwy, lekko
ironiczny felieton, którego my tu
niestety nie poczytamy. Jednak zostało wiele publikacji mających zaznajomić czytelników lub przypomnieć im te lapidarne dzieła. Jedną z nich
jest książka „Dzieła rozebrane”, w których znajdują się felietony Daniela
Passenta z lat 1963-2013. Dodatkową atrakcją są pytania młodszego
o pokolenie Jana Wróbla – też felietonisty do Daniela Passenta o temat
następnego utworu i jego inspirację. Bodźcem do pisania mogło okazać
się wszystko: gest Kozakiewicza, dress code, gala boksu w Ameryce wraz
z małą Agatką, Kapuściński, bezsensy codzienności i niecodzienności jak
np. praca doktorska o ciemnieniu ciasta makaronowego.
Niektóre felietony mają po kilkadziesiąt lat, wciąż bawią i są aktualne. Poszczególne są ważne, gdyż przenoszą nas w przeszłość. Wszystkie
natomiast pokazują jak wielkim talentem dysponował Daniel Passent.

Kamila Sośnicka
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 2021 r., poz. 1899)
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 14.04.2022
r. do dnia 04.05.2022 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 10/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. nieruchomości
przeznaczonych do najmu. 
99/2022
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. 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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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, godz. 18.00;
n „Opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania
odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele
i święta, godz. 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;
Agustów:
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. 

100/2022
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Bajkał. Carstwo lodu

Podajemy link, przez który można dokonać wpłaty na pomoc dla Igorka

https://www.siepomaga.pl/oczka-igora

46/2022

105/2022

Już niedługo w Multishop
pojawią się nowe sklepy!

Pod takim tytułem w suwalskiej Galerii Sztuki Stara Łaźnia otwarto wystawę fotografii Piotra Malczewskiego, mieszkającego na Suwalszczyźnie
fotografa, podróżnika i wnikliwego obserwatora świata przyrody.
Wernisażowi towarzyszyło spotkanie autorskie i promocja książki “Bajkał.
Opowieści o świętym morzu”.
Najnowsza
ekspozycja
w Starej Łaźni
ukazuje chłodne
piękno Bajkału,
najgłębszego
jeziora świata,
z ast ygłego na
zdjęciach Piotra
Malczewskiego.
Jest to świat trochę tajemniczy
i dla większości z nas, zwłaszcza teraz, całkowicie niedostępny. Lód
o grubości od 0,4 do 1,2 m pokrywa powierzchnię tego jeziora od grudnia do maja. Linia brzegowa Bajkału ma ok. 2100 km. Aby obejść jezioro trzeba ponad 4,5 miesiąca. Ekspozycję w Starej Łaźni można oglądać
do 3 czerwca.

>>

Centrum handlowe Multishop jeszcze w tym roku czekają zmiany.
Lada moment ruszy trzecia faza rozbudowy obiektu. Tuż przy nim wyrośnie restauracja drive-thru.
Druga faza rozbudowy centrum handlowego Multishop zlokalizowanego w Suwałkach przy ul. Armii Krajowej 33 zakończona została w grudniu ubiegłego roku. Aktualnie wśród najważniejszych najemców znaleźć
tu można m.in. sklep Biedronka, Jysk, KIK, TEDI, RTV Euro AGD, Media
Expert, Rossmann, Pepco, CCC, Sinsay, Deichmann, Takko czy Kakadu.
Wkrótce nastąpi otwarcie salonów Cropp i House. Na tym jednak nie koniec zmian, już wiosną tego roku ruszą prace związane z budową kolejnego pawilonu handlowego, którego komercjalizacja już trwa. Do wynajęcia pozostały trzy ostatnie lokale o powierzchni 60, 220 oraz 350 m2
w gotowych już pawilonach. Pewne jest, że poza lokalami handlowymi
powstanie tu także restauracja drive-thru.
Docelowo Inwestor planuje stworzenie jeszcze jednej części parku
handlowego, który ma powstać w najbliższych latach. W jego ofercie
znajdą się popularne, wielobranżowe sieci dyskontowe i off-price, a także marki modowe, co zapewni szeroki wybór sklepów z różnych kategorii. W efekcie – przy ul. Armii Krajowej powstanie park handlowy, który
docelowo będzie liczyć ponad 13 tys. m2 powierzchni i będzie jednym
z większych tego typu obiektów w Polsce. 
107/2022

Powstaje mural

Na elewacji ściany
szczytowej budynku wielorodzinnego przy ul. A. Wierusza-Kowalskiego
powstaje okolicznościowy mural
z okazji 75-lecia
suwalskich Wigier.
Jego koszt 20 tys.
zł zostanie sfinansowany
z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 roku

75-lecie powstania klubu Wigry będą obchodzić 30 kwietnia.
Wigierska Majówka rozpocznie się o godz. 14:30 wielkim treningiem
Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki na stadionie przy ul. Zarzecze 26.
Następnie o godz. 16 zostanie rozegrany towarzyski mecz Wigry-Granica
Kętrzyn. O godz. 17 nad Zalewem Arkadia rozpoczną się animacje dla
dzieci i występy lokalnych artystów. Dwie godziny później zaplanowano bieg na dystansie 1947 metrów. O godz. 20 rozpocznie się koncert
Piotra Karpieni&BOHIKA.
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Ekologicznie i artystycznie
Happening artystyczny oraz zarybienie Czarnej Hańczy zorganizował Suwalski Ośrodek Kultury
z okazji Światowego Dnia Ziemi na
bulwarach nad Czarną Hańczą przy
Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Był też
eko-quiz, kameralny występ grupy
seniorów z towarzyszeniem przedszkolaków na mostku nad Czarną

Hańczą. Najmłodsi ułożyli „Rzekę
życzeń”, a na zakończenie puścili do
wody wykonane przez siebie łódki-origami z życzeniami dla świata.
W czasie akcji blisko 2 t ys.
uczniów z 12 suwalskich szkół posprzątało tereny sąsiadujące z ich
placówek.

Do Czarnej Hańczy wpuszono
narybek pstrąga potokowego
z Gospodarstwa Rybackiego
PZW (na zdjęciu jeszcze
w workach) oraz ekologiczne
łódki-origami

Do „Rzeki Życzeń” na trawniku
przed Galerią Stara Łaźnia trafiły polne kamienie pomalowane
przez dzieci i seniorów

98/2022

101/2022

