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Nato w Suwałkach
22 marca w Suwałkach przy ul. ks. K. Hamerszmita można by-

ło podziwiać sprzęt wojskowy i uzbrojenie Batalionowej Grupy 
Bojowej NATO i 15 Brygady Zmechanizowanej z Giżycka. Wizyta 
żołnierzy w Suwałkach miała związek z ćwiczeniami taktyczny-
mi BULL RUN. 

W czasie suwalskiej prezentacji żołnierze z armii USA, Wielkiej 
Brytanii i Wojska Polskiego zaprezentowali m.in. rakietowe niszczy-
ciele czołgów Striker, pojazdy rozpoznawcze Jackal i Cojote, wy-
rzutnie rakietowe WR-40 Langusta. Wojskowy pokaz wywołał naj-
większe zainteresowanie wśród najmłodszych suwalczan.
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>>

Dyrektorzy Szkół
i przeDSzkoli powołaNi

Prezydent Miasta Suwałk powołał dyrektorów siedmiu suwalskich 
szkół i przedszkoli. Wszystkim powierzono obowiązki na pięć lat – do 
31 sierpnia 2027 r. Na swoich stanowiskach pozostały: Anna Eleksnin-
Lachowska w Przedszkolu nr 7, Urszula Zofia Rutkowska w Przedszkolu 
nr 8, Dorota Anna Jabłońska w I Liceum Ogólnokształcącym  
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej oraz Joanna 
Woronko w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego.

Od 1 września zmienią się dyrektorzy w trzech szkołach. W Zespole 
Szkół nr 1 Justyna Oberman zastąpi Alicję Węsierską-Kwiecień,  
w Zespole Szkół nr 2 Wioletta Kulbacka zastąpi Romualda Borkowskie- 
go, a w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza Widas Szlaużys zajmie miej-
sce Piotra Zielińskiego.

Trwają procedury konkursowe w przedszkolach nr 2 i nr 3 oraz 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kandydaci czas na zgło-
szenia mają do 26 maja.

>>

Na zdjęciu od lewej: prezydent Czesław Renkiewicz, Joanna Woronko, 
Justyna Oberman, Urszula Z. Rutkowska, Wioletta Kulbacka, naczelnik 
Wydziału Oświaty Dorota Sidorowicz, Anna Eleksnin-Lachowska,  
Widas Szlaużys oraz zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski

SuwalczaNie pamiętają>>

kwalifikacja Do wojSka
Mieszkańcy Suwałk na kwalifikację wojskową prowadzoną przez Wojskową 

Komendę Uzupełnień w Suwałkach im. gen. dyw. J. Leśniewskiego będą mo-
gli zgłaszać się od 20 kwietnia do suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego 
im. dr. Ludwika Rydygiera przy ul. Szpitalnej 60. Cały czas przyjmowane są 
wnioski 18-letnich ochotników, w tym kobiet, którzy chcieliby poddać się 
badaniom lekarskim stwierdzającym przydatność do służby wojskowej.  
W tym roku do kwalifikacji wojskowej są wzywani przede wszystkim męż-
czyźni urodzeni w 2003 r. i w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określo-
nej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dokładne informacje 
na temat wymaganych dokumentów potrzebnych na kwalifikację znajdują 
się w wezwaniach, które otrzymają osoby obowiązane do stawiennictwa. 
Więcej szczegółów na: https://wkusuwalki.wp.mil.pl/pl/

O kwalifikacji wojskowej 
na konferencji prasowej 

poinformowali: 
poseł Jarosław Zieliński, 

szef suwalskiego WKU 
Jarosław Kowalewski oraz 

suwalski starosta Witold 
Kowalewski 

1 kwietnia pod suwalskim Pomnikiem Straceń przy ul. Sejneńskiej odbyły 
się obchody 78. rocznicy stracenia 16 mieszkańców Suwalszczyzny.

Po mszy św. w kościele św. Wojciecha Biskupa i Męczennika uczestnicy ob-
chodów rocznicy, w tym m.in. poseł Jarosław Zieliński, przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Przełomiec z wiceprzewodniczącymi Jackiem Niedźwiedz- 
kim i Markiem Zborowskim-Weychmanem, prezydent Miasta Suwałk Czesław 
Renkiewicz z zastępcami Łukaszem Kurzyną i Romanem Rynkowskim, oraz 
poczty sztandarowe wojska, szkół, służb mundurowych, przeszli pod pomnik. 
Odbyły się tu okolicznościowe przemówienia i złożono kwiaty.

– Ci bohaterowie byli wytworem 
czasów, w których żyli – wojny. Dziś 
potrzebujemy bohaterów dnia co-
dziennego w szkole, sporcie i in-
nych dziedzinach życia – powiedział 
Cz. Renkiewicz

Uroczystości zakończyły się  przy 
zbiorowej mogile zamordowanych 
suwalczan w Lesie Szwajcarskim.

>>

pokieruje Sok-iem
Prezydent Suwałk Czesław 

Renkiewic z podpisał umowę  
z dr. Ignacym Ołowiem, który wy-
grał konkurs na stanowisko dyrek-
tora Suwalskiego Ośrodka Kultury. 
Powołanie obowiązuje do 31 grud-
nia 2026 r. I. Ołów w konkursie 
otrzymał jednogłośną rekomen-
dację ze strony 9-osobowej komi-
sji konkursowej.

>>

Od lewej Prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, Ignacy Ołów i zastępca pre-
zydenta Suwałk Roman Rynkowski
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W Suwałkach działać będą cztery kluby seniora. Na początku kwiet-

nia Prezydent Miasta Suwałk podpisał kolejne umowy na prowadzenie 
takich klubów. Będą tam odbywać się zajęcia rekreacyjne oraz tematycz-
ne, jak chociażby nauka obsługi systemów informatycznych dla seniorów.

Suwalskie Kluby Seniora znajdują się przy:
– ul. Ciesielskiej 15 – klub otwarty będzie przez 3 dni w tygodniu po 4 godzi-

ny dziennie. Realizowane tam będą zajęcia w 8 pracowniach tematycznych. 
Klub prowadzi Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach;

– ul. F. Chopina 6a – klub czynny od 11 do 15 w poniedziałki, wtorki, śro-
dy i soboty, tel. 799 791 883. Zdjęcia i bieżące informacje z życia klubu są 
publikowane na Facebooku: Suwalski Klub Seniora;

– ul. Jana Pawła II 3 – Klub Seniora „Dobry czas” zapewni seniorom 4-go-
dzinną ofertę usług przez 4 dni w tygodniu. Prowadzi go Stowarzyszenie 
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach;

– ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 – Klub Seniora „Oratorium 60+” przy Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Będzie on otwarty w po-
niedziałki, środy i czwartki, z 4-godzinną ofertą dla seniorów.

W lutym tego roku Klub Seniora przy ul. F. Chopina 6a obchodził 6-lecie 
swojej działalności

krzywólka 
w przebuDowie

Rozpoczęła się przebudowa drugiej części ul. Krzywólka 
(na odcinku od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna 
Hańcza). Pierwsza część tej ulicy została przebudowana 
przed kilku laty. Przekształcaniem drugiej części piaszczy-
stej ul. Krzywólka – w skanalizowaną, oświetloną i asfaltową 
ulicę z chodnikami i ścieżką rowerową – zablokował jeden  
z mieszkańców, który zgłosił kolejne zastrzeżenia do tej 
przebudowy. Teraz jest nadzieja, że i ta część ul. Krzywólka 
zostanie zmodernizowana.

Przebudowę tej ulic y dokończ y f irma Ekodrom  
z Augustowa. Zamówienie obejmuje rozbudowę drogi na 
odcinku blisko 935 metrów i budowę m.in. jezdni, zjazdów, 
chodników, drogi dla rowerów i oświetlania ulicznego. Na 
wykonanie tego wszystkiego augustowska firma ma czas 
do końca listopada tego roku. Instalacje sanitarne wyko-
na suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 
Wszystkie prace mają kosztować ok. 5,5 mln zł, z czego 
około połowa będzie pochodziła z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

W związku z tą przebudową na ul. Krzywólka są utrud-
nienia w ruchu. Suwalski Zarząd Dróg i Zieleni prosi 
kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i za-
stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz 
przeprasza za utrudnienia.

GDzie kluby SeNiora?

traGiczNe roczNice
W tym roku mija 82 rocznica Zbrodni Katyńskiej i 12 rocznica katastrofy lotni-

czej w Smoleńsku, w której zginął prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką oraz 94 
osób, którzy lecieli na obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W rocznicę tych tra-
gicznych wydarzeń prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wraz swoimi zastępca-
mi Łukaszem Kurzyną i Romanem Rynkowskim oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec złożyli kwiaty przy symbolicznym miejscu upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej.

Uchwałę o budowie pomnika 
upamiętniającego ofiary Katynia 
i tragedii smoleńskiej podjęli su-
walscy radni w lutym 2011 roku. 
Pomnik został poświęcony przez 
biskupa ełckiego Jerzego Mazura 
w pierwszą rocznicę katastrofy  
w Smoleńsku. Od tamtych wyda-
rzeń umiejscowiony na suwalskim 
cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej 
pomnik upamiętniający ofiary 
Katynia i Smoleńskiej tragedii stał 
się symbolicznym miejscem, w któ-
rym suwalczanie oddają hołd.

DroGa krzyżowa
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią ulicami Suwałk przeszła Miejska 

Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się ona Mszą św. w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia.  
Następnie uczestnicy Miejskiej Drogi Krzyżowej przeszli suwalskimi ulicami do ko-
ścioła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

>>

>>
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W poprzednim wy-
daniu „DwuTygodnika 
Suwalskiego” informo-
waliśmy o dziwnej de-
cyzji władz białostoc-
kiego PKS Nova. Od 14 
marca nie można do-
jechać autobusem ko-
munikacji publicznej  
z Suwałk do Warszawy. 
Okazuje się, że naj-
prawdopodobniej nie 
szybko (o ile w ogó-
le?) kursowanie auto-
busów PKS Nova na trasie Suwałki-Warszawa zostanie przywrócone. Prezes PKS Nova proponuje 
za to korzystanie z usług prywatnych przewoźników. Skoro tak, to może sprywatyzujmy też PKS 
Nova, bo dlaczego mieszkańcy Suwałk mają utrzymywać przewoźnika publicznego, który nie chce 
świadczyć usług na ich rzecz. 

Niektórzy radNi iNterweNiują
Właścicielem spółki PKS Nova jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Do Marszałka 

Województwa Podlaskiego z interpelacją w tej sprawie wystąpili radni wojewódzcy Anna 
Naszkiewicz i Bogdan Dyjuk. W odpowiedzi na interpelację B. Dyjuka marszałek Artur Kosicki stwier-
dził, że: „Powodem takiej decyzji były przede wszystkim kwestie związane z niską rentownością 
połączenia. Średni utarg tego kursu wynosi zaledwie 1,15 zł za jeden przejechany kilometr. Jest to 
najniższy utarg wśród wszystkich pospiesznych połączeń realizowanych przez Spółkę. Wpływy  
z biletów z tej trasy nie pokrywają nawet kosztów paliwa, nie wspominając o dodatkowych, obcią-
żających Spółkę kosztach.” Przypomnijmy, że przed utworzeniem PKS Nova, na trasie z Suwałk do 
Warszawy kursowało kilka autobusów PKS Suwałki. 

PkS Nova Poleca PrywatNych PrzewoźNików
W sprawie przywrócenia autobusu PKS Nova na trasie Suwałki-Warszawa do prezesa PKS Nova 

wystąpił Prezydent Miasta Suwałk. Prezes PKS Nova Marcin Doliasz poinformował prezydenta 
Suwałk Czesława Renkiewicza, że „podtrzymuje podjętą decyzję o zawieszeniu połączenia auto-
busowego na trasie Suwałki-Warszawa”. Dodatkowo zaproponował Prezydentowi Miasta Suwałk 
korzystanie z usług prywatnych przewoźników autobusowych. Zacytujmy tę kuriozalną odpo-
wiedź prezesa PKS Nova: „Dla przykładu można chociażby wskazać na 7 połączeń autobusowych 
realizowanych przez przewoźnika Żak Express (wyjazd z Suwałk o godzinie 2:00, 4:20, 6:40, 9:35, 
12:30, 17:00, 22:26), 2 połączenia autobusowe realizowane przez Flixbus (wyjazdy z Suwałk o go-
dzinie 2:10 i 21:10).” Przypomnijmy, że jest to odpowiedź publicznego przewoźnika autobusowe-
go, którego właścicielem jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Skoro prezes PKS Nova tak 
pojmuje swoją misję publicznego przewoźnika, to może lepiej sprywatyzować PKS Nova i wte-
dy nikt nie będzie się czepiał Pana Prezesa, który będzie podejmował decyzje zgodnie tylko z ra-
chunkiem ekonomicznym.
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wydarzyło Się
w Suwałkach

>>

>> pkS Nova: 
publiczNy czy prywatNy?

bęDzie boiSko
Jeszcze w tym roku ma powstać boisko typu „Orlik” przy ul. rot. W. Pileckiego w sąsiedztwie ko-

ścioła Parafii Matki Bożej Miłosierdzia (Salezjanie). Trwa procedura przetargowa. Firma, która wy-
gra przetarg będzie musiała najpierw zaprojektować boisko, a następnie je wybudować. To projekt  
z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, którego wnioskodawcą był suwalski SALOS.

Od wielu lat suwalski SALOS 
organizuje zajęcia sportowe i re-
kreacyjne dla suwalskich dzieci  
i młodzieży. W tym roku za  
35 tys. zł z miejskiej kasy SALOS  
zorganizuje zajęcia ruchowe  
i treningi m.in. w takich dyscy-
plinach jak: piłka nożna, piłka 
siatkowa, tenis stołowy, zajęcia 
ogólnorozwojowe SALOS KIDS.

n 19 marca na ul. F. Chopina w czasie parko-
wania samochodu doszło do pobicia. Jak usta-
lili policjanci, napastnicy najpierw kłócili się  
z kierowcą parkującego samochodu. W trakcie 
zajścia 37 i 41-letni pasażerowie volkswagena 
uderzali pięściami w twarz 20-letniego kierow-
cę parkującego samochód. Napastnicy następ-
nie wsiedli do volkswagena i odjechali, a pobi-
ty trafił do suwalskiego szpitala. Następnego 
dnia sprawcy pobicia sami zgłosili się na policję. 

n 23 marca prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz spotkał się z nowym Konsulem 
Republiki Litewskiej w Sejnach Genadijusem 
Mackelisem. Dyskutowano m.in. o stworze-
niu Centrum Kultury i Edukacji Litewskiej  
w Suwałkach. Konsul podziękował za pomoc 
w utworzeniu 2 lata temu przedszkola dla li-
tewskich dzieci i podkreślił, że nadal pracu-
ją nad utworzeniem szkoły podstawowej dla 
Litwinów w Suwałkach. Państwo litewskie po-
szukuje gruntów lub obiektów, które można by-
łoby kupić na potrzeby takiej placówki.

n Rano 30 marca w terenie zalesionym przy 
ul. Szpitalnej znaleziono zwłoki około 67-let-
niego mężczyzny. Na ciało natknęła się przy-
padkowa osoba. Ze wstępnych ustaleń wyni-
ka, że do śmierci 67-latka nie przyczyniły się 
osoby trzecie.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 27-latkę po-
dejrzaną o liczne kradzieże sklepowe. Jej łupem 
padły perfumy, kosmetyki, alkohol oraz słody-
cze. Pokrzywdzeni oszacowali straty na łączną 
kwotę blisko 3 tys. zł. 

n 36-latek i jego o 10 lat starsza żona usłysze-
li zarzut oszustwa. W sklepie w centrum Suwałk 
nabijali oni ceny w kasie samoobsługowej zani-
żając faktyczną wartość produktów. Pracownik 
sklepu zauważył, jak kobieta i mężczyzna  
w trakcie zakupów zaznaczali na kasie samoob-
sługowej tańsze produkty, a faktycznie kupo-
wali droższe. Okazało się, że trzykrotnie pod-
czas zakupów doszło do oszustw. W ten sposób 
małżeństwo z powiatu sejneńskiego zaoszczę-
dziło 34 zł. Wszystko zostało zarejestrowane na 
kamerach monitoringu. 

n Policjanci z patrolówki zatrzymali 24-latka 
podejrzanego o uszkodzenie autobusu miej-
skiego. Po wyjściu z autobusu na ul. M. Reja 
rzucił on szklaną butelką w tylną szybę pojaz-
du, którą zniszczył. Grozi mu za to do 5 lat po-
zbawienia wolności.
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w c z asie 4 4. sesj i  r ady 
Miejskiej najwięcej czasu po-
święcili radni pomocy suwal-
czan dla uchodźców z ukrainy 
i pomocy potrzebującym su-
walczanom. informację o po-
moc y ukraińcom przedsta-
wił prezydent Suwałk czesław 
renkiewicz. więcej o tym pisze-
my na stronie 4. 

Głos w tej sprawie zabiera-
li też radni: Marek Zborowski-
Weychman, Kamil Lauryn, Anna 
Ruszewska i Kamil Klimek. Za- 
stępca komendanta policji po-
dinspektor Daniel Szymanowicz 
poinformował, że w Suwałkach 
nie było interwencji związanych 
z uchodźcami. Radni zajęli się też 
m.in. zmianami w tegorocznym 
budżecie miejskim oraz przyjęli 
program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapoznali się z kil-
koma informacjami i sprawozda-
niami za 2021 r. Sesja odbyła się  
30 marca w sposób hybrydowy: 
część radnych znajdowała się  
w sali obrad, pozostali łączyli się za 
pośrednictwem internetu. 

PoMoc PotrzebującyM 
SuwalczaNoM

Ubiegły rok był niezwykle trud-
ny dla pracowników Miejskiego 
O ś r o d k a  P o m o c y  R o d z i n i e  
w Suwałkach, a zwłaszcza dla 
osób pracujących w terenie, które  
w czasie pandemii często naraża-
ły swoje zdrowie i życie pomaga-
jąc potrzebującym suwalczanom. 

W 2021 r. suwalski MOPR naj-
częściej udzielał pomoc y ze 
względu na ubóstwo, niepełno-
sprawność i długotrwałą chorobę. 
Zmniejszyła się liczba gorących 
posiłków wydawanych w szkołach 
i przedszkolach w ramach rządo-
wego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” i samorządowego pro-
gramu ograniczającego skutki nie-
dożywienia. Zapewne duży wpływ 
na to miała długotrwała zdal-
na nauka w suwalskich szkołach. 
Pozytywną informacją jest to, że 
nie trzeba było czekać na miejsce 
w DPS „Kalina”. Według stanu na 
koniec 2021 r. w DPS „Kalina” było 
15 wolnych miejsc. Nie brakuje też 
miejsc w Domu Dziennego Pobytu 
„Kalinka”, z którego skorzystało 
tylko 13 osób. Dużym zaintereso-
waniem cieszą się Środowiskowe 
Domy Samopomocy: przy ul. 
Filipowskiej i placówka prowa-

dzona przez Stowarz yszenie 
„Aktywni Tak Samo” przy ul. Woj- 
ska Polskiego. W obu Domach  
w ubiegłym roku było więcej 
uczestników niż w 2020 r. Z opty-
mistycznych informacji zawartych 
w sprawozdaniu na pewno war-
to wspomnieć o tym, że w 2021 r. 
wszczęto mniej niż przed rokiem 
procedur „Niebieskiej Karty”, czy-
li postępowań w sprawie przemo-
cy w rodzinie. 

Niestety do 236 zwiększyła 
się liczba dzieci przebywających 
w rodzinach zastępczych. Złą in-
formacją jest też spadek liczby 
jednorazowych zapomóg wypła-
canych z tytułu urodzenia dziec-
ka, bo to oznacza, że rodzi się co-
raz mniej suwalczan. Od czerwca 
2021 r. osoby z niepełnospraw-
nością ruchową mogą skorzystać 
z usługi transportowej door-to- 
door w Suwałkach. Dotąd skorzy-
stało z niej 76 osób, które 915 ra-
zy jechały samochodami w celu 
aktywizacji zawodowej, społecz-
nej i zdrowotnej. Radni podzie-
lili też pieniądze na realizację 
zadań na rzecz suwalczan z nie-
pełnosprawnościami. W tym roku 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na ten 
cel w Suwałkach przeznaczy nie-
co ponad 2,4 mln zł, z czego po-
nad jedna trzecia trafi na dofi-
nansowanie kosztów tworzenia 
i działania warsztatów terapii za-
jęciowej. 

W ubiegłym roku za pienią-
dze pochodzące z PFRON, z su-
walskiego MOPR 392 suwalczan 
z niepełnosprawnościami otrzy-
mało przedmioty ortopedyczne  
i środki pomocnicze. Dla 26 z nich 
usunięto bariery architektoniczne 
w miejscu zamieszkania, poprzez 
m.in. przystosowanie łazienek, 
poszerzenie drzwi, montaż dźwi-

gu, uchwytów i siedzisk pryszni-
cowych. Opłacono również m.in. 
pobyt 213 suwalczan z niepełno-
sprawnościami na turnusach reha-
bilitacyjnych oraz udział 35 osób 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 
Dziewięciu osobom z niedosłu-
chem i niemówiącym zakupiono 
sprzęt komputerowy z oprogra-
mowaniem do nauki i rozwijania 
mowy oraz telefon udźwiękowio-
ny dla osoby niewidomej. 

W 2021 r. suwalski MOPR wy-
płacił świadczenie wychowaw-
cze „Rodzina 500 plus” dla 13 632 
dzieci (o 275 więcej niż w 2020 r.) 
na kwotę blisko 76 mln zł, czyli  
o 1 mln zł więcej niż przed rokiem. 
Od tego roku wypłatą tego świad-
czenia zajmuje się ZUS.

korPuS wSParcia SeNiorów
Suwalski samorząd miejski 

przystąpił do programu osłono-
wego „Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2022. Program adresowa-
ny jest do suwalczan, którzy mają  
65 lat i więcej oraz prowadzą sa-
modzielne gospodarstwa do-
mowe lub mieszkają z osobami 
bliskimi, które nie są w stanie za-
pewnić im wystarczającej opieki 
w codziennym funkcjonowaniu. 
Program polegać będzie na:

– udostępnieniu seniorom tzw. 
„opasek bezpieczeństwa” wy-
posażonych w co najmniej trzy  
z następujących funkcji: przycisk 
bezpieczeństwa – sygnał SOS, 
detektor upadku, czujnik zdjęcia 
opaski, lokalizator GPS, funkcje 
umożliwiające komunikowanie 
się z centrum obsługi i opieku-
nami, funkcje monitorujące pod-
stawowe czynności życiowe (puls  
i saturacja),

– sprawowanie całodobowej 
opieki na odległość nad seniora-
mi przez centrum monitoringu. 

Dyspozytor po odebraniu zgłosze-
nia (ratownik medyczny, opiekun 
medyczny, pielęgniarka) podej-
muje decyzję o sposobie udziele-
nia pomocy seniorowi. W zależno-
ści od sytuacji może on zapewnić 
wsparcie emocjonalne przez tele-
fon, poprosić o interwencję kogoś 
z jego najbliższego otoczenia (ro-
dzinę, sąsiadów, opiekunów), po-
prosić o interwencję pracownika 
suwalskiego MOPR (np. pracow-
nika socjalnego czy opiekunkę 
środowiskową) lub wezwać służ-
by ratunkowe.

Planuje się objęcie opieką 50 
seniorów, a realizacją programu 
zajmie się Miejski Ośrodek Pomo- 
cy Rodzinie. Ma to kosztować 
120 tys. zł, a pieniądze będą po- 
chodziły z Funduszu Przeciwdzia- 
łania COViD-19. 

Sbo 2021
Suwalscy radni zapoznali się 

ze sprawozdaniem z wykona-
nia Suwalskiego Budżetu Oby- 
watelskiego za 2021 rok. W ósmej 
edycji SBO zrealizowano 13 projek-
tów wybranych przez suwalczan, 
na które wydano 2 699 180,67 zł,  
w tym 743 337,43 zł to środki, które 
nie wygasły z upływem 2021 roku. 
W kategorii projekty duże zreali-
zowano: Bike Park przy ul. S. Mo- 
niuszki i oświetlenie wraz z mo-
dernizacją terenów rekreacyj-
nych przy ul. Wojska Polskiego 17.  
W kategorii projekty małe wyko-
nano: odtworzenie pomnika ge-
nerała Józefa Dwernickiego na te-
renie dawnych koszar przy ulicy 
gen. K. Pułaskiego, utwardzenie 
nawierzchni żwirowej na ul. Dą- 
brówka, modernizację szatni pił-
karskich na stadionie przy ul. Za- 
rzecze 26 oraz zakup sprzętu tre-
ningowego dla młodzieży. Ponadto 
przeprowadzono zabiegi kastracji 
bezdomnych kotów (63 wykastro-
wanych kotek i kocurów) i bezdom-
nych psów (93 wykastrowanych 
suk i psów), oświetlono aleję głów-
ną na cmentarzu przy ul. M. Reja, 
rozbudowano aleje Osiedla Hańcza 
(teren zielony za ul. Gołdapską, 
Giżycką i Olecką, a przed ulicami 
Nowosądecką i Łódzką) i wyko-
nano parking przy ul. Sportowej. 
W kategorii projekty „kultural-
ne” lub „społeczne” zrealizowano:  
– POUKŁADAJ SOBIE RAKA! – pro-
jekt Suwalskiego Stowarzyszenia 
Amazonek, GAJ W CENTRUM – eko- 
logiczna oaza między ul. M. Reja  

o pomocy uchoDźcom i SuwalczaNom
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Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line  
na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się 
z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji za-
mieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp 
do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej 
w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania 
radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie:  
bip.um.suwalki.pl

i gen. K. Pułaskiego, Wigierski 
Dzień Pi łkarza zorganizowa-
ny 11 września, odbył się kon-
cert Blues&Rock w Suwałkach 
– 30 lat zespołu Night Come  
w Suwalskim Fan Clubie Bluesa. 
Wnioskodawcy zrezygnowali z re-
alizacji projektu – międzynaro-
dowy turniej piłkarski dziewię-
ciolatków. Więcej o Suwalskim 
Budżecie Obywatelskim 2021 na: 
www.dwutygodniksuwalski.pl

trzyletNi PrograM 
Radni przyjęli Miejski Program 

R oz w i ą z y w a n i a  Pr o b l e m ów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022-24, który 
po raz pierwszy obejmuje trzy naj-
bliższe lata. Dotąd takie programy 
uchwalano co roku. Ta zmiana to 
efekt wprowadzenia nowych zapi-
sów w ustawie o zdrowiu publicz-
nym. Głównym celem programu 
jest zmniejszenie rozmiarów aktu-
alnie występujących problemów 
związanych z nadużywaniem alko-
holu i substancji psychoaktywnych. 
Z danych przedstawionych przez 
policję wynika, że w Suwałkach  
w 2021 r. znacznie zwiększyła się 
liczba nietrzeźwych kierowców 
oraz liczba mandatów za spoży-
wanie alkoholu w miejscach pu-

blicznych. Niestety o ponad 5% 
zwiększyła się też liczba poby-
tów nietrzeźwych w suwalskim 
Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych. 
Na realizację tego programu prze-
znaczone są pieniądze z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
i podawanie alkoholu w Suwałkach 
oraz z tzw. podatku „od małpek”, 
czyli opłat za handel alkoholem  
w opakowaniach mniejszych niż 
300 ml. W 2022 r. i w dwóch następ-
nych latach planuje się wpływy  
z tych opłat w wysokości rocznie 
po 2,15 mln zł.

drożej za „wytrzeźwiałkę”
Suwalscy radni symbolicz-

nie podnieśli opłatę za pobyt  
w placówce zapewniającej opiekę 
i wsparcie osobom nietrzeźwym. 
Opłatę podniesiono tylko o 10 zł, 

chociaż ta placówka ma ok. milio-
na złotych strat. Wynika to z fak-
tu, że większość jej bywalców nie 
płaci za swoje pobyty i nie ma spo-
sobu na wyegzekwowanie spła-
ty tych długów. Teraz za pobyt  
w Pogotowiu dla Osób Nietrzeź- 
wych prowadzonym przez Spół- 
dzielnię Socjalną „Perspektywa” 
przy ul. Sportowej 24 opłata bę-
dzie wynosiła 300 zł. Zgodnie  
z  o bw i e s zc z e ni e m M inis t r a 
Zdrowia maksymalna opłata za 
pobyt w izbie wytrzeźwień wyno-
si 343,54 zł.

Nowe oPłaty za groby
Suwalscy radni ustalili no-

wy cennik opłat obowiązujący 
na cmentarzu komunalnym przy  
ul. M. Reja. Bez zmian pozostają 
najczęściej wnoszone przez rodzi-
ny zmarłych opłaty: za miejsce pod 
grób ziemny (600 zł za grób o roz-
miarach 1,20x2,30 m – na okres  
20 lat) i za udostępnienie niszy ur-
nowej w kolumbarium A (2 000- 
2 500 zł – na 40 lat). Nie zmieniają 
się też opłaty za ponowne wyku-
pienie (odnowienie) miejsca pod 
grób ziemny lub udostepnienie 
niszy urnowej. Wzrosną opłaty za 
miejsce pod grób murowany głębi-
nowy (6 000 zł za grób 2-osobowy). 

Ustalono też opłaty za udostęp-
nienie niszy urnowej w kolumba-
rium B (3 000 zł – na 40 lat), którego 
budowa jest planowana oraz opła-
ta za ponowne wykupienie (odno-
wienie) niszy urnowej w tym kolum-
barium na 40 lat. Opłaty za miejsce 
w kolumbarium B są wyższe niż za 
miejsce w starszym kolumbarium 
A. Zarządca cmentarza czyli spół-
ka Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej tę różnicę uzasadnia-
na wzrostem cen materiałów bu-
dowlanych i kosztów wykonaw-
stwa. Szacunkowy koszt budowy 
kolumbarium B wyniesie 360 tys. zł.

Nowa ulica
i MiejScowe PlaNy

Suwalscy radni, ulicy odcho-
dzącej od ul. Lotniczej nadali na-
zwę Szybowcowa. Nowo nazwana 

ulica znajduje się w sąsiedztwie su-
walskiego lotniska, na którym or-
ganizowane są loty szybowcowe  
i szkoli się szybowników. Uchwalili 
też miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego dla tere-
nu ograniczonego ulicami: gen. 
K. Pułaskiego, rot. W. Pileckiego, 
prymasa S. Wyszyńskiego i F. Cho- 
pina, Sejneńską, 100-lecia Nie- 
podległości, Sianożęć i terenem ko-
lejowym w Suwałkach. 

SkM dla ukraińców 
i zwolNieNie od Podatku 

Uchodźcy z Ukrainy będą mo-
gli skorzystać z ulg przysługu-
jącym posiadaczom Suwalskiej 
Karty Mieszkańca. Tak zdecy-
dowali suwalscy radni miejscy. 
SKM będzie wydawana obywa-
telom Ukrainy na okres 18 mie-
sięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. 
Zakładając, że ok. 1 000 obywa-
teli Ukrainy otrzyma SKM, koszt 
funkcjonowania programu wzro-
śnie rocznie szacunkowo o 45 000 
zł, przy rocznym szacunkowym 
koszcie funkcjonowania progra-
mu Suwalska Karta Mieszkańca  
1 340 000 zł (za 2020 r.). 

Radni uchwalili również zwol-
nienie od podatku od nierucho-
mości za budynki mieszkalne 
lub ich części, w których zakwa-
terowano uchodźców z Ukrainy. 
Zwolnienie przysługuje od pierw-
szego dnia kwartału, w którym za-
kwaterowano uchodźców, a wyga-
sa z upływem kwartału, w którym 
zakończono zakwaterowanie, ale 
nie później niż 31 grudnia 2022 r. 
Rozwiązanie to ma zachęcić su-
walczan do przyjmowania pod 
swój dach uchodźców z Ukrainy.

PytaNia radNych
Sześcioro radnych zadało py-

tania w czasie sesji. M. Zborowski-
Weychman powrócił do sprawy 
podwyżki dodatku funkcyjnego 
dla dyrektorów suwalskich przed-
szkoli i szkół. Prezydent Cz. Ren- 
kiewicz poinformował, że z uwagi 
na dodatkowe zadania realizowa-
ne przez dyrektorów szkół i przed-
szkoli ich dodatki zostaną podnie-
sione od 1 maja. Adam Ołowniuk 
zwrócił m.in. uwagę na tzw. kor-

ki w ruchu drogowym tworzą-
ce się na ul. Kolejowej. Dyrektor 
Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz 
Drejer stwierdził, że niełatwo wy-
jechać spod dworca kolejowego  
w lewą stronę i trudno w tym miej-
scu w tej chwili zaproponować 
w pełni bezpieczne rozwiązanie. 
Bezpieczniej tam będzie po udroż-
nieniu tzw. Trasy Wschodniej,  
a w dalszej perspektywie po bu-
dowie nowego dworca PKS i PKP. 
A. Ruszewska zapytała o budo-
wę boiska piłkarskiego niedale-
ko parafii salezjanów. Prezydent 
Suwałk stwierdził, że parafia prze-
kazała samorządowi odpowied-
ni grunt i wkrótce rozpocznie się 
procedura przetargowa zmie-
rzająca do budowy tego boiska. 
Radna zapytała też o rozstrzy-
gnięcie w sprawie nieprawidło- 
woś ci  p r z y  g ł os ow aniu Su - 
walsk ie g o Bu dże tu O by wa - 
telskiego w 2021 r. Prezydent  
Cz. Renkiewicz poinformował, 
że otrzymał postanowienie su-
walskiej Prokuratury Rejonowej  
w sprawie umorzenia postępo-
wania z powodu niewykrycia 
sprawców. Jacek Roszkowski pod-
ją na nowo sprawę odgrywania  
w Roku Marii Konopnickiej z wie-
ży ratuszowej Roty, zamiast hejna-
łu. Cz. Renkiewicz zadeklarował, 
że w tym roku Rota będzie od-
grywana w dniach, w których bę-
dą odbywały się różne wydarze-
nia związane z obchodami Roku 
M. Konopnickiej. Karol Korneluk 
zapytał o liczbę dzieci uchodź-
ców z Ukrainy uczęszczających 
do suwalskich szkół i przedszko-
li. Prezydent Suwałk poinformo-
wał, że według stanu na 29 marca 
do suwalskich przedszkoli i szkół 
uczęszczało 182 dzieci uchodźców 
z Ukrainy. K. Klimek odniósł się po-
raz kolejny do tematu oznakowa-
nia wiat przystankowych i tablic 
kierunkowych ustawianych przy 
suwalskich ulicach. Dyrektor ZDiZ 
T. Drejer stwierdził, że jest wybra-
ny wzór tablic do wiat przystan-
kowych i trwa procedura wyłonie-
nia ich wykonawcy. Nieco dłużej 
trzeba będzie poczekać na tabli-
ce kierunkowe ustawiane w po-
bliżu ulic.
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Minęło półtora miesiąca od napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. Wojna 
w naszym sąsiednim kraju trwa nadal, co powoduje masową ucieczkę 
Ukraińców do sąsiednich krajów, w tym do Polski i Suwałk. Do 30 marca suwal-
ski samorząd pomógł w różnej formie dla ponad 2 000 uchodźców z Ukrainy  
i wydał na ten cel ponad pół miliona złotych. Poinformował o tym prezy-
dent Suwałk Czesław Renkiewicz w czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej.

– Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie liczyliśmy się z tym, że do 
Suwałk trafią uchodźcy. Wielu z nich traktuje nasze miasto jako przysta-
nek w dalszej drodze. Pomogliśmy dla około 1 000 osób przedostać się  
z Suwałk na Litwę. Szacuję, że w Suwałkach na stałe może już miesz-
kać około 1 000 osób, które uciekły z Ukrainy przed wojną – stwierdził  
prezydent Cz. Renkiewicz. 

Fot. KMP w Suwałkach

Poniżej prezentujemy kilka podstawowych danych, które ob-
razuje skalę pomocy udzielonej przez suwalczan od 24 lutego do  
11 kwietnia 2022 r.:

Statystyka ludnościowa:
• liczba osób przebywających w 7 masowych punktach zakwatero-

wania – 296;
• liczba nadanych numerów PESEL (do 11 kwietnia) – 830.

Informacja MOPR dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy wg. stanu 
na 7 kwietnia:

• liczba wniosków złożonych na jednorazowe świadczenie pieniężne 
(300 zł) – 327 wniosków na 798 osób;

• liczba wniosków złożonych przez mieszkańców Suwałk na wypłatę 
świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wy-
żywienia – 37 wniosków na 120 osób;

• liczba wniosków złożonych na świadczenia z pomocy społecznej  
– 108 wniosków na dożywianie w szkołach.

W 4 oddziałach przygotowawczych (w SP nr 2, SP nr 6, I LO) 7 kwiet-
nia było 80 uczniów z Ukrainy. Dodatkowo do przedszkoli i szkół uczęsz-
cza 148 uczniów. Razem jest to 228 dzieci.

W Urzędzie Miejskim i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnio-
no tłumaczy, którzy pomagają przy przyjmowaniu wniosków. Kolejnych 
5 osób zatrudniono w suwalskich szkołach. 

zbiórki darów
Zbiórki darów prowadzą różne grupy wolontariuszy, w tym m.in. pod 

nazwami: Anioły z Dworca PKP Suwałki oraz Suwałki dla Ukrainy. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie mieści się miejski punkt zbiórki da-

rów przygotował 110 palet z darami, które zostały wyekspediowane do 
trzech miejsc (dane na 30 marca):

• Magazyn wojewódzki: 94 palety (ubrania dla dorosłych, ubrania dzie-
cięce, środki czystości, trwała żywność, środki higieny osobistej, pielu-
chy jednorazowe, etc);

• Tarnopol: 12 palet, w tym 3 palety środków opatrunkowych i innych 
medykamentów;

• Lwów (akcja Stowarzyszenia Ukraińców w Suwałkach): 4 palety  
(w tym 2 małe agregaty).

Ze względu na rosnącą ilość uchodźców pojawiających się  
w Suwałkach i związaną z tym organizację dodatkowych miejsc nocle-
gowych (m.in. w hali OSiR – 200 łóżek), od 10 marca nie zrealizowano 
żadnej wysyłki. Zebrane dary dystrybuowane są na potrzeby Ukraińców 
przebywających w Suwałkach w punktach zbiorowego zakwaterowania. 
Ponadto, z darów zgromadzonych w magazynie w HSW Suwałki Arena ko-
rzystają Ukraińcy zakwaterowani w prywatnych lokalizacjach.

– Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc uchodźcom 
z Ukrainy, którzy trafiają do Suwałk. To nie tylko miejskie jednostki i pra-
cownicy Urzędu, ale również grupy wolontariuszy, które bezinteresow-
nie niosą pomoc. Nasza wdzięczność dla Państwa jest ogromna. Mam na-
dzieję, że jak to wszystko się skończy, będę miał okazje, by podziękować 
Państwu osobiście i docenić Wasze działanie. Jednocześnie chciałbym 
zauważyć, że przed nami są dwa największe wyzwania. To zapewnienie 
pracy i mieszkań dla uchodźców. Z resztą spraw jakoś sobie poradzimy  
– powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

ile PieNiędzy Na PoMoc ukraińcoM?
Do 30 marca  Miasto Suwałki na pomoc uchodźcom wydało 551 571 zł,  

z czego 142 725 zł stanowiła pomoc dla Miasta Tarnopol. Zapotrzebowanie 
(do końca czerwca) na wszystkie kwestie związane z pomocą dla uchodź-
ców w Suwałkach zostało określone przez suwalski samorząd na pozio-
mie 12 977 958 zł. Powstała strona internetowa, która ma pomóc miesz-
kańcom Suwałk oraz ukraińskim uchodźcom nawiązanie wzajemnych 
kontaktów w zakresie poszukiwania pracy bądź mieszkań do wynajęcia 
w naszym mieście. Na stronie „Ukraina w Suwałkach – darmowe ogło-
szenia” www.ukraina.suwalki.eu komunikaty zupełnie za darmo mogą 
umieszczać zarówno Polacy, jak i Ukraińcy.

Punkt zbiórki darów w hali Suwałki Arena

Zgodnie z poleceniem Wojewody Podlaskiego suwalska Hala OSiR przy  
ul. Wojska Polskiego 2 została przekształcona w tymczasowe miejsce pobytu 
uchodźców z Ukrainy. Schronienie może znaleźć tu ponad 100 osób. 
Na szczęście nigdy nie było tutaj pełnego obłożenia
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była Sobie Szkoła…
Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej przygotowała kolej-

ną pocztówkę multimedialną. Tym razem przypomina w niej dzieje daw-
nego Gimnazjum Żeńskiego im. M. Konopnickiej, które powstało z począt-
kiem roku szkolnego 1861/62 w budynku przy ul. Stary Rynek (obecnie  
ul. ks. K. Hamerszmita). Teraz w tym budynku znajduje się Szkoła 
Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego.

W multimedialnej pocztówce wykorzystano fotografie Gimnazjum, 
które wzbogacono podstawowymi informacjami o kolejnych zmianach ja-
kie następowały w tej szkole. Można też odsłuchać wspomnień suwalczan  
o różnych szkołach, które na przestrzeni lat znajdowały się w budynku przy 
ul. ks. K. Hamerszmita 11. Pocztówkę multimedialną przygotowali pracow-
nicy bibliotecznej Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej. Można ją zna-
leźć pod adresem: http://bpsuwalki.pl/byla-sobie-szkola/

>>
kikuty drzew Przy ul. M. reja

Czytelnicy DwuTygodnika Suwalskiego zwrócili uwagę na mocno 
przycięte drzewa przy ul. M. Reja na wysokości szpitala: Przecież drze-
wa właściwie pozbawione konarów mogą tego nie przeżyć? Kto decydu-
je o takiej dziwnej formie pielęgnacji drzewostanu?

Z prośbą o wyjaśnienie zwróciliśmy się do Zarządu Dróg i Zieleni, 
który zajmuje się zielenią w Suwałkach. Odpowiedziała nam Marzanna 
Matulewicz z suwalskiego ZDiZ:

ZDiZ zwrócił się w/w sprawie do PGE w Suwałkach o dokonywanie cięć  
w mniej drastyczny sposób. Obowiązek przycięcia gałęzi wrastających  
w linie energetyczne obciąża właściciela urządzeń. Do wykonania cięć 
pielęgnacyjnych w obrębie linii energetycznych nie jest potrzebne żad-
ne zezwolenie.

O przyczyny tak drastycznego przycięcia drzew przy ul. M. Reja 
zapytaliśmy PGE Dystrybucja, w imieniu której odpowiedziała nam 
Agnieszka Bajerska:

Podcinki dokonali pracownicy Rejonu Energetycznego Suwałki  
w marcu tego roku. Jest to podcinka wykonywana cyklicznie, co 2-3 lata. 
Dokonując podcinki gałęzi i drzew rosnących na trasie linii napowietrz-
nych średniego napięcia (SN), PGE Dystrybucja ma na uwadze wytyczne 
norm elektrycznych w tym zakresie – odległości gałęzi drzew od prze-
wodów linii powinny wynosić nie mniej niż 5 metrów. Drzewa rosnące 
pod lub obok linii, w zbyt małej odległości, stanowią zagrożenie dla ży-
cia i zdrowia ludzkiego. Brak cyklicznej podcinki może być przyczyną 
nieplanowanych przerw w dostawie energii elektrycznej do mieszkań-
ców miasta Suwałki. Prace prowadzone w zakresie wycinki drzew ro-
snących pod liniami elektroenergetycznymi wynikają też z obowiązku 
prawnego, ciążącego na Operatorze Systemu Dystrybucyjnego (OSD), 
a konkretnie z art. 4 ust. 1 Ustawy Prawo Energetyczne. Zapis ten mó-
wi o obowiązku utrzymywania przez OSD zdolności sieci do realizacji 
zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną w sposób bezpieczny, 
ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań ja-
kościowych, między innymi w celu wyeliminowania realnego zagro-
żenia pożaru i porażenia prądem elektrycznym. Należy podkreślić, że 
linia, pod którą prowadzone były prace podcinkowe ma znaczenie stra-
tegiczne, ponieważ zasila obiekt użyteczności publicznej, tj. Szpital 
Wojewódzki w Suwałkach.

Zatem suwalczanie muszą się przyzwyczaić do tego, że co 2-3 
lata będą pojawiały się kikuty drzew przy ul. M. Reja. Oczywiście,  
o ile przeżyją taką pielęgnację. Szkoda, że te drzewa zasadzono pod 
linią energetyczną.

czytelNicy Pytają

Suwałki 
Na pomoc ukraiNie

10 kwietnia w suwalskiej Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia 
odbył się koncert „Suwałki na pomoc Ukrainie”, podczas którego wolon-
tariusze zbierali środki na rzecz Ukrainy. Wśród wykonawców znaleźli się 
m.in.: Marlena Borowska (sopran), Suwalski Chór PRIMO pod dyrekcją 
 dr. Ignacego Ołowia, Zespół Wokalny PSM, zespół SUSZ oraz Małgorzata 
Dziawer (fortepian), Zofia Szóstka (fortepian), Bernadetta Bilbin (skrzyp-
ce), Agata Korsak (skrzypce), Julia Truszczyńska (flet). Koncert prowadzi-
ły: Maria Jolanta Lauryn i Valentyna Chumak z Ukrainy. Punktem kul-
minacyjnym koncertu było wykonanie razem z publicznością piosenki 
zespołu Dwa Plus Jeden „Chodź pomaluj mój świat”.

Koncert zorganizowali: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Su- 
wałkach, Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego, 
Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.  
w Suwałkach.

>>

Część spośród licznego grona wykonawców koncertu „Suwałki na pomoc Ukrainie”
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SuwalSki laS
Lasy i użytki leśne zajmują 14% powierzch-

ni Suwałk, zwłaszcza w północnej i południowej 
części miasta. W drzewostanie dominują sosny. 
Nie brak też świerków, brzóz, olszy i dębów. Przed 
rokiem ożywioną dyskusję na sesji suwalskiej 
Rady Miejskiej wywołała wycinka drzew przy dro-
dze z Suwałk do Jeleniewa. Suwalski Nadleśniczy 
Wojciech Rodak uspokajał, że jest to zwykła go-
spodarka leśna i nie dzieje się tutaj nic niezwy-
kłego. Dodał, że w Nadleśnictwie Suwałki więcej 

drzew przybywa niż wycina się. O tym, co w ostatnich dwunastu miesią-
cach zmieniło się w Nadleśnictwie Suwałki rozmawiamy z Nadleśniczym 
W. Rodakiem.

W 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Suwałki posadzono ok. 544 tys. 
sadzonek, z czego ponad 27% stanowiły gatunki liściaste. Oznacza to, 
że na jednego mieszkańca Suwałk przypada ok. 7 drzew. A powierzch-
nia nowego pokolenia lasu jest równa powierzchni wielkości 36 Parków 
Konstytucji 3 Maja. 

– w suwalskim Nadleśnictwie przybywa coraz więcej drzew liściastych.
– Zmiana składu gatunkowego ma na celu nie tylko zróżnicowanie 

wiekowe oraz gatunkowe lasów, ale również przyczynia się do wzrostu 
bioróżnorodności i co najważniejsze do łagodzenia skutków zmian klima-
tycznych. Leśnicy stoją obecnie przed trudnym zdaniem, gdyż gospodar-
ka leśna powinna intensyfikować pochłanianie dwutlenku węgla z atmos-
fery oraz dostosowywać skład gatunkowy drzew do ciągle zmieniających 
się uwarunkowań klimatycznych. Tylko takie działania mogą zniwelować 
negatywne skutki klimatyczne oddziałujące zarówno na zdrowotność la-
sów, jak i na życie każdego z nas.

– Niestety zmiany klimatyczne  stwarzają duże zagrożenia dla la-
sów. coraz częściej pojawiają się silne wichury łamiące drzewa. 
wyższe temperatury powodują też wysychanie terenów leśnych.

– Od wielu lat zauważa się narastający niedobór wód, w tym również 
w lasach na terenie całej Polski. Skutkuje to wzrostem intensywności wy-
stępowania szkodliwych owadów, a w konsekwencji osłabianiem i zamie-

1010

Trwają prace nad usuwaniem wiatrołomów w lasach Wigierskiego 
Parku Narodowego. Nieliczni turyści odwiedzający park wczesną wiosną, 
są zaskoczeni zniszczeniami dokonanymi przez potężne wiatry. Straty  
w drzewostanach są ogromne. Wystarczy przejść się ścieżkami wzdłuż 
słynnych sucharów w Krzywem lub wybrać się nad jezioro Gałęziste, które 

zostało uwieńczone w tytule powieści suwalczanina Artura Urbanowicza.
– W tym roku Polskę a także nasz region dwukrotnie nawiedziły sil-

ne wiatry, które spowodowały ogromne szkody, w tym w drzewostanie. 
Szacujemy, że tylko w lasach w okolicach Krzywego znajduje się trzy ty-
siące metrów sześciennych drewna z wiatrołomów. Koncentrujemy się te-
raz na utrzymaniu drożności szlaków komunikacyjnych i ścieżek pieszo
-rowerowych, a także odbudowie zniszczonej infrastruktury turystycznej. 
Ze względu na utrzymanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, musimy 
usunąć wykroty i złamane drzewa w pasie 30 metrów od szlaków komu-
nikacyjnych i dróg. Planujemy, że te prace uda się nam wykonać do ma-
ja, kiedy rozpoczyna się sezon turystyczny – wyjaśnia Piotr Pieczyński za-
stępca dyrektora do spraw Ekosystemów Lądowych Wigierskiego Parku 
Narodowego.

Ścisłej ochronie podlega 18% powierzchni lasów Parku. Na pozosta-
łym obszarze przewrócone lub złamane sosny i świerki usuwa się z lasu 
tylko: by zapobiec rozmnożeniu owadów zagrażających trwałości istnie-
nia drzewostanów oraz by stworzyć warunki wzrostu pożądanym gatun-
kom liściastym. Nie wycina się wszystkich chorych drzew. Część z nich po-
zostaje w lesie, ponieważ mają w nim do spełnienia bardzo ważną rolę. 
Stają się środowiskiem życia wielu gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

raniem drzewostanów. Zwiększenie retencyjności lasów wymaga wielu 
działań w zakresie infrastruktury oraz sposobu prowadzenia gospodar-
ki leśnej. W Nadleśnictwie Suwałki jest to między innymi wybudowanie 
zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Rutka, wyłączenie powierzchni klu-
czowych dla zasobów wody z użytkowania gospodarczego czy też two-
rzenie stref ochronnych przy ciekach i oczkach leśnych.

– w Suwałkach przybywa terenów zielonych. w ostatnich pięciu la-
tach w grodzie nad czarną hańczą tereny zajmowane przez zieleń 
zorganizowaną powiększyły się o prawie jedną trzecią. więcej też 
sadzi się drzew niż wycina.  

– Zwiększenie liczby drzew na terenie miasta w postaci alejek, parków 
bądź zagajników z wielu powodów jest pożądane i takie inicjatywy bardzo 
mnie jako mieszkańca Suwałk cieszą. Natomiast lasy, czyli najbardziej złożo-
ne ekosystemy lądowe potrzebują nieco większych powierzchni, które cza-
sem trudno przeznaczyć wewnątrz miasta na taki cel. Ponadto konieczne 
jest uwzględnienie nie tylko uwarunkowań przyrodniczych jak np. dostęp-
ność wody, jakość gleby, ale również zanieczyszczenia powietrza, zagro-
żenia rozwojem gatunków inwazyjnych oraz zaśmiecania. Ale w granicach 
administracyjnych miasta Suwałki znajduje się ok. 700 ha lasów, w więk-
szości wypełniających różne funkcje, w tym również funkcje gospodarcze.

– dziękuję za rozmowę.

>>

>>

Przy drodze Suwałki-Jeleniewo posadzono nowe sadzonki w miejscu, gdzie 
przed rokiem wycięto drzewa

Przed dwoma laty Nadleśnictwo Suwałki zorganizowało akcję bezpłat-
nego rozdawania sadzonek drzew leśnych. Mamy nadzieję, że suwalscy le-
śnicy wkrótce ją powtórzą.

Duże Straty w wiGierSkim parku NaroDowym



12.04.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

1111

Parafia świętego Kazimierza Królewicza  
w Suwałkach w tym roku obchodzić będzie ju-
bileusz 30-lecia funkcjonowania. Pomysł utwo-
rzenia nowej parafii w Suwałkach na Osiedlu 
Północ pojawił się w roku 1991, kiedy mia-
sto należało jeszcze do diecezji łomżyńskiej. 
Ale była erygowana już w przez ordynariusza 
ełckiego bp Wojciecha Ziembę. Stało się to  
29 czerwca 1992 r. W latach 2006-2011 parafia 
budowała nową świątynię. Jej budowniczym, 
a jednocześnie pierwszym proboszczem para-
fii był ks. prał. Lech Łuba, który pełnił tę funkcję 
do czasu przejścia na emeryturę w 2020 r. Od  
15 lipca 2020 posługę proboszcza pełni ks. kan. 
Czesław Król, który przez 11 lat kierował para-
fią pod wezwaniem św. Leona i św. Bonifacego 
w Gołdapi. W przededniu Wielkanocy o suwal-
skiej Parafii Rzymskokatolickiej św. Kazimierza 
Królewicza rozmawiamy z jej proboszczem 
ks. kan. Czesławem Królem.

– Parafia kazimierza 
królewicza w tym roku 
obchodzi jubileusz 30-le-
cia.

– Jest to sposobność do 
wyrażenia wdzięczności 
tym, którzy to wielkie dzie-
ło wznosili. Podziękowania 
należą się budowniczemu,  
ks. prałatowi Lechowi Łubie, za jego trud, wy-
rzeczenia i determinację. Ale sam nie dokonałby 
tego. To wielka rzesza parafian i ofiarodawców  
w tym dziele uczestniczyła. To dzięki tym lu-
dziom dziś możemy się w tej pięknej świąty-
ni modlić i sprawować nabożeństwa. Jesteśmy 
spadkobiercami, a naszym zadaniem i powinno-
ścią jest dbać o dobro nam powierzone i tworzyć 
dobry klimat do funkcjonowania parafii.

– czy parafia powróci do tradycji organiza-
cji akcji „krzyś”? jakie są jeszcze inne pla-
ny parafii?

– Rozpocząłem pracę duszpasterską  
w Suwałkach w czasie trwającej ostrej pande-
mii. Wszelkie inicjatywy zostały ograniczone. 
Akcja „Krzyś” odbywała się w okrojonej formie. 
Sprowadzała się tylko do poświęcenia pojaz-
dów. Jeżeli warunki pozwolą w tym roku pra-

gnę wrócić do pierwotnej formy organizacji tej 
akcji, która cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, podobnie jak „Kaziuki”. Będzie to oma-
wiane z zainteresowanymi stronami. W tym 
czasie realizujemy także inne szczególne za-
danie. Parafia zakupiła 30-głosowe organy pisz-
czałkowe w Holandii. Obecnie przechodzą re-
nowację w pracowni organomistrzowskiej pod 
Poznaniem. Finalizacja inwestycji uzależniona 
jest od możliwości finansowych. Wierni parafii 
ofiarnie wspierają to dzieło. To jednak nie wy-
starcza, by pokryć całość zadania. Zwracamy się 
z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc finanso-
wą, by zakończyć prace renowacyjne.

– wróćmy do tej najbliższej przyszłości. 
Przed nami wielkanoc.

– Święte Triduum Paschalne rozpocznie się 
mszą św. Krzyżma w Katedrze Ełckiej. Tam uda-
my się wraz ze Służbą Liturgiczną, aby z całym 
prezbiterium pod przewodnictwem pasterza 
diecezji celebrować świętą liturgię. Te dni wy-
rażają wielkie tajemnice wiary: ustanowienie 
Eucharystii i kapłaństwa, mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie naszego Pana. W parafii odby-
wać się będzie każdego dnia liturgia odpowia-
dająca tym wydarzeniom. Obchody Triduum 
zakończą się Mszą św. rezurekcyjną sprawo-
waną w Niedzielę zmartwychwstania o szóstej 
rano. Msza św. będzie poprzedzona procesją 
wokół kościoła.

30 lat SuwalSkiej Parafii kaziMierza królewicza

wielkaNoc pełNa NaDziei

W tym roku jubileusz 30-lecia obchodzą też inne suwalskie parafie 
rzymskokatolickie: Bożego Ciała (Franciszkanie), Błogosławionej Anieli 
Salawy, Chrystusa Króla i Świętego Brata Alberta Chmielowskiego.

Wyświęcenie 
nowego 
kościoła 
Kazimierza 
Królewicza 
odbyło się 
18 maja 2011 r.

– wcześniej w wielką Sobotę niesiemy do 
poświęcenia produkty spożywcze, które 
trafią na wielkanocny stół. co powinno zna-
leźć się w święconce?

– W Wielką Sobotę 
pielęgnowana jest tra-
dycja, że święci się po-
karmy przygotowywa-
ne na stół wielkanocny. 
W koszyczku powinny 
znaleźć się te produkty, 
które są znakiem nowe-
go życia. Przede wszyst-
k im chleb i  wszelk ie 
świąteczne pieczywo na 
pamiątkę chleba, któ-
rym zostały nakarmio-
ne rzesze na pustkowiu i który został prze-
mieniony podczas Ostatniej Wieczerz y  
w Ciało Chrystusa. Ponadto mięso, wędliny  
i wszelkie pokarmy na pamiątkę baranka pas-
chalnego, oraz jajka jako znak nowego życia. 
Poza tym przynoszone są produkty w zależno-
ści od regionu i panujących zwyczajów.

– jakie jest przesłanie Świąt wielkanocnych 
dla nas wszystkich?

– Wielkanoc ma uświadomić nam, że 
Pan Jezus, Syn Boży Zmartwychwstał, że 
żyje, że śmierć nie ma nad Nim już władzy.  
Z Wielkanocy płynie dla nas nadzieja życia 
wiecznego.  Święta Wielkiej Nocy to czas otu-
chy i radości. Czas odradzania się wiary, nadziei 
i miłości. Życzę, aby w tym duchu zostały prze-
żyte w gronie i bliskości rodziny. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały wszystkich obdarza poko-
jem i obfitością swoich darów.

– dziękujemy za rozmowę.

Ostatnia przed pandemią 
akcja Krzyś odbyła się 
w lipcu 2019 r. pod hasłem 
„Nie zabijaj – bądź trzeźwy”
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Rok MaRii konopnickiej
rok 2022 został ogłoszony rokiem Marii konopnickiej w Polsce. tak zdecydowali posłowie. również miejscy radni uchwa-

lili, że ten rok będzie rokiem Marii konopnickiej w Suwałkach. 23 maja 2022 r. przypadnie 180 rocznica urodzin jednej z naj-
wybitniejszych 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 przypomi-
nać te suwalskie ślady po naszej słynnej rodaczce. dzisiaj przypominamy dzieje pierwszego suwalskiego pomnika Marii 
konopnickiej.

PoMNik M. koNoPNickiej SPrzed 99 lat
Suwałki są chyba jedynym miastem, w którym znajdują się dwa 

pomniki Marii Konopnickiej. Pierwszy pomnik przed 59 laty wykonał  
w piaskowcu suwalczanin, artysta rzeźbiarz Bohdan Chmielewski, asy-
stent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pomnik przedstawia  
M. Konopnicką, u boku której umieszczono postać dziecka. Na cokole 
znalazł się cytat z utworu poetki: „Pójdź dziecię, ja cię uczyć każę” oraz 
napis „Rodaczce – społeczeństwo Suwalszczyzny”. Pomnik odsłonięto  
26 maja 1963 r. na obecnym placu Marii Konopnickiej. 

Tak to wydarzenie w „Suwalskich latach Marii Konopnickiej” opisał 
Zygmunt Filipowicz: „…na obszernym skwerku, który urządzony został  
w czynie społecznym przez zakłady pracy, młodzież szkolną i mieszkańców 
Suwałk z dawnej targowicy miejskiej, odbyły się uroczystości odsłonięcia 
pomnika poetki. Zgromadziły one tysięczne tłumy mieszkańców miasta 
i powiatu suwalskiego oraz gości z różnych regionów Polski. Aktu odsło-
nięcia pomnika dokonał wiceminister Kultury i Sztuki Zygmunt Garstecki. 
Następnie ulicami Suwałk przemaszerował pochód młodzieży szkolnej. 
Przed oczami zgromadzonej publiczności przesuwały się w barwnym ko-
rowodzie postacie ze znanych bajek, wierszy i nowel M. Konopnickiej.”  
W uroczystości uczestniczyła wnuczka poetki Krystyna Roykiewicz. 

Przez wiele lat pomnik Marii 
Konopnickiej był symbolem mia-
sta, który pojawiał się w wielu pu-
blikacjach oraz na prawie każdej 
pocztówce z Suwałk. Niestety  
w nocy z 22 na 23 października 
1998 r. nieznani sprawcy zniszczy-
li pomnik M. Konopnickiej, zrzu-
cając jego górną część-popiersie, 
którego głowa stłukła się. Ten akt 
wandalizmu wywołał powszech-
ne oburzenie suwalczan. Władze 
miejskie natychmiast zadeklaro-
wały, że pomnik zostanie odre-

staurowany. Zniszczoną część pomnika zrekonstru-
ował B. Chmielewski i na początku czerwca 1999 r.  
odzyskał on dawny kształt. „Tygodnik Suwalski”  
z 9 czerwca 1999 r. poinformował, że „W ubie-
gły piątek pod okiem autora, artysty, rzeźbia-
rza Bohdana Chmielewskiego, zamocowano od-
restaurowaną górną część pomnika zniszczoną  
w ubiegłym roku przez wandali.” Nigdy nie usta-
lono sprawców tej dewastacji, ani ich motywów. 
Odrestaurowany pomnik wyglądał dość dziwnie. 
Postać M. Konopnickiej była dwukolorowa: odtwo-
rzona w 1999 r. część pomnika była jaśniejsza od 
dolnej części postaci poetki wykonanej w 1963 r. 
Nic dziwnego, że w stulecie śmierci poetki na placu  
M. Konopnickiej pojawił się nowy pomnik poetki, 
ponownie wykonany przez prof. B. Chmielewskiego. 
Ale o tym napiszemy więcej przy innej okazji.

Na szczęście pomnik poetki z 1963 r. nie zo-
stał zniszczony, a trafił do ogrodu przy suwalskim Muzeum im. M. Ko- 
nopnickiej przy ul. T. Kościuszki 31.

W dniu odsłonięcia 
suwalskiego pomni-
ka M. Konopnickiej 
barwny korowód 
(niestety uwiecznio-
ny tylko na czarno- 
białej fotografii) po-
staci z utworów po-
etki przeszedł ulica- 
mi Suwałk (fot. z pu- 
blikacji „Tej, która 
w Suwałkach za-
czerpnęła pierwszą 
osnowę życia” wyda-
nej przez Muzeum 
im. Marii Konop-
nickiej)

To była chyba najbardziej znana 
pocztówka z Suwałk wydana przez 
KAW 

Zniszczony pomnik  
– górną część popier-
sia M. Konopnickiej 
rozbili wandale i po-
zostawili obok postu-
mentu

Rok Marii Konopnickiej będzie hucznie 
obchodzony przez suwalskich muzealni-
ków. Odbędzie się akcja czytelnicza, wyda-
na zostanie książka i nastąpi długo oczeki-
wane otwarcie wystawy stałej w Muzeum 
im. Marii Konopnickiej.

– Kulminacja działań związanych z rocz-
nicą urodzin Marii Konopnickiej odbędzie 
się w weekend majowy. W piątek 20 maja 
zaplanowaliśmy otwarcie wystawy stałej  
w Muzeum im. Marii Konopnickiej. Mamy 
nadzieję, że ekspozycja będzie wreszcie 

gotowa. Opóźnienie wynikło z powodu pandemii. Obecnie kilka ekip 
pracuje równolegle, stąd synchronizacja ich działań jest trudna. 21 maja 
odbędzie się zjazd rodziny M. Konopnickiej. Będziemy gościć m.in. pra-
wnuczkę Joannę Modrzejewską i dwie praprawnuczki, ok. 10 osób po-
tomków poetki. Odbędzie się też panel dyskusyjno-literacki „Suwałki 
Konopnickiej”. Natomiast niedzielne „Spotkanie w ogrodzie baśni”  
– warsztaty plastyczno-literackie przeznaczone jest dla najmłodszych. 
Planujemy w tym dniu otwarcie nowej wystawy dziecięcej w oficynie 
– nakierowanej na ich edukację. W urodziny naszej rodaczki w ponie-
działek 23 maja odbędą się Konopnicjańskie Ogrody Sztuki, których 
współorganizatorem jest Ewa Stąpór – mówi Jerzy Brzozowski dyrek-
tor Muzeum Okręgowego.

marii koNopNickiej oD muzeum>>
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MuzeuM okręgowe, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
n wystawę „Giewont. Kolekcja niezwyczajna” – obrazy z prywatnej ko-

lekcji Elżbiety i Andrzeja Kubasiewiczów – 11.04, godz. 18, ekspozycja za-
prezentowana zostanie w Sali Balowej. Wystawa czynna do 12.06;

n bezpłatne lekcje muzealne oraz zwiedzanie wystaw przez uchodź-
ców z Ukrainy rozlokowanych w Suwałkach i okolicy. Zapisy pod nume-
rem telefonu 87 566 57 50 wew. 112 lub osobiście w siedzibie muzeum 
przy ulicy T. Kościuszki 81.

14. SuwalSki Pułk PrzeciwPaNcerNy, 
ul. Wojska Polskiego 40 zaprasza:

n do odwiedzenia Sali Tradycji 14. Pułku Przeciwpancernego, 
w której zaprezentowano historię i tradycje jednostek wojsko-
w ych dwudziestolecia między wojennego. Obejrzeć też moż-
na histor yczną broń będącą na w yposażeniu żołnierza pol-
skiego oraz plenerową wystawę sprzętu i pojazdów wojskowych. 
Zaprasza do zwiedzania w dniach: 22.04, 14.05, 18.06, 23.07, 27.08,  
24. 09, 15.10, 11.11, 10.12 w godz. 11-17.

black Pub koMiN, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
n Wieczór z Gitarą – zagrają Jimmy from Bifrost & David O. – 15.04,  

godz. 20.
n Gorączkę Wielkiej Soboty – 16.04, godz. 20. Przygrywać do tańca bę-

dą: Tonn , Sheerif i Just_in. Wstęp 20 zł;
n YESBRUV. trap nie disco. Usłyszymy: trap/rap/grime/bassline/garage/

bangers all night long – 17.04, godz. 22.

ciNeMa luMiere zaPraSza Na filMy:
centrum handlowe Plaza Suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301  
zaprasza na filmy:

– do 14 kwietnia – „Luca” (komedia animowana), „Zając Max: Misja pisan-
ka” (komedia animowana/przygodowy), „To nie wypada” (komedia ani-
mowana), „Za duży na bajki” (familijny/przygodowy), „Morbius” (akcji/s-f),  
„Zaginione miasto” (komedia/akcji), „Agent specjalny: Misja Afryka” (ko-
media/akcji), „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” (fanta-
sy/przygodowy);

– 15 kwietnia – „Belfast” (dramat), „Wyjdź za mnie” (komedia roman-
tyczna);

– 20 kwietnia – „Historia mojej żony” (melo-
dramat) – film wyświetlany w cyklu BABSKIE 
WIECZORY;

– od 22 kwietnia – „Sonic 2. Szybki jak błyska-
wica” (familijny/przygodowy), „Wiking” (dramat), 
„Nieznośny ciężar wielkiego talentu” (komedia);

– od 29 kwietnia – „Szalony świat Louisa Waina” 
(komedia obyczajowa), „Lucyfer” (horror);

– 30 kwietnia – Horrorowa Noc Filmowa  
– „Lucyfer” i „The Long Night”.

biblioteka PubliczNa iM. Marii koNoPNickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n na wystawę „Suwalscy Żydzi – ocalone historie” od 20 kwietnia, 
Galeria na schodach;

n  na w ystawę „Poznajmy naszych sąsiadów 
Ukraińców – Tarnopol”, Plac Marii Konopnickiej – wy-
stawa czynna do końca maja;

n wspólnie z Cinema 
Lumiere w Suwałkach do udziału w ak-

cji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i prze-
czytaj 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). Film objęty akcją: „Batman”, „Inni ludzie”.

Biblioteka przy ul. E. Plater 33A oraz filie nr 2 i 3: 
– 15 kwietnia (Wielki Piątek) czynne do godz. 16;
– 16 kwietnia (Wielka Sobota) nieczynne.

SuwalSki oŚrodek kultury zaprasza na:
n koncert zespołu „Kwiat Jabłoni” – 13.04, godz. 20, Sala im. A. Wajdy 

przy ul. Jana Pawła II 5;
n wernisaż wystawy fotografii Piotra Malczewskiego „Bajkał. Cesarstwo 

Lodu” – 20.04, godz. 18, Galeria Sztuki Stara Łaźnia, ul. A. Wajdy 3, wysta-
wa czynna do 3 czerwca;

n Światowy Dzień Ziemi nad Czarną Hańczą – 22.04, godz. 11, Bulwary 
nad Czarną Hańczą;

n koncert poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Piosenki dla Basi”  
– 22.04, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5. Koncert ma charak-
ter charytatywny na rzecz Ukraińców;

n przesłuchania do chóru Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna – 14 i 
21.04; w godz. 20-21 oraz 23.04, godz. 11 – sala 2.12, ul. Jana Pawła II 5. 
Wymagania: wiek od 15 do 45 lat, dobre warunki głosowe, muzykalność;

n koncert ZPiT Suwalszczyzna – Koncert dla 
Przyjaciół – 23.04, godz. 19, Sala im. A. Wajdy,  
ul. Jana Pawła II 5, bilety 30 zł. W programie Koncertu 
dla Przyjaciół zobaczymy reprezentatywny dla 
wieloletniej historii zespołu przekrój programów 
tanecznych. Zabrzmią także tradycyjne pieśni. 
Koncert rozpocznie przygotowany specjalnie na 
siedemdziesiąte urodziny mazur w choreografii kie-
rownika Zespołu, Roberta Śliżewskiego; 

n warsztaty kreatywnego rękodzieła dla dorosłych 
„Makrama na kole. Łapacz snów” – 23.04, w godz. 11-

15, Patio SOK, ul. Jana Pawła II 5, bilety 60 zł;
n Mini sesja RPG z Mrocznym Bractwem – 23.04, godz. 14, sala 108,  

ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny;
n wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malar-

stwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny.

13

ZaprosZenia suwalskie

w kinie

To nie wszystkie działania zaplanowane przez Muzeum. W ramach 
projektu „Przeczytaj Marię” odbędzie się cykl czterech wykładów i spo-
tkań ze znawcami twórczości i biografii poetki. W czerwcu prelekcję wy-
głosi prof. Jolanta Sztachelska, w lipcu dr hab. Lena Magnone, w sierp-
niu prof. Tadeusz Budrewicz, a listopadzie Paweł Bukowski – dyrektor 
Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu. Podczas „Nocy muzeów” odbę-
dzie się akcja „Każdy czyta Konopnicką”.

Otwarta zostanie wystawa plenerowa „Tak czytam Konopnicką”, 
na którą złożą się prace ośmiu artystów plastyków związanych  
z Suwalszczyzną i Suwałkami. Wykonane one będą w różnych techni-
kach, jak: malarstwo, grafika, kolaż, plakat, mem, a zaprezentowane zo-
staną na ogrodzeniu przy Muzeum na bulwarach. Muzeum przygoto-
wało materiał filmowy promujący czytanie Konopnickiej „Suwalczanie 
czytają Marię”. W 2-3 minutowym spocie wystąpią dzieci, młodzież  
i dorośli, oraz osoby z niepełnosprawnością, czytające jeden z utwo-

rów poetki. Emitowany on będzie w internecie, na telebimach w miej-
scach publicznych oraz w komunikacji miejskiej. Również znane i or-
ganizowane od kilku lat cykle „Mała akademia Suwałk” i „Działo się  
w Suwałkach” prezentować będą informacje o poetce i jej twórczości.

17 lipca odbędzie się w Muzeum koncert zespołu pod batutą 
Dariusza Wójcika zainspirowany poezją M. Konopnickiej, a dedykowa-
ny dzieciom i rodzicom. Muzeum wyda też książkę „Maria Konopnicka 
ta ziemia” z autorskim wyborem poezji M. Konopnickiej dokonanym 
przez T. Budrewicza. Będą to wiersze związane z pejzażem i tożsamo-
ścią narodową. Pod koniec roku Teresa Kaczorowska, absolwentka su-
walskiego I LO zajmującą się biografią poetki, przedstawi autorski pro-
jekt „Listy do Konopnickiej”.

„DwuTygodnik Suwalski” będzie na bieżąco informował o wszelkich 
planowanych wydarzeniach i imprezach organizowanych w związku  
z Rokiem Marii Konopnickiej.
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wydarzeNia SPortowe
ŚlePSk Malow zagra o 11 MiejSce

Na zakończenie rundy zasadniczej PlusLigi Siatkarze Ślepska Malow 
przegrali 2:3 (21:25,27:25,18:25,25:21,17:19) z GKS Katowice w Suwałki 
Arenie. W tym sezonie gra w swojej hali nie była mocną stroną suwal-
skiego zespołu, który wygrał tutaj tylko dwa mecze. Po raz ostatni  
w Suwałkach Ślepsk Malow wygrał mecz ponad dwa miesiące temu.  

Bartłomiej Bołądź – najlepszy atakujący i drugi 
w rankingu punktujących w rundzie zasadniczej 
PlusLigi. Dziękujemy za trzy lata gry w Ślepsku 
Malow. W nowym sezonie będzie grał w Treflu 
Gdańsk 

Ślepsk Malow zajął dwunastą lokatę w tabe-
li PlusLigi po rundzie zasadniczej. Oznacza to, 
że w walce o miejsca 11-12 zagra z LUK Lublin. 
Ostatni w sezonie 2021/2022 mecz w Suwałki 
Arenie Ślepsk Malow rozegra 14 kwietnia  
o godz. 20:30. Właśnie z tym rywalem siatkarze 
suwalskiego zespołu odnieśli jedno z dwóch 

zwycięstw u siebie w tym sezonie. Mamy nadzieję, że powtórzą ten wy-
nik w najbliższy czwartek. Rewanż odbędzie się 20 kwietnia w Lublinie. 

Joshua Tuaniga – jeden z najlepszych roz-
grywających Plus Ligi. Wielkie słowa podzię-
kowania za trzy sezony w suwalskiej druży-

nie. Prawdopodobnie w przyszłym sezonie 
wzmocni olsztyński AZS 

Mecze z LUK Lublin będą poże-
gnaniem z Suwałkami dla kilku siatka-
rzy, którzy przez kilka sezonów PlusLigi 
reprezentowali barwy Ślepska Malow. 
Najprawdopodobniej w przyszłym se-
zonie w suwalskiej drużynie nie zagrają 
Bartłomiej Bołądź i Joshua Tuaniga, któ-
rzy mieli ogromny wpływ na grę naszego 
zespołu. Reprezentowali barwy Ślepska 
Malow od pierwszego sezonu występów suwalskiej drużyny w PlusLidze. 
Po ich odejściu trener Dominik Kwapisiewicz będzie musiał całkowicie 
zmienić sposób gry Ślepska Malow.

zMieNNe wigry
W ostatnich meczach piłkarze suwalskich Wigier zanotowali nietypo-

we wyniki w tegorocznych rozgrywkach II ligi. Przegrali w Suwałkach i wy-
grali na wyjeździe. Dotąd przeważnie wygrywali u siebie i tracili punkty 
na wyjazdach. Najpierw przy ul. Zarzecze 26 suwalska drużyna przegrała 
z Ruchem Chorzów. To była pierwsza porażka Wigier od ośmiu miesięcy 
na stadionie przy ul. Zarzecze 26. Mecz z Ruchem był dość wyrównany, 
ale zespół ze Śląska okazał się skuteczniejszy. Wigry miały swoje szanse 
na strzelenie goli, ale znakomicie bronił bramkarz Ruchu Jakub Bielecki. 
Gole zdobyli: Piotr Stępień w 10 min. i Tomasz Foszmańczyk w 46 min.  
W kolejnym spotkaniu we Wrocławiu Wigry wygrały 1:0 ze Śląskiem II. 
Gola z rzutu karnego w 38 min. strzelił Mateusz Lewandowski. Był to ty-
powy mecz walki. Suwalski zespół wykazał się większą dojrzałością w grze 
i w drugiej połowie umiejętnie utrzymał korzystny wynik do końca meczu.

W 27 meczach suwalska drużyna zdobyła 42 pkt i zajmuje piątą lokatę 
w tabeli II ligi. W następnej kolejce w Wielką Sobotę (16 kwietnia) o godz. 
13 w Suwałkach Wigry zagrają z Hutnikiem Kraków, który wciąż walczy  
o utrzymanie się w II lidze.

Skb litPol-Malow w fiNale
Badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki po zwycięstwach: 7:0 z AZS 

AGH Kraków i 6:1 z CT Arena Hawel Academy awansowali do turnieju fi-

nałowego drużynowych mistrzostw Polski. W meczach piątej rundy bad-
mintonowej ekstraklasy punkty dla SKB Litpol-Malow zdobywali: Marina 
Ulitina, Ulyana Wolskaja i Danylo Bosniuk – po 2 pkt oraz Robert Cybulski/
Michał Sobolewski, M. Sobolewski/Michał Łogosz, Kamila Augustyn/ 
U. Wolskaja, Karolina Szubert/U. Wolskaja, M. Łogosz/K. Szubert,  
R. Cybulski/K. Augustyn i Mateusz Świerczyński – po 1 pkt. Turniej fina-
łowy badmintonowej ekstraklasy zostanie rozegrany 7-8 maja. W pierw-
szym meczu SKB Litpol-Malow zmierzy się z UKS Hubal Białystok. W tym 
turnieju zagrają jeszcze: ABRM Warszawa i Unia Bieruń.

Medale badMiNtoNiStów
Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi bad-

mintoniści SKB Suwałki w Otwartym Grand Prix 
juniorów i młodzików rozegranym w Sianowie. 
Rywalizację wygrali: Ulyana Wolskaja (na zdjęciu) 
w grze pojedynczej dziewcząt do lat 19 i mikst Jan 
Szeszko/Aleksandra Wilczewska w rywalizacji do 
lat 15. Trzecie miejsca zajęli: Viktoria Pletsiuchowa 
i Veranika Stankevicz (gra podwójna do lat 19), 
Aleksandra Wilczewska (SKB) wspólnie z Agatą 
Kozicką (UKS Unia Bieruń – gra podwójna dziewcząt do lat 15) oraz Jan 
Szeszko (SKB z Michałem Węsłowiczem (ABRM Warszawa – gra podwój-
na chłopców do lat 15).

SukSS ŚlePSk Malow bez awaNSu 
Siatkarze SUKSS Ślepsk Malow Suwałki zajęli trzecie miejsce w tur-

nieju półfinałowym rozgrywanym w Suwałki Arenie. Tym samym odpa-
dli z dalszej walki o awans do II ligi. Wyniki SUKSS Ślepska Malow: zwy-
cięstwo 3:1 z Sunbroker Gietrzwałd oraz porażki 0:3 z Lechią II Tomaszów 
Mazowiecki i 1:3 z Iskrą Warszawa.

NiżSze ligi PiłkarSkie
W ostatni weekend tylko jeden punkt wywalczyły suwalskie druży-

ny piłkarskie grające w niższych ligach regionalnych. Wigry II Suwałki na 
wyjeździe zremisowały 1:1 z UM Krynki w podlaskiej klasie okręgowej.  
W 18 meczach Wigry II wywalczyły 35 pkt i zajmują czwartą lokatę w ta-
beli klasy okręgowej. W kolejnym meczu w Wielki Piątek (15.04) Wigry II 
zagrają w Sejnach z Pomorzanką.

Piłkarze Verty Suwałki przegrali swój pierwszy po przerwie zimowej 
mecz w klasie A. W Raczkach Verta przegrała 3:6 z Polonią. W 12 meczach 
Verta Suwałki zdobyła 16 pkt i zajmuje szóstą lokatę w tabeli A klasy.  
16 kwietnia Verta zagra w Szudziałowie z Sudovią.

uczNiowie zdz NajSPrawNiejSi
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego wśród dziewcząt i chłopców wygrali rywalizację suwal-
skich szkół średnich w teście sprawnościowym. Wśród dziewcząt kolej-
ne lokaty zajęły: III LO i Zespół Szkół nr 4. W rywalizacji chłopców na po-
dium stanęli także uczniowie: ZST i Zespołu Szkół n 6.

W ś r ó d  d z i e w -
cząt najlepszy czas 
u z y s k a ł a  A n g e l i k a 
Szlasz yńska – z LO 
ZDZ, a wśród chłop-
ców Mateusz Wysocki 
– również uczeń LO 
ZDZ. Test był podob-
ny do testu kwalifika-
cyjnego do policji, ale 
został nieco zmodyfi-

kowany. Zawody rozegrano w hali Zespołu Szkół nr 6.

SukceSy Modelarzy
Modelarze suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z powodze-

niem startowali w Pucharze Świata modeli swobodnie latających roze-
granym w Raciborzu. Stanisław Skibicki zwyciężył w rywalizacji senio-
rów, a Oliwia Danilewicz i Radosław Szymanowski zajęli trzecie lokaty 
wśród juniorów. 

Zwycięzcy testu sprawnościowego  Fot. OSiR Suwałki



12.04.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

15

PrezydeNt MiaSta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości grunto-

wych stanowiących własność Miasta Suwałki.
1) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 346/2 o powierzchni 

0,2188 ha, położona na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek. Termin 
dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słow-
nie: sto złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 
31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)
2) działka oznaczona numerem geodezyjny 32826 o powierzchni 9,6179 

ha,  niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, Obręb nr 0008. 
Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 900 zł (słow-
nie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku 
przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 390 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)
3) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 31205 o powierzchni 

1,4000 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, 
Obręb nr 0003. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 600 zł (słow-
nie: sześćset złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny 
do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)
4) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 34052/2, 34052/1 oraz 

część 34052/3 o łącznej powierzchni 5,2100 ha, niezabudowane, położone  
w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009. Termin dzierżawy na okres do 
6 lat, tj. do 30 września 2027 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 100 zł (słow-
nie: dwa tysiące sto złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu 
płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 210 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych)
5) część działki oznaczonej numerem geodezyjny 31211 o powierzchni 

0,3000 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, 
Obręb nr 0007. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r..

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł (słow-
nie: sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu 
płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)
6) działka oznaczona numerem geodezyjnym 31285/6, o powierzchni 

0,3055 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, 
Obręb nr 0007. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł (słow-
nie: sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu 
płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)
7) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20682/2, 20682/3 o łącznej 

powierzchni 3,2015 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, Obręb nr 0002.  

Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. 
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 300 zł (słow-

nie: jeden tysiąc trzysta złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku prze-
targu płatny do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych)
8) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22519 o powierzchni 

0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb 
nr 0004. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słow-
nie: sto złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 
31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. o godz. 10 w siedzibie urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i pro-
jektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą 
brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 5 maja 2022 r. Opis wadium musi za-
wierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi 
być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przed-
łożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie 
przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego nota-
rialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnię-
cie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet 
czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organi-
zatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie-
zwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do 
chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.  96/2022

PrezydeNt MiaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  
poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 kwietnia 
2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1  
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.04.2022 r. do 
27.04.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 170/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 roku).   97/2022

cyfrowe Suwałki
Powstanie portal podatkowy dla mieszkań-

ców i przedsiębiorców, który pozwoli suwalcza-
nom kontrolować swoje podatki. Zakupiony też 
będzie nowoczesny sprzęt komputerowy, zabez-
pieczenia antywirusowe, serwer, drukarki do su-
walskiego Urzędu Miejskiego i miejskich jed-
nostek organizacyjnych. A to wszystko za pieniądze pozyskane przez 
samorząd miejski z Unii Europejskiej. Pozyskane 1 662 072,36 zł pocho-
dzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

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 uwa-
gi i pomysły.

We wtorek 12 kwietnia zapraszają Sylwester Cimochowski  
i Zbigniew Roman De-Mezer z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. 
Natomiast 19 kwietnia na suwalczan czekają Anna Maria Gawlińska 
oraz Łukasz Wojno z Ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Na spotka-
nie z radnymi 26 kwietnia zapraszają Krystyna Gwiazdowska i Kamil 
Klimek z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów  
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17, w pok. 145 na pierwszym pię-
trze Urzędu Miejskiego.

ogłoszenia „dtS” tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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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. 

 264/2021

PrezydeNt MiaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2022 ro-
ku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tabli-
cy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 16.03.2022 r. do 13.04.2022 r.) 
wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk 
Nr 148/2022 z dnia 22 marca 2022 roku).         77/2022

Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 28.02.2022 i 09.03.2022 r.) informuje, że jakość i skład wo-
dy dostarczanej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wy-
magania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. ( Dz. U. 2017 poz. 2294).

W załączeniu;
• Ocena jakości wody   75/2022

ogłoSzeNie o Przetargu Na roboty budowlaNe

zarząd rodzinnego ogrodu działkowego „Malwa” w Suwałkach 
ul. Sianożęć ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie (wymia-
nę istniejącego) ogrodzenia od strony ul. 100-lecia Niepodległości i ulicy 
Sianożęć o długości ok. 920 mb, wg wskazanej geodezyjnej granicy działki.

W zakres prac wchodzą:
1. rozbiórka istniejącego ogrodzenia w z wywozem odpadów betono-

wych na składowisko odpadów;
2. rozbiórka metalowych elementów ogrodzenia i zapewnienie wywo-

zu na skład złomu (złom stanowi własność ROD „Malwa”);
3. wykonanie nowego ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej o wy-

sokości 150 cm, grubości drutu (5 mm) i wielkości oczek (np. 50x50 mm),  
z deską cokołową betonową o wymiarach 8x30x250, słupki stalowe o wy-
sokości 2,50 m z (ceownika o wymiarach 5x5, lub kwadratu o wymiarach 
5x5, lub rury stalowej);

4. drut naciągowy φ 5mm w trzech rzędach;
5. montaż stalowych 45 szt. bramek wejściowych dostarczonych przez 

Zamawiającego i we wskazanych miejscach; 
Kryteria wyboru oferty: najniższa cena i okres gwarancji na wykona-

ne roboty.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Prezesa rod „Malwa” 

józefa demiańczuka – tel. 509 805 657.
Oferty, w formie pisemnej należy składać w terminie do dnia 30 kwiet-

nia 2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie Biura Zarządu ROD „Malwa” przy  
ul. Sianożęć 12 w Suwałkach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnie-
niu z Prezesem Zarządu ROD „Malwa”. Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu 
ROD w dniu 7 maja 2022 r. o godz. 12.00. 

uwaga. 
zamawiający zastrzega, że prowadzone postępowanie nie musi 

zakończyć się wyborem wykonawcy, a wykonawcom nie przysługu-
ją z tego tytułu żadne roszczenia finansowe.

86/2022

iNforMacja
Prezes zarządu budynków Mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. dzia-

łając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomo-
ściami 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 nieru-
chomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wia-
domości, że na okres 21 dni tj. od dnia 30.03.2022 r. do dnia 18.04.2022 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 8/2022 z dnia 25 marca 2022 r. 
nieruchomości przeznaczonych do najmu.   87/2022

iNforMacja
Prezes zarządu budynków Mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. dzia-

łając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomo-
ściami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. 
z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wia-
domości, że na okres 21 dni tj. od dnia 31.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 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 9/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i najmu.    88/2022
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INFORMACJA

Prezes zarządu budynków Mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o.  
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
23.03.2022 r. do dnia 12.04.2022 r. został opublikowany na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej  
www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku 
www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 7/2022 z dnia 21 marca 2022 r. nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy.   76/2022

PrezydeNt MiaSta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości grun-

towych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Miasta Suwałki.
1) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22617 o powierzchni 2,7914 

ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, Obręb nr 0004. 
termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 150 zł (słow-
nie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku 
przetargu płatny do 31 marca każdego roku;

wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)
2) działka oznaczona numerem geodezyjnym 22603 o powierzchni 1,7947 

ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, Obręb nr 0004,. 
termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 750 zł (słow-
nie: siedemset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku prze-
targu płatny do 31 marca każdego roku;

wadium w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych)
3) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22579, 22580, 22578 o łącz-

nej powierzchni 2,9785 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. 
Generała Kazimierza Pułaskiego, Obręb nr 0004. termin dzierżawy na okres do 
6 lat tj. do 30 września 2027 r.

cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 200 zł (słownie: tysiąc 
dwieście złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 
marca każdego roku;

wadium w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych)
4) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20872, 20873 o łącznej po-

wierzchni 2,7762 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, 
Obręb nr 0001. termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 150 zł (słownie: jeden ty-
siąc sto pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu 
płatny do 31 marca każdego roku;

wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)
5) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20446/1, 20446/2, 20448, 

20447/2 o łącznej powierzchni 2,4130 ha, niezabudowane, położone w 
Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 0001. termin dzierżawy na okres do 
6 lat tj. do 30 września 2027 r. 

cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1000 zł (słownie: jeden ty-
siąc). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każ-
dego roku;

wadium w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych)
6) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 22590, 22595/2, 22597, 

22588/2 o łącznej powierzchni 2,8333 ha, niezabudowane, położone w 
Suwałkach przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego, Obręb nr 0004. termin 
dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1150 zł (słownie: jeden ty-
siąc sto pięćdziesiąt złotych) Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płat-
ny do 31 marca każdego roku;

wadium w wysokości 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych)
7) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 22560 i 22604 o 

łącznej powierzchni 1,5537 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. 
Szwajcaria, Obręb nr 0004. termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 wrze-
śnia 2027 r.

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 650 zł (słow-
nie: sześćset pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetar-
gu płatny do 31 marca każdego roku;

wadium w wysokości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)
8) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22560 o powierzchni 

1,5947 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, Obręb nr 
0004. termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 650 zł (słownie: 
sześćset pięćdziesiąt złotych) Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu 
płatny do 31 marca każdego roku;

wadium w wysokości 65 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)
9) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 20757, 20758 o łącznej po-

wierzchni 1,3601 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Krzywólka, 
Obręb nr 0001. termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r

cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 550 zł (słownie: pięćset 
pięćdziesiąt złotych). Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 
31 marca każdego roku.

wadium w wysokości 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.
Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projek-

tem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział oso-
by fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 kwietnia 2022 r. opis wadium mu-
si zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium 
musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przed-
łożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapozna-
niu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem 
umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez peł-
nomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarial-
nie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie 
jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet 
czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organiza-
tora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocz-
nie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili roz-
poczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama 
Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.         82/2022

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.

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy,
nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli 

w ostatniej drodze mojej Matki

Jadwigi Stelmach
pragnę wyrazić serdeczne podziękowania, 

wdzięczność i szacunek

Wiesław Stelmach
z Rodziną

92/2022
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baj w Sok-u 
Do 19 czerwca w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 Suwalskiego 

Ośrodka Kultury można oglądać wystawę prezentującą malarstwo Stanisława 
Baja (na zdjęciu obok). Artysta od lat kontempluje i maluje rzekę Bug, przenosząc 
na płótno mistyczny fenomen zjawisk zachodzących na powierzchni wody oraz 
bogactwo barw i grę świateł, które rzeka raz odbija, innym razem pochłania.

Podczas wernisażu dyrektor SOK Ignacy Ołów poinformował o zmianie pro-
wadzącego galerię. Z powodu odejścia na emeryturę lubianej i docenianej przez 
wszystkich instruktorki Haliny Mackiewicz, jej obowiązki przejął prowadzący do-
tychczas galerię Andrzej Zujewicz. Będzie on edukował plastycznie dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Zaś prowadzenie Galerii „Chłodna 20” przejęła Iza Muszczynko.
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BiBlioteKarz 
Poleca

„bóg zaPłaĆ” 
wojciech tochMaN

Wojciech Tochman to jeden z ważniejszych pol-
skich reporterów. 12 kwietnia obchodzi urodziny, 
więc uznałam, że będzie to słuszna data, by przy-
pomnieć o jego twórczości. 

„Bóg zapłać” to wybór reportaży z Polski, dru-
kowanych w poprzednich zbiorach: „Schodów się 
nie pali” i „Wściekłym psie”. Charakterystycznym 
odbiorem podczas czytania dorobku tego auto-
ra jest wrażenie jakby się „kamień jadło”, ale żu-
je się go dalej i przełyka, by odbił się wielokrotnie 
w myślach. Niektóre reportaże dotyczące zdarzeń 
sprzed wielu lat są wciąż aktualne, gdyż dotyczą 
naszej polskiej mentalności i ogólnoludzkich ten-
dencji. Zawsze mają ciężki kaliber, są wstrząsające, 
niekiedy obrazoburcze, a opisy danych sytuacji są chłodno rzeczowe. Język re-
portaży nie potrzebuje żadnych ozdobników. Fakty, które poznają czytelnicy, 
wywołują bardzo silne emocje. Sam Tochman jest niewidoczny w tekstach, choć 
czuć jego empatię, szacunek dla ludzkiej tragedii i cierpienia. Nigdy też wprost 
nie ocenia zachowań bohaterów i osób postronnych. W tym przypadku ufa in-
teligencji odbiorców, licząc na ich osobiste przemyślenia i osąd.

Wojciech Tochman nie tylko tworzy reportaże. Założył Centrum Poszukiwań 
Ludzi Zaginionych ITAKA. Następnie powołał do życia fundację Klub Heban, któ-
ra dożywiała dzieci z Rwandy, a po wizycie Tochmana w Kambodży, poświęcił się 
pomocy osobom psychicznie chorym, co z kolei zainspirowało jej założyciela do 
napisania kolejnej niesamowitej książki. Ale o niej innym razem... 

Kamila Sośnicka

30 marca seniorzy z Sekcji Tańca Towarzyskiego „Szase” po-
rwali do tańca wszystkich chętnych, bez względu na umiejętności. 
Marcowa Środa Seniora w Sali kameralnej SOK zgromadziła spo-
re grono miłośników tańca, chcących dbać o kondycję fizyczną,  
a przede wszystkim dobrze i wspólnie się bawić. W programie spo-
tkania znalazł się pokaz i warsztaty tańca liniowego. Jest to forma 
tańca, w którym połączone figury taneczne tworzą powtarzają-
ce się sekwencje (układy) wykonywane identycznie i w tym sa-
mym czasie przez tańczących w jednej lub w kilku równoległych 
liniach. Ważne, aby tancerze tańczyli równo i jednocześnie zmie-
niali kierunek tańca. 

Sekcja „Szase” działa już ponad cztery lata przy Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Suwałkach. Na zajęcia uczęszczają seniorzy  
– średnia wieku wynosi 69 lat – którzy pragną spędzać swój czas 
w aktywny sposób, ucząc się podstaw tańca towarzyskiego i no-
woczesnego. Opiekunką i choreografem zespołu jest Mieczysława 
Gajewska.  

SeNiorzy
tańczą

zapomNiaNe i SmaczNe 
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej odbyło się spotkanie z Wojciechem Koronkiewiczem, autorem książki „Podlasie zdrowo 

zakręcone. Podróż po krainie niezwykłych ludzi i zapomnianych smaków”. Opowiadał on o spotkaniach z ciekawymi ludźmi mieszkającymi od Sejn 
po Drohiczyn. A ich tematem przewodnim były regional-
ne potrawy. 

W czasie spotkania w Suwałkach nie zapomnia-
no o daniach z Suwalszczyzny. Autor wspominał m.in.  
o smakowitych sękaczach z Sejn i o mieszkance Starego 
Folwarku robiącej pyszne pierogi. Zapewne po lekturze 
książki „Podlasie zdrowo zakręcone…” nabierzemy ape-
tytu na niejedną zapomnianą potrawę dawniej przy-
gotowywaną na Suwalszczyźnie, Ziemi Sejneńskiej czy  
w okolicach Hajnówki. A zatem zachęcamy do lektury 
i… smacznego.

>>

Fot. Z. Stelmaszek – SOK
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ul. wojska Polskiego 98, 16-400 Suwałki (przy salonie FIATA)
tel. 506 411 218; email: michalwiluk@wp.pl 

auto myjNia
ceNtruM koSMetyki SaMochodowej

n pranie tapicerki samochodowej
n czyszczenie tapicerki skórzanej
n renowacja plastików
n woskowanie ręczne
n odnawianie lakieru
n polerowanie lamp
n mycie felg
n całoroczne pranie dywanów

wesołych świąt
wielkanocnych

78/2022

lilianna Sadowska
z Pracownikami
zakładu elektroniki SUWar 
i Hotelu aKViloN

Najserdeczniejsze 
zyczenia Wielkanocne 

   składa

.

84/2022

WALMAR – DRAŻBA Sp.j., 
ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki

tel. 87 566 70 73, 87 563 17 80, -81, fax 87 563 17 82
 e-mail: suwallki@walmar.com.pl    www.walmar.com.pl

* Największy wybór opon letnich
* Najwyższa jakość usług

Życzenia radosnych świąt wielkanocnych
wypełnionych nadzieją do życia w gronie najbliższych
  życzy Walerian Drażba z Pracownikami

85/2022

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim naszym Klientom i Partnerom

składamy najserdeczniejsze życzenia
wielu radosnych i ciepłych chwil,

odpoczynku w rodzinnej atmosferze
oraz mnóstwo pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym

Zarząd i Pracownicy
PEC w Suwałkach Sp. z o.o. 

91/202279/2022

Wesołych 
i pogodnych

Świąt 
Wielkanocnych

życzy wszystkim
Firma Szulc Trading

94/2022

Niech każdy Świąteczny dzień

będzie wyjątkowy 

– szczęśliwy, miły i boski.

Niech napełni serca zrozumieniem 

i miłością do drugiego człowieka,

a wiosenne słońce wniesie spokój, 

radość i optymizm na lepsze jutro!

Wesołego Alleluja!!!

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd 

oraz Pracownicy firmy Malow

Wielkanoc’2022

z okazji
świąt wielkanocnych 

w imieniu samorządu gminy Suwałki 
życzymy wszystkim mieszkańcom, 

aby pomimo trudnych dla wszystkich czasów, 
w waszych sercach, rodzinach

i domach zagościła radość, miłość i wielka 
nadzieja odradzającego się życia.

niech nastrój tych cudownych świąt 
pozostanie z wami także 

w poświątecznej codzienności.

Wójt Gminy Suwałki
Zbigniew Mackiewicz

Przewodniczący 
rady Gminy Suwałki

Marek Jeromin

95/2022



biblioteczka
Na bulwarach

Na suwalskich bulwarach nadrzecznych przy Galerii Stara Łaźnia su-
walska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej ustawiła pierwszą bi-
blioteczkę plenerową z książkami ukraińskimi i polskimi. Pojawiła się ona  
w miejscu, które wiosną odwiedza wielu spacerujących suwalczan, a nie-
dawno pobliskie tereny zielone posprzątali ukraińscy uchodźcy przeby-
wający w Suwałkach.

Zasady korzystania z biblioteki plenerowej są proste. Każdy może wy-
brać książkę z półki i wziąć ją ze sobą. Po przeczytaniu odkłada ją dla ko-
lejnego czytelnika. Można też przynieść inne i puścić w obieg czytelni-
czy. Podobna biblioteczka plenerowa z polskimi i ukraińskimi książkami 
powstała w ukraińskim Tarnopolu. Do tych biblioteczek plenerowych za-
kupiono książki, którymi wymienili się bibliotekarze z Suwałk i Tarnopola. 
Na razie księgozbiór w suwalskiej biblioteczce plenerowej jest skromny, 
ponieważ Ukraińcy z Tarnopola z powodu wybuchu wojny nie zdąży-
li wysłać wszystkich przygotowanych książek. Wcześniej tę biblioteczkę 
plenerową prezentowano przy wejściu do Suwalskiego Ośrodka Kultury 
przy ul. T. Noniewicza.

43/2022
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
życzy mieszkańcom Suwałk, 

aby Święta Wielkanocne dały radość i siłę 
w pokonywaniu trudności
oraz pozwoliły z ufnością 

patrzeć w przyszłość.

90/2022

marchewkowy Dzień

W suwalskim Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II dzie-
ci po raz siódmy świętowały urodziny marchewki. Były konkursy w pi-
ciu i zjadaniu marchewki na czas, a wszystkie grupy przedszkolaków 
narysowały portrety marchewek. Natomiast pracownicy przedszkola 
przygotowali przedstawienie. Po takiej dawce witamin, śmiechu i zabawy 
wszystkie przedszkolaki nie mają wątpliwości, że warto jeść marchewki  
i inne warzywa na surowo – w postaci surówek, soków, zup, kremów i ciast.


