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Od lewej mistrz olimpijski  
Wojciech Nowicki i brązowy 
medalista olimpijski Paweł  
Fajdek nie zaliczą mitingu Pod-
laskie Athletic Team do zbyt 
udanych. Osiągnęli wyniki słab-
sze od tych do których przyzwy-
czaili swoich kibiców. Mamy 
nadzieję, że ich rzuty będą dal-
sze już za dwa tygodnie na Mi-
strzostwach Polski w Suwałkach 

Dobre wyniki osiągnęli płotkarze w biegu na 110 m ppł. Wygrał 
Damian Czykier – 13,40 sek. przed Jakubem Szymańskim – 13,64 
sek.
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Takich zawodów sportowych w Suwałkach jeszcze nie było. Na stadio-
nie lekkoatletycznym wystartowało sześcioro medalistów olimpijskich, 
w tym troje mistrzów olimpijskich. Najwartościowszy wynik mityngu 
Podlaskie Athletic Team osiągnął Konrad Bukowiecki, który pchnął kulę na 
odległość 21 m 21 cm czym wypełnił minima na tegoroczne Mistrzostwa 
Europy i Świata.  Wyprzedził on Michała Haratyka z wynikiem 20 m 45 cm 
i Jakuba Szyszkowskiego z wynikiem 20 m. 

W tym rzucie Konrad Bukowiecki pchnął kulę na odległość 21 metrów i 21 cm.  
To był trzeci tegoroczny wynik w Europie

Najsilniejszą obsadę miał rzut młotem, który w rywalizacji kobiet wy-
grała brązowa medalistka olimpijska Malwina Kopron z wynikiem 72 m  
i 57 cm, czym wypełniła minimum na tegoroczne imprezy mistrzowskie. 
Niespodzianką zakończył się konkurs rzutu młotem mężczyzn. Wygrał 
Ukrainiec Mychajło Kochan z wynikiem 77 m 25 cm, który wyprzedził 
brązowego medalistę olimpijskiego Pawła Fajdka – 76 m 92 cm i mistrza 
olimpijskiego Wojciecha Nowickiego – 72 m 94 cm (to jego najsłabszy 
wynik w zawodach od 2018 r.). 

Bieżnia suwalskiego stadionu lekkoatletycznego jest bardzo szybka, 
bo dobre wyniki padły też w biegach na nietypowym dystansie 300 m. 
Wśród kobiet wygrała mistrzyni olimpijska Natalia Kaczmarek – 36,60 sek., 
a wśród mężczyzn mistrz olimpijski Karol Zalewski – 32,73 sek. 

Niespodzianką zakończył się bieg na nietypowym dystansie 600 m 
mężczyzn. Wygrał go Kacper Lewański – 1:17,33 przed brązowym meda-
listą olimpijskim Patrykiem Dobkiem – 1:17,68. 

Niespodzianką zakończył się też rzut oszcze-
pem mężczyzn, w którym Piotr Lebioda z Hańczy 
Suwałki – 74 m 98 cm pokonał najlepszego polskie-
go oszczepnika Marcina Krukowskiego (74,43 m).  
Rywalizację kobiet: w pchnięciu kulą wygra-
ła Paulina Guba (16 m 95 cm), w rzucie oszcze-
pem Klaudia Regin (54 m 11 cm), biegu na 100 m  
Marlena Gola (11,58 sek.), a na 200 m Marika 
Popowicz-Drapała (23,19 sek.).

Mityng Podlaskie Athletic Team był próbą 
generalną przed lekkoatletycznymi Mistrzostwami Polski seniorów, któ-
re odbędą się w Suwałkach od 9 do 11 czerwca. 

Rozpoczęła się online sprzedaż biletów na 98. Lekkoatletyczne 
Mistrzostwa Polski, które odbędą się na suwalskim stadionie przy  
ul. Wojska Polskiego 17. Bilet jednodniowy kosztuje 15 zł, a trzydniowy 30.  
Szczegóły na: https://suwalki2022.pl/

Olimpijski  mityng  w  suwałkach

Pomimo dość kapryśnej pogody dopisali kibice w czasie mitingu Podlaskie 
Athletic Team

Wspólnie z najlepszymi polskimi lekkoatletami rywalizowali uczniowie su-
walskich szkół podstawowych oraz sportowcy Olimpiad Specjalnych, dla który 
było to niezapomniane przeżycie

Od lewej Klaudia  
Regin i suwalczanin 
Tomasz Lebioda

Mistrzyni olimpijska Natalia Kaczmarek na suwalskiej bieżni osiągnęła naj-
lepszy tegoroczny wynik na świecie na 300 m

Mistrz olimpijski Karol Zalewski był bezkonkurencyjny na 300 m
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W ubiegłym tygodniu wziąłem 
udział w posiedzeniu „Zespołu Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych” przy 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Białymstoku. Tematem 
spotkania gremium była analiza prze-
biegu drogi łączącej Via Baltica z Via 
Carpatią. 

Zajmowaliśmy się rozpatrzeniem 
analizy wielokryterialnej różnych wa-
riantów połączenia tych szlaków po-
przez obecne drogi krajowe nr 8 lub 16. 

Analiza opracowana pod kątem 
środowiskowym, społecznym, ekono-
micznym i technicznym dała odpowiedź, że najkorzystniejszym i najlep-
szym rozwiązaniem będzie rozbudowa do standardu drogi ekspresowej 
obecnej drogi krajowej nr 8.

Ten wariat przedstawiony przez specjalistyczną firmę zatrudnioną 
przez GDDKiA jest rekomendowany do dalszych prac koncepcyjnych 
i projektowych.

Przypomnę, że pod uwagę brano połączenie drogą S16 na trasie Ełk- 
Knyszyn dróg ekspresowych S19 pod Białymstokiem i S61 na węźle Guty. 
Najbardziej dyskusyjną kwestią było przecięcie drogi z przyrodniczo cen-
ną doliną Biebrzy, otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz tere-
nami Natura 2000, na co uwagę zwracali nie tylko ekolodzy, ale też sa-
morządowcy z północno-wschodniej Polski.

Inną kwestią było wydłużenie drogi w tym wariancie, co pociągnęło-
by za sobą istotne skutki ekonomiczne ale też i przyrodnicze.

Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w konsultacjach społecznych 
kilka miesięcy temu, wskazując, że właściwym kierunkiem jest rozbu-
dowa drogi nr 8 do standardów ekspresówki. Mam nadzieję, że osoby 
decydujące o tej inwestycji wezmą pod uwagę głos ekspertów, ale też 
i mieszkańców i ostatecznie to właśnie ten wariant zostanie zrealizowany.

Dzień strażaka

Na placu przed Komendą PSP przy ul. W. Witosa można było podziwiać 
sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie, a także niedawno oddaną do użytkowa-
nia nową siedzibę strażaków

Suwalscy strażacy oraz druhowie ochotnicy z powiatu suwalskie-
go zorganizowali 22 maja powiatowe obchody Dnia Strażaka połączo-
ne z jubileuszem Trzydziestolecia Państwowej Straży Pożarnej. W uro-
czystościach uczestniczyli m.in. poseł Jarosław Zieliński, senator Marek 
Komorowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicza i starosta suwal-
ski Witold Kowalewski. Były okolicznościowe przemówienia, wręczono 
odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Nagrodzono również druhów 
ochotników oraz Adriana Miszkiela, który w marcu uratował dwoje dzie-
ci przed utonięciem na tzw. „Kaczym Dołku”. W ubiegłym roku za pie-
niądze przekazane z suwalskiego samorządu miejskiego strażacy zaku-
pili skokochron i kamerę termowizyjną.
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Najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki

Wszystkim Mamom – Mieszkankom 
naszego Miasta 

z okazji pięknego i wyjątkowego święta jakim jest Dzień Matki 
składamy wyrazy wdzięczności za okazywaną miłość, 

troskę i ogromne pokłady cierpliwości 
w wychowanie kolejnych pokoleń Suwalczan.

Drogie Mamy! Życzymy Wam zdrowia
oraz byście były szanowane i codziennie 

miały powody do uśmiechu.

Niech wśród codziennych starań o Dom i Rodzinę, które łączycie 
niejednokrotnie z pracą zawodową i wspieraniem naszej małej 
Ojczyzny nigdy nie zabrakło potrzebnych sił, pomocnych dłoni 

oraz ludzkiej życzliwości.

Czesław Renkiewicz 
Prezydent Suwałk

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Suwałkach

nieDzielne kursy 
do SSSE

Od 22 maja przywrócono kursy autobusów komunikacji miejskiej li-
nii 19 dowożących pracowników do zakładów w Suwalskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej w niedzielę do pracy na godz. 7 i 19 (w godzinach 
obowiązujących przed ich zawieszeniem) na okres próbny wynoszący  
2 miesiące – poinformowała suwalska radna Anna Ruszewska, autorka 
interpelacji w tej sprawie.

Gwałtownie rosnące koszty pa-
liw spowodowały, że samorząd – jako 
organizator przewozów komunikacji 
miejskiej – zawiesił od 1 maja niektóre 
kursy autobusów w niedziele i święta.

–  Sygnały pracowników przedmio-
towych zakładów, dotyczące poruszo-
nej kwestii, dotarły w ostatnich dniach 
także do organizatora oraz operatora 
komunikacji miejskiej i były przedmio-
tem analizy. Po konsultacji z PGK w Suwałkach Sp. z o.o. podjąłem decyzję 
o przywróceniu przedmiotowych kursów linii nr 19 (w godzinach obowią-
zujących przed ich zawieszeniem) na okres próbny wynoszący 2 miesią-
ce. Kursy zostaną przywrócone od 22.05.2022 r. Po tym okresie zostanie 
ponownie przeanalizowana zasadność ich funkcjonowania – odpowie-
dział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Wręczone zostały okolicznościowe medale z okazji 30-lecia PSP. Trafiły one 
m.in. do bryg. Arkadiusza Buchowskiego suwalskiego komendanta PSP,  
starosty suwalskiego W. Kowalewskiego, prezydenta Suwałk Cz. Renkiewicza  
i senatora M. Komorowskiego
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Niemal 50 osób złożyło uroczyste przyrzeczenie, odśpiewało hymn 
pielęgniarski i otrzymało białe czepki z czarnym paskiem, które są sym-
bolem pierwszego stopnia wtajemniczenia zawodowego. To studenci  
II roku suwalskiej Państwowej Uczelni Zawodowej, którzy wzięli udział  
w ceremonii czepkowania, w której uczestniczyli m.in. prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz ze swoim zastępcą Romanem Rynkowskim 
oraz władze suwalskiej uczelni z jej rektor dr Martą Kapustą.

Pielęgniarstwo jest jednym ze sztandarowych kierunków kształ-
cenia w suwalskim PUZ. Zawód przeżywa też swoisty renesans  
– z roku na rok przybywa chętnych do wykonywania tego trudnego, 
choć pięknego zawodu. Suwalska Uczelnia już w najbliższym cza-
sie uruchomi studia pielęgniarskie, również na drugim – magister-
skim stopniu.

czepkOwanie  w  puz

wcr zamiast wku
O przekształceniu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach 

im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego w Wojskowe Centrum Rekrutacji  
w Suwałkach poinformowano na konferencji prasowej, w której uczest-
niczyli: poseł Jarosław Zieliński oraz pułkownicy: Jarosław Kowalewski-
szef WCR, Ireneusz Król dowódca 14 Pułku Przeciwpancernego 
oraz Bartłomiej Ostrzewski dowódca 12 Batalionu Lekkiej Piechoty  
w Suwałkach.

Ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca tego roku powołuje do ży-
cia nowe instytucje rekrutacyjne, na nowo definiuje rodzaje służby, 
wprowadza nowe, przejrzyste rozwiązania dla przyszłych i obecnych 
żołnierzy. Głównym celem tej ustawy jest zwiększenie liczebności Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do 250 tys. żołnierzy zawodo-
wych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

21 maja na suwalskich bulwarach koło Starej Łaźni odbył się pik-
nik wojskowy „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.  
Na miejscu był  Mobilny Punkt Rekrutacyjny, gdzie można było uzy-
skać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowe. Na bul-
warach zaprezentowali się żołnierze i sprzęt z: 14 Suwalskiego Pułku 
Przeciwpancernego, 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, 15 Gołdapskiego 
Pułku Przeciwlotniczego, 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,  
8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego. Najmłodsi zostali 
„uzbrojeni” w kamuflaż taktyczny, co oznacza malowanie twarzy oraz 
mogli spróbować sił w strzelaniu na trenażerze, „biegu młodego te-
rytorialsa” oraz miniturnieju piłki nożnej.

>>suwałki wyróżniOne
Suwałki z wyróżnieniem wśród miast do 100 tys. mieszkańców w ka-

tegorii Najlepsza Gmina. Wyróżnienie za zajęcie ósmej lokaty z rąk redak-
tora naczelnego Dziennika Gazety 
Prawnej Krzysztofa Jedlaka (w środ-
ku) odebrali: sekretarz Miasta Suwałk 
Mariusz Klimczyk (z prawej) oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec (z lewej) podczas 10 edy-
cji Kongresu Perły Samorządu 2022 
odbywającego się w Gdyni w dniach 
18-19 maja. 

 „Perły Samorządu” to ranking bez-
płatny opierający się na obiektyw-
nych wskaźnikach. W ocenie brano 

pod uwagę m.in.: działania na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów, 
wspieranie podmiotów gospodarczych i pomoc mieszkańcom podczas pan-
demii, pozyskiwanie środków zewnętrznych, zakres inwestycji w infrastruk-
turze lokalnej, dostępność do usług kulturalnych, działania na rzecz zapo-
biegania wykluczeniu społecznemu osób starszych i z niepełnosprawnością 
oraz dbałość o środowisko i sytuację finansową budżetu miasta. W grupie 
miast do 100 tys. mieszkańców zwyciężył Ciechanów. 

Podczas Kongresu odbyła się debata „Dokąd zmierza polski samorząd? 
Rozwój, stagnacja czy atrofia?” z udziałem m.in. Ministra Michała Cieślaka  
z kancelarii Rady Ministrów, wiceministra finansów Artura Sobonia i wicemini-
ster funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz sa-
morządowców ze Związku Miast Polskich, Związku Powiatów i Związku Gmin. 
Odbyły się także sesje plenarne dotyczące Polskiego Ładu, dywersyfikacji 
źródeł energii, zagospodarowywania odpadów, realizacji inwestycji w okre-
sie wysokiej inflacji oraz wpływu wojny na gospodarkę globalną i lokalną.

„Można odejść na zawsze, aby stale być blisko”

Ks. J. Twardowski

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, 
Delegacjom, Kapłanom oraz wszystkim tym, 

którzy łącząc się z nami w bólu, okazali wiele serca, 
życzliwości i wsparcia, uczestniczyli 

we Mszy Świętej i uroczystości pogrzebowej 
oraz odprowadzili w ostatnią drogę

ŚP. MICHAŁA CHUCHNOWSKIEGO

składa Rodzina

dyŻUry radnych
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego moż-

na spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 24 maja zapraszają Stanisław Kulikowski i Kamil Lauryn z klu-

bu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 31 maja na suwalczan czekają 
Marek Zborowski-Weychman z klubu radnych „Łączą nas Suwałki” oraz Jacek 
Roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 7 czerwca za-
praszają Adam Ołowniuk i Wojciech Pająk z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez 
niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 
15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.



24.05.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

5

>>

>> wydarzyło się
w sUwałkach

n Tobiasz Szczęsny z su-
walskiej Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej został 
laureatem Ogólnopolskiej 
Młodzieżowej Olimpiady  
Wiedzy o Społeczeństwie. 
Przygotował go Jan Orłowski.

n 11 maja prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz zatwierdził projekt zagospoda-
rowania terenu oraz projekt architektonicz- 
no-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę 
Sądowi Okręgowemu w Suwałkach. Ta decyzja 
umożliwi inwestorowi uzyskanie pozwolenie 
na budowę budynku przy ul. Utrata, w którym 
mają znaleźć się Sąd Rejonowy i Prokuratura 
Rejonowa.

n Cztery osoby,  
w tym dwóch po-
licjantów trafiło do 
szpitala po wypad-
k u  s p o w o d o w a -
nym przez kierow-
cę, k tór y uciekał 
przed policyjną kon-
trolą. Wypadek wy-
darzył się ok. połu-
dnia 14 maja przy ul. Bydgoskiej w Suwałkach. 
Wszystko zaczęło się w Topiłówce, gdzie po-
licjanci z Augustowa rozpoczęli pościg za kie-
rowcą bmw, który nie zatrzymał się do kontroli 
drogowej. Pościg zakończył się w Suwałkach na  
ul. Bydgoskiej, gdzie bmw uderzyło w radiowóz, 
którego załoga próbowała zatrzymać uciekają-
cego kierowcę. Po drodze uderzył jeszcze w oso-
bowego renaulta. Okazało się, że 44-latek był po-
szukiwany przez suwalski sąd do odbycia kary 
pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. 
Mężczyzna nigdy nie miał prawa jazdy, a wstępne 
badanie potwierdziło obecność amfetaminy w je-
go organizmie. Suwalczanin usłyszał już pierwsze 
zarzuty, a na kolejne poczeka w areszcie.

n Kierowca mazdy przekroczył dopusz-
czalną prędkość i nie zareagował na sygnał 
policjantów do zatrzymania się na ul. Utrata. 
Następnie nie ustąpił pierwszeństwa przejaz-
du innym pojazdom. Okazało się, że 36-latek 
ma trzy sądowe zakazy prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. Grozi mu kara pozbawie-
nia wolności do 5 lat.

n 17 maja w centrum Suwałk załoga karetki 
pogotowia poprosiła policjantów o pomoc przy 
agresywnym pacjencie. Okazało się, że 35-latek 
nie potrzebował pomocy medycznej, a jedynie 
był pod wpływem alkoholu. Prosto z ulicy trafił 
do zakładu karnego, bo był poszukiwany do od-
bycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.

n W suwalskim Przedszkolu nr 3 odbył 
się Międzyprzedszkolny Przegląd Utworów 
Patriotycznych i Religijnych. W przeglądzie wzię-
ły udział dzieci z przedszkoli nr: 3, 5, 6, 7, 8, 10. 
Wszystkie dzieci wykazały się wspaniałym przy-
gotowaniem i pięknymi strojami. Uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodami. 

46. sesja raDy miejskiej
Sesja rozpocznie się 25 maja o godz. 11 i realizowana będzie w trybie hybrydowym, czyli część 

radnych pojawi się w sali obrad suwalskiego ratusza, a pozostali połączą się zdalnie. Okazuje się, 
że pomimo odstąpienia od stanu pandemii, pozostał przepis stanowiący, że nie ma przeciwwska-
zań (do chwili ustania stanu zagrożenia epidemicznego) do organizowania obrad w trybie dotych-
czasowym, czyli bez potrzeby gromadzenia się wszystkich radnych w jednym miejscu i czasie.

Radni dokonają zmian w uchwale o zasadach przyznawania stypendium artystycznego dla dzie-
ci i młodzieży oraz zmienią uchwałę w sprawie nagród za osiągnięcia artystyczne i ochronę kul-
tury. W porządku obrad znajdzie także rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia do-
tacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru. Ponadto rajcowie zapoznają się ze sprawozdaniami z Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdaniem  

z  real iz acj i  Pro gramu 
współpracy Miasta Suwałk 
z organizacjami pozarzą-
dowymi w 2021 r. Dyrektor 
Pow iatowe g o Ur zę du 
Pracy w Suwałkach przed-
stawi informację o pozio-
mie bezrobocia w mieście 
oraz ofercie zatrudnienia 
dla osób poszukujących 
miejsc pracy.

raDa pO półmetku
W 2018 roku suwalczanie wybrali nową Radę Miejską, po raz pierwszy na pięcioletnią kadencję. 

Co oznacza, że do jej końca pozostało jeszcze kilkanaście miesięcy. To dobra okazja, by przedsta-
wić dorobek poszczególnych merytorycznych komisji Rady Miejskiej. To tam właśnie wypracowy-
wane są decyzje, które następnie przegłosowują radni podczas plenarnych obrad. Dorobek swojej 
komisji przedstawia Kamil Lauryn, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Rady Miejskiej w Suwałkach.

– czym zajmuje się komisja, której pracami pan kieruje?
– Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa skupia się na lokalnych 

problemach mieszkańców i analizach z nimi związanych. Jeśli mówimy  
o sprawach społecznych, to myślimy m.in. o: pomocy społecznej, wspiera-
niu osób z niepełnosprawnością, wspieraniu seniorów i współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. Przedmiotem pracy komisji są także sprawy 
dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i DPS 
Kalina oraz  ZBM TBS – głównie w zakresie m.in. miejskiego zasobu miesz-
kaniowego. Gdy chodzi o bezpieczeństwo, to rzecz dotyczy głównie po-
dejmowanych działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i narkomanii w naszym mieście. Pracujemy również nad raportami  

i analizami przedstawianymi komisji przez Komendę Miejską Policji czy Państwową Straż Pożarną.

– jak dotąd przebiegała praca komisji?
– W skład komisji wchodzi 7 radnych: Kamil Lauryn jako przewodniczący komisji, Adam 

Ołowniuk – wiceprzewodniczący oraz Krystyna Gwiazdowska, Jacek Juszkiewicz, Karol Korneluk, 
Jarosław Józef Kowalewski i Stanisław Kulikowski. 

Komisja z reguły obraduje raz w miesiącu. Odbyły się dotąd 43 posiedzenia, a działania 
przebiegały zgodnie z przyjętym planem prac komisji na dany rok kalendarzowy. Członkowie 
komisji podczas jej posiedzeń wykazywali się dużą aktywnością. Na spotkania zaprasza-
ne były ponadto osoby spoza samorządu, potrafiące wnieść nowe spojrzenie na dany pro-
blem społeczny.

– czym jeszcze zamierza zająć się komisja w tej kadencji?
– Tematy poruszane na komisji dotyczą całego wachlarza zagadnień i są sprawą przeszłą 

i przyszłą. Ważnymi tematami będą zagadnienia dotyczące zasobu komunalnego, schroniska 
Sianożęć, ale także programu Kajtek. Z pewnością będziemy zajmować się analizą i opiniowa-
niem projektów uchwał oraz pozostałych materiałów sesyjnych. Obszar podejmowanych spraw 
jest otwarty i może być uzupełniany w zależności od potrzeb. W przyszłych miesiącach z pew-
nością przedmiotem pracy będą kolejne tematy dotyczące spraw bieżących mieszkańców na-
szego miasta.
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pOtrzebny  nOwy  buDynek  bibliOteki
W maju tradycyjnie obchodzi-

liśmy Tydzień Bibliotek. To dobra 
okazja by o działalności suwal-
skiej Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej, jej aktualnych pro-
blemach oraz o przyszłości poroz-
mawiać z Marią Kołodziejską, dy-
rektor tej placówki.

– bibliotekarze wykonują ma-
ło widowiskową, ale niezwykle 
potrzebną pracę. czym zajmuje 
się suwalska biblioteka?

– Staramy się dostosowywać 
swoją ofertę do zmieniających 
się potrzeb czytelników. Nasza 
Biblioteka nie ogranicza się jedy-
nie do wypożyczania oraz udo-
stępniania książek i prasy. Chociaż 
oczywiście wielu suwalczan przy-
chodzi do Biblioteki by wypoży-
czyć książki i poczytać gazety. 

W ubiegłym roku bibliotekę i jej 
filie odwiedziło 66 651 osób, czy-
li statystycznie prawie każdy su-
walczanin był przynajmniej raz 
w naszych placówkach. Biblioteki 
są niezwykle potrzebne szcze-
gólnie teraz, gdy nie wszystkich 
stać na zakup nowej książki, czy 
czasopisma. Ostatnio wyliczyłam, 
że w suwalskiej bibliotece jeden 
czytelnik wypożycza średnio 18 
książek rocznie, co przy średniej 
cenie książki – około 30 zł, pozwa-
la mu zaoszczędzić ponad 500 zł  
w skali roku. Jak potrzebna jest na-

sza placówka przekonaliśmy się  
w czasie epidemii, gdy czytelnicy 
wręcz domagali się jak najszyb-
szego otwarcia biblioteki. Byliśmy 
pierwszą placówką kulturalną  
w mieście, do której mogli przyjść 
suwalczanie po pierwszym całko-
witym lockdownie wiosną 2020 r. 

Nasza biblioteka to nie tylko tra-
dycyjna wypożyczalnia książek  
i czytelnia, ale też nowoczesne dzia-
ły, takie jak Midicentrum i niedaw- 
no otwarta SOWA – Strefa Odkrywa- 
nia Wyobraźni i Aktywności, któ-
ra powstała we współpracy z Cen- 
trum Nauki Kopernik . Nasze 
Midicentrum odwiedziło już po-
nad 50 tys. dzieci i młodzieży z Su- 
wałk i okolicy. Od kilku lat działa 
też biblioteczna Pracownia Historii 
Mówionej, w której są rejestrowa-
ne i gromadzone wspomnienia 
najstarszych mieszkańców Suwałk 
i Suwalszczyzny. Udało się nam 
zarejestrować głosy wielu osób  
w ostatniej chwili, bo niestety część  
z nich już od nas odeszła. Każdy 
może dotrzeć do tych niezwykle in-
teresujących opowieści o dziejach 
Suwałk w bardzo prosty sposób, 
odwiedzając internetową stronę 

suwalskiej biblioteki. Byliśmy chy-
ba pierwszymi w Suwałkach, któ-
rzy zorganizowali naukę języka pol-
skiego dla uchodźców z Ukrainy. 
Bibliotekarki uczą polskiego nie-
przerwanie od początku marca. 
Suwalska biblioteka stale zmienia 
się. Chcemy być miejscem jeszcze 
bardziej przyjaznym dla suwalczan. 
Niestety napotykamy barierę nie 
do pokonania, jaką jest nasza ba-
za lokalowa.

– z czym jest największy pro-
blem?

– Niestety niemal wszystkie bu-
dynki biblioteczne są w złym, albo 
w bardzo złym stanie technicznym. 
Wielokrotnie zwracali na to uwagę 
również radni. Przypomnę zapyta-
nia w sprawie utrudnionego dostę-
pu do Filii nr 2 przy ul. Klonowej. 

W budynku Midicentrum przy  
ul. W. Witosa 4A po obfitych opadach 
deszczu trzeba ustawiać miski na 
wodę, która leje się z sufitu

W Midicentrum musieliśmy wy-
łączyć część pomieszczenia, ze 
względów bezpieczeństwa, bo dal-

sze ich użytkowanie  groziło znisz-
czeniem sprzętu komputerowego. 
Największy problem jest z budyn-
kiem głównym przy ul. E. Plater 33A,  
który nie jest funkcjonalny, bo nie 
był zaprojektowany pod potrzeby 
biblioteki, a jego stan techniczny 
jest fatalny. 

W bibliotecznym budynku przy ul. E. Pla-
ter po większych opadach taki widok 
można zobaczyć na drugim piętrze

Wymaga on gruntownego re-
montu z przebudową dachu, wy-
konaniem nowej instalacji elek-
trycznej w całym budynku oraz  
remontem zawilgoconych maga-
zynów w piwnicy. Szacunkowo 
kosztowałoby to około 10 milio-
nów złotych. A zatem trzeba się 
zastanowić, czy warto inwesto-
wać kolejne publiczne pieniądze 
w remont budynku przy ul. E. Pla- 
ter 33A, zwłaszcza że po remon-
cie w niczym nie poprawimy ofer-
ty biblioteki skierowanej do su-
walczan. A może lepiej wydać te 
pieniądze na nową bibliotekę,  
w której suwalczanie uzyskają war-
tość dodaną w postaci lepszych wa-
runków do korzystania z bogatszej 
oferty bibliotecznej. Oczywiście, 
chodzi o pieniądze, które można 

SOWA – to najnowsza część suwalskiej Biblioteki, w której najmłodsi suwal-
czanie mają możliwość samodzielnego eksperymentowania i rozwiązywania 
różnych zadań – konstrukcyjnych, inżynierskich i matematycznych

W budynku Biblioteki przy ul. E. Plater 33A już kilka miesięcy po remoncie 
pojawiły się ponownie zacieki i grzyb
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Naprawdę  suwalczanie zasługują 
na nowoczesną bibliotekę spełnia-
jącą standardy XXI wieku.

Taka kolejka czytelników ustawiła 
się przed bibliotecznymi drzwiami 
w pierwszym dniu po całkowitym 
lockdownie w maju 2020 r.

– w ogłoszonym konkursie na 
opracowanie koncepcji budowy 
nowej biblioteki w suwałkach za-
planowano, że jej powierzchnia 
będzie wynosiła 3 tys. metrów 
kwadratowych. niektórzy twier-
dzą, że to za dużo.

– Zależy co na tej powierzchni bę-
dzie się działo. 3 tys. m2 to wcale nie 
jest tak duży przyrost powierzchni 
w porównaniu do powierzchni zaj-
mowanej przez te działy biblioteki, 
które powinny znaleźć się w nowym 
budynku. Teraz zajmują one ok. 2,5 
tys. m2, a koszt ich utrzymania ze 
względu na fatalny stan technicz-
ny użytkowanych pomieszczeń na 
pewno nie jest niższy od utrzyma-
nia nowych powierzchni wybudo-
wanych z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii. Nie sposób 
przecenić znaczenia bibliotek dla 
lokalnych wspólnot. Nieprzypadko- 
wo biblioteki są jedynymi placów-
kami kulturalnymi, które samorzą-
dy muszą prowadzić. Zostało to za-
pisane w ustawie o samorządzie. 
Ogromne znaczenie bibliotek do-

cenia także polski rząd, który prze-
znaczył duże pieniądze na budowę 
bibliotek w naszym regionie m.in. 
w Płocicznie-Osiedlu i w Puńsku.  
W obu przypadkach będzie to funk-
cja łączona z inną działalnością kul-
turalną. Przykładowo biblioteka  
w Puńsku będzie miała powierzchnię 
550 m2, a przypomnę, że w Puńsku 
mieszka niespełna 1,5 tys. osób.

– co powinno znaleźć się w no-
wym budynku biblioteki?

– Ja nie mam wątpliwości, że taki 
budynek zaprojektowany zgodnie 
z potrzebami biblioteki powinien 
powstać w Suwałkach. Powinien 
zapewniać jak największej grupie 
suwalczan dostęp do wiedzy, in-
formacji, kultury i rozrywki. W za-
mierzeniach powstanie odpo-
wiednia przestrzeń do organizacji 
festiwali literackich, spotkań z pi-
sarzami, prezentacji twórczości su-
walczan. Zostanie tam przeniesio-
ne MIDICENTRUM i wyposażone  
w nowocześniejsze oprogramowa-
nie i roboty. Powstanie strefa gier 
również ze stanowiskami gamingo-
wymi i goglami VR. Systematycznie 
kupowane nowości wydawnicze 

znajdą miejsce na półkach dostęp-
nych dla czytelników, a nie będą upy-
chane w magazynach. Ktoś kiedyś 
powiedział, że budynek biblioteki to 
najmądrzejsze miejsce w Suwałkach. 
Powinno to być miejsce ogólnie do-
stępne dla różnych grup mieszkań-
ców w tym m.in. dla organizacji 
pozarządowych, ale też dla grup nie-
formalnych np. na zorganizowanie 
jakiegoś spotkania. Tak jak dzieje się 
to w bibliotekach skandynawskich 
czy amerykańskich. Nowa Bibliote- 
ka powinna stać się przestrzenią  
otoczoną parkiem, z ogólnodostęp-
nym dużym parkingiem, miejscem 
jeszcze bardziej przyjaznym i zapra-
szającym suwalczan niezależnie od 
wieku, także dla całych rodzin.

– dziękuję za rozmowę.

pozyskać ze środków pozabudże-
towych, bowiem budowa biblio-
tek jest nadal wspierana środka-
mi rządowymi, w przeciwieństwie 
do wielu innych obiektów kultural-
nych i sportowych.

– w czym ta oferta będzie lepsza 
w nowym budynku suwalskiej 
biblioteki? przypomnijmy, że 
niedawno ogłoszono konkurs na 
przygotowanie jej koncepcji?

– Nie możemy organizować 
większych działań w bibliotece, bo 
jest za mało miejsca. Przed pande-
mią organizowaliśmy ponad 56 im-
prez literackich i artystycznych dla 
dorosłych oraz 21 dla dzieci rocz-
nie. Musieliśmy korzystać z gościn-
ności innych placówek kulturalnych 
bądź osób prywatnych. Po wybudo-
waniu nowej biblioteki moglibyśmy 
pozyskiwać pieniądze na działania 
kulturalne adresowane do większej 
liczby osób. Obecnie część biblio-
tecznych pieniędzy musimy prze-
znaczać na opłatę czynszu dla firm 
i instytucji, od których biblioteka 
wynajmuje pomieszczenia. I nie są 
to małe pieniądze. Po wybudowa-
niu nowej biblioteki te pieniądze 
moglibyśmy przeznaczać na dzia-
łalność merytoryczną na rzecz su-

walczan. Ogromnym problemem 
jest też mikroskopijny parking przy 
bibliotece. Wręcz niemożliwym jest 
znalezienie miejsca do zaparkowa-
nia dla zmotoryzowanych czytelni-
ków, przez co wielu z nich po pro-
stu odjeżdża.

– niedawno remontowaliście 
część bibliotecznych pomiesz-
czeń.

– Tak, bo bez tych remontów za-
pewne musielibyśmy ograniczać 
dostęp do biblioteki ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. I tutaj na-
leżą się słowa podziękowania dla 
suwalskiego samorządu, że do-
strzegł to i przeznaczył pieniądze 
na niezbędne remonty. Te dzia-
łania wsparł też Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Teraz 
doraźnie łagodzimy problemy, 
ale nie w pełni je rozwiązujemy. 
Niestety zdarzają się takie sytu-
acje, jak we wrześniu ubiegłego ro-
ku, gdy z powodu awarii instalacji 
elektrycznej ze względów bezpie-
czeństwa musieliśmy na kilka dni 
zamknąć bibliotekę przy ul. E. Pla- 
ter 33A. Chociażby tylko z tego po-
wodu zapewne za kilka lat ten bu-
dynek nie będzie już nadawał się 
do użytkowania przez bibliotekę. 

W ciągu siedmiu lat działalności Midicentrum w zajęciach rozwijających kre-
atywność uczestniczyło ponad 50 tys. młodych suwalczan i mieszkańców oko-
licznych powiatów

Ostatnie remonty przeprowadzone w bibliotecznym budynku przy ul. E. Pla-
ter 33A nieco wydłużyły czas użytkowania tych pomieszczeń, ale wciąż ko-
nieczna jest przebudowa dachu

Najbardziej atrakcyjne spotkania suwalska Biblioteka musi organizować  
w wynajętych pomieszczeniach. Spotkanie autorskie z Tomaszem Organkiem 
odbyło się w użyczonej sali Muzeum Okręgowego
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>>
władze suwałk rozstrzygnęły przetargi na wykonanie pięciu 

inwestycji w czterech szkołach podstawowych. w sp nr 2 i nr 7  
wyremontowane zostaną istniejące boiska sportowe. w przy-
padku „piątki” wykonana zostanie przebudowa i remont bloku 
sportowego oraz powstanie przyszkolny stadion. w sp nr 10 wy-
remontowany będzie basen z zapleczem. tak dużego nagroma-
dzenia prac w obiektach sportowych przy suwalskich szkołach 
jeszcze nie było.

W SP nr 5 zaplanowano przebudowę i remont bloku sportowego oraz 
budowę boiska do piłki nożnej. W obu przetargach najkorzystniejszą ofer-
tę złożyła firma REM-BUD z Suwałk. 

Przebudowa i remont bloku sportowego (2 duże i 2 małe sale gim-
nastyczne i sala do zajęć korekcyjnych wraz z zapleczem szatniowym)  
– 7 233 537,70 zł. Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej  

remonty obiektów sportowych przy sUwalskich szkołach

bOiska, sale i pływalnia

Będą remonty dwóch suwalskich ulic: Powstańców Wielkopolskich  
i Raczkowskiej. Remont i przebudowa jednej z większych ulic w południo-
wej części Suwałk rozpocznie się jeszcze w tym roku. Ponad kilometro-
wy odcinek ul. Powstańców Wielkopolskich, od ronda Zesłańców Sybiru 
do ronda przy ul. Raczkowskiej, zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale 
również odwodnienie, chodniki i ścieżki rowerowe. Wykonana zostanie 
nowa zieleń, a drzewa kolidujące z pracami zostaną przesadzone. Oferty 
można składać do 2 czerwca.

– Szacujemy, że roboty mogą wynieść ok. 10 mln zł. Połowa tej 
kwoty będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
Samorządowych, z którego otrzymamy dofinansowanie. Planujemy by 
prace zakończyły się w 2023 roku. Firma, która wygra przetarg będzie 
miała dokładnie 490 dni na wykonanie inwestycji od momentu podpi-
sania umowy – poinformował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

W ramach prac na skrzyżowaniu ulic Zastawie i Kawaleryjskiej po-
wstanie rondo. Pozostałe skrzyżowania będą wyglądały jak obecnie. Po 

stronie wschodniej powstanie chodnik i ciąg pieszo-rowerowy oraz dro-
ga rowerowa o nawierzchni asfaltowej, a po stronie zachodniej chodnik. 
Powstaną trzy zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi. Drzewa, 
które będą kolidowały z inwestycją zostaną przesadzone. Oprócz tego 
planowane jest nasadzenie 20 drzew, takich jak: sosna pospolita, klon po-
spolity lub jarząb. Wykonane będą nowe trawniki.

Wyremontowana zostanie też ulica Raczkowska w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta.

– Cieszę się, że po raz kolejny udało się nam pozyskać dofinansowanie 
z Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje drogowe w naszym mieście. 
1 200 000 zł to połowa kwoty niezbędnej do przeprowadzenia remon-
tu ulicy Raczkowskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżo-
wania z drogą prowadzącą do suwalskiej kompostowni. Poprawa stanu 
technicznego infrastruktury drogowej zapewni właściwą obsługę ruchu 
pasażerskiego i towarowego.

Remont jezdni ul. Raczkowskiej usprawni dojazd do licznych firm i za-
kładów zlokalizowanych w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  
– podstrefa Suwałki oraz w strefie przemysłowej „Papiernia”. Obecnie  
w SSSE działają 44 firmy zatrudniające ok. 3 300 osób.

o wym. 60x100 m, bieżni, boiska do piłki plażowej, 2 skoczni, rzutni wraz 
z zapleczem na kwotę – 12 848 731,22 zł.

Przetargi na remont przyszkolnych boisk w „dwójce” i „siódemce” wy-
grała spółka Panorama Obiekty Sportowe. Koszt remontu boiska w SP nr 2  
wyniesie 1 024 291,11 zł, a w SP nr 7 na kwotę 1 672 729,89 zł.

Przetarg na remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10, w skład któ-
rego wchodzi kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5 m x 25 m  
wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej infra-
struktury wygrała firma REM-BUD z Suwałk, składając ofertę na kwotę 
16 509 994,80 zł.

Wszystkie te inwestycje będą kosztowały 39,3 mln zł. A to oznacza, że 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych (29 892 000 zł) wynosi 76,1%. Reszta zostanie pokryta  
z budżetu miejskiego Suwałk.

kasa  na  suwalskie  DrOgi
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Trwa nabór kandydatów na wynajem lo-

kali mieszkalnych w nowobudowanym bu-
dynku przy ul. Franciszkańskiej w Suwałkach 
(budynek A) realizowanego przez suwalski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego przy udziale fi-
nansowym suwalskiego samorządu miejskie-
go. O tej inwestycji rozmawiamy z Jarosławem 
Lebie diewem Pre zes em Z ar z ądu ZBM  
w Suwałkach TBS sp. z o.o.

– kiedy ma zakończyć się budowa budynku 
„a” przy ul. Franciszkańskiej? 

– Zgodnie z umową wykonawca zobowiąza-
ny jest wykonać budynek wraz z lokalami pod 
tzw. „klucz” w terminie do 21 października 2023 r.  
Potem nastąpią procedury ich odbioru i uzy-
skania pozwolenia na użytkowanie budynku. 
Zakładamy, że mieszkania przekażemy najem-
com w listopadzie i grudniu. Przy realizacji tego 
budynku zastosowany zostanie dość skompliko-
wany montaż finansowy polegający na wykorzy-
staniu środków własnych Spółki, preferencyjnego 
kredytu zaciągniętego przez Spółkę, udziału fi-
nansowego Miasta w budowie poprzez przekaza-
nie ZBM TBS pozyskanego, bezzwrotnego gran-
tu w łącznej wysokości 5,6 mln zł. Dodatkowo, 
przyszli najemcy będą partycypować w kosz-
tach budowy na poziomie 25% wartości lokalu. 
Szacowany koszt budowy wyniesie 15,9 mln zł.

– czy zaplanowano też zagospodarowanie 
terenu z wykorzystaniem elementów ma-
łej architektury, budowę dróg dojazdowych 
i parkingów? 

mieszkania  Dla  młODych

– Wypełniając wymogi wynikające z miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego zaplanowana została realizacja niezbęd-
nych dróg, 75 miejsc parkingowych, w tym  
43 w garażu podziemnym, tereny zielone oraz 
plac zabaw.

– ile do tej pory zbm tbs wybudowało miesz-
kań dla suwalczan o umiarkowanych docho-
dach, wśród których dominują młodzi ludzie?

– Spółka w latach 2016-2020 wybudowała  
3 budynki mieszkalne wielorodzinne z łącznie 
96 lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi przy 
ul. K. Brzostowskiego oraz Ks. S. Szczęsnowicza. 
Przypomnę, że inwestycje mieszkaniowe zosta-
ły zrealizowane w wypracowanej lokalnie formu-
le „od Najemcy do Właściciela” na zasadzie stop-
niowego dochodzenia do własności przez osoby 
posiadające centrum interesów życiowych lub 
gospodarczych na terenie miasta. Mieszkania 
wybudowane zostały z zaciągniętego przez 
Spółkę kredytu bankowego i przeznaczone zo-
stały na wynajem, co poprzedziliśmy zawarciem 
z klientami notarialnych umów przedwstępnej 

sprzedaży lokali. Z chwilą zapłaty przez najemcę 
ostatniej raty z tytułu wykupu, Spółka ostatecz-
ne przeniesie na niego prawo własności lokalu. 

– co dalej?
– Aktualnie, w ramach wcześniej opracowa-

nej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej,  
zakładającej wybudowanie łącznie w rejonie uli-
cy Franciszkańskiej zespołu 6 budynków miesz-
kalnych z 302 lokalami mieszkalnymi na wyna-
jem, Spółka przystąpiła do realizacji budynku „A”  
z 53 mieszkaniami. Opracowujemy też doku-
mentację projektową kolejnego, bliźniaczego 
budynku „B” również z 53 mieszkaniami i zamie-
rzamy z końcem bieżącego roku wystąpić o po-
zwolenie na jego budowę.

Wnioski kandydatów na wynajem loka-
lu mieszkalnego można składać do 26 ma-
ja 2022 r. w siedzibie Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. (pok. 
nr 10), 16-400 Suwałki ul. Wigierska 32 – osobi-
ście lub za pośrednictwem poczty.

Po trzyletniej przerwie odbyła się Majówka Społeczna. Pomimo 
deszczowej pogody na bulwarach przy Galerii Stara Łaźnia poja-
wili się suwalczanie zainteresowani działalnością organizacji po-
żytku publicznego. Wydarzenie zorganizowano po raz czwarty  
i połączono z obchodami Roku Marii Konopnickiej. Swoje stoiska wy-
stawili m.in.: Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo”, Hufiec ZHP Suwałki  
im. T. Lutostańskiego, Koło Polskiego Związku Niewidomych, 
Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT, Towarzystwo Przyjaciół Grodna 
i Wilna, Centrum Aktywności PRYZMAT, Stowarzyszenie społeczno-arty-
styczne „Nie Po Drodze”, Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej”, Fundacja 

EGO i Stowarzyszenie Komitywa oraz Suwalski Klub Seniora Chopina 6A.
Przedstawiciele organizacji chętnie opowiadali o prowadzonej dzia-

łalności oraz prezentowali wytwory z gliny, tkaniny i papieru, które po-
wstają z udziałem uzdolnionych członków stowarzyszeń, fundacji, spół-
dzielni socjalnych i związków. Nie zabrakło też koncertów i spektakli. 
Klub Seniora Chopina 6A pod wodzą Małgorzaty Makowskiej zapre-
zentował interesujący koncert, zaś Stowarzyszenie HORYZONT montaż 
słowno-muzyczny poświęcony M. Konopnickiej. W Majówce Społecznej 
uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, radna Anna Ruszewska 
oraz Agnieszka Szyszko, kierownik Biura Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Urzędu Miejskiego. 

majówka  spOłeczna pO raz czwarty>>

Organizacje pozarządowe są ważnym dla samorządu terytorialne-
go partnerem w tworzeniu życia publicznego i kształtowaniu postaw 
prospołecznych. W 2021 r. suwalski samorząd przekazał im dotację ce-
lową w wysokości ponad 3,6 mln zł. Kwota ta została zwiększona środ-
kami własnymi oraz pozyskanymi z innych źródeł w wysokości ponad 
1,8 mln zł oraz wkładem pozafinansowym w wysokości ponad 330 tys. 
zł. W Suwałkach działa prawie 200 organizacji, w większości o zasięgu 
lokalnym. Praktycznie nie ma dziedziny życia, w którą NGO nie włącza-
łyby się ze swoimi inicjatywami. I tak: wspierają one osoby chore i sa-
motne, zagospodarowują wolny czas dzieciom, pomagają w rozwijaniu 
talentów i zainteresowań młodzieży i seniorów, organizują wydarze-
nia kulturalne oraz sportowe, a także organizują akcje charytatywne.

W czasie Majówki Społecznej zaśpiewał chór Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją 
Horyzont
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Od kilku lat liczba wypadków w rejonie przejść dla pieszych  
w Suwałkach utrzymuje się na tym samym poziomie. W ubiegłym roku 
takich wypadków było 22, podobnie było rok wcześniej i w 2019 r. W tym 
roku choć upłynęła już ponad jedna trzecia roku, wypadków w rejonie 
przejść dla pieszych odnotowano na szczęście tylko trzy. Najwięcej takich 
wypadków zdarza się na ul. gen. K. Pułaskiego, ul. M. Reja i ul. E. Plater 
(szczególnie przy skrzyżowaniu z ul. M. Curie-Skłodowskiej). Główne przy-
czyny zdarzeń w rejonie przejść dla pieszych, to wejście pod nadjeżdża-
jący pojazd, nieustąpienie pierwszeństwa, niestosowanie się do sygnali-
zacji świetlnej, wychodzenie na jezdnię zza przeszkody. 

– Nowe obowiązki nałożone na kierowców nie zwalniają pieszych  
z ich powinności. Zgodnie z przepisami pieszy może wejść na jezdnię  
w miejscu dozwolonym, po wcześniejszym upewnieniu się, że jego wej-
ście na jezdnię i jej opuszczenie nie utrudni ruchu drogowego. Jezdnię 
należy przekraczać pewnym i równomiernym krokiem, bez wykonywa-
nia gwałtownych ruchów, zwalniania czy zatrzymywania się bez uzasad-

nionej potrzeby. Nowo wprowadzona regulacja dodatkowo zabrania pie-
szym, którzy wchodzą na jezdnię lub przekraczają ją (także na przejściu 
dla pieszych) korzystania m.in. ze smartfona w sposób utrudniający ob-
serwowanie sytuacji na jezdni czy przejściu dla pieszych – przypomina  
kom. Eliza Sawko z suwalskiej KM Policji.

Niestety prawie w co trzecim wypadku w rejonie przejść dla pieszych 
w Suwałkach uczestniczą rowerzyści i to oni najczęściej są sprawcami 
tych wypadków. Zgodnie z przepisami rowerzysta ma zawsze pierw-
szeństwo w sytuacji, w której znajduje się na przejeździe dla rowerzy-
stów. Rowerzysta ma pierwszeństwo także w sytuacji, gdy dopiero zbli-
ża się do przejazdu dla rowerzystów, a kierujący innym pojazdem skręca  
w drogę poprzeczną i przecina tor ruchu rowerzysty. Często dochodzi do 
sytuacji konfliktowych na chodniku pomiędzy pieszymi i rowerzystami.

– Jazda rowerem po chodniku co do zasady jest zabroniona i stano-
wi wykroczenie. Chodnik bowiem przeznaczony jest dla ruchu pieszych. 
Od powyższej zasady jest jednak kilka wyjątków. Po pierwsze z chodni-
ka musi korzystać dziecko kierujące rowerem, które nie ukończyło 10 lat. 
Po drugie z chodnika może korzystać także rowerzysta w poniższych sy-
tuacjach: opiekuje się osobą do lat 10, która jedzie na rowerze (nie mo-
że zatem jechać chodnikiem osoba z dzieckiem w foteliku), ruch pojaz-
dów na drodze wzdłuż chodnika jest dozwolony z prędkością wyższą niż  
50 km/h, a chodnik ma co najmniej 2 m szerokości i nie ma wyznaczonej 
drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów oraz warunki pogodowe 
zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, 
gołoledź, gęsta mgła) – przypomina kom. E. Sawko.

Rowerzyści powinni pamiętać o podstawowych zasadach: po chod-
niku należy jechać wolno, zachować szczególną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym. Przepisy nie pozwalają także rowerzyście przejeżdża-
nia przez przejście dla pieszych nawet w sytuacji, gdy z chodnika może 
korzystać na zasadzie powyższych wyjątków. Przed przejściem dla pie-
szych należy zawsze zsiąść z roweru i go przeprowadzić.

przejścia  bezpieczne,  ale … >>

>>
Po raz czwarty w Państwowej Uczelni Zawodowej naukowcy oraz 

przedstawiciele wojska debatowali na temat ważnej roli tzw. przesmyku 
suwalskiego. Tym razem dwudniowa konferencja miała nazwę: „Konflikt 
hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych 
implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych”. Prelegenci by-
li zgodni, po doświadczeniach z toczącej się wojny rosyjsko-ukraińskiej, że 
takie miejsca jak przesmyk suwalski narażone są na pierwsze uderzenie. 
Stąd bardzo ważne jest wzmacnianie ich obronności o wojska nasycone 
bronią przeciwlotniczą zdolną niszczyć rakiety oraz broń przeciwpancerną.

kto nas chroni?
Na straży tego miejsca, najbliżej granicy z Litwą znajduje się garnizon  

w Suwałkach, gdzie stacjonuje 14. Pułk Przeciwpancerny. Podstawową bro-
nią jednostki przez wiele lat były samobieżne wyrzutnie przeciwpancer-
nych pocisków kierowanych 9P133 Malutka na podwoziu BRDM-2. To kon-
strukcja sowiecka pamiętająca jeszcze lata 60-te XX wieku. W 2020 roku 
suwalscy żołnierze otrzymali wyrzutnie izraelskiej firmy Rafael przeciwpan-
cernych pocisków kierowanych Spike-LR. Można nimi razić czołgi i trans-
portery opancerzone z odległości około 4 km. Pociski kierowane Spike-LR 
to obecnie podstawowa broń przeciwpancerna polskich wojsk lądowych. 

O  przesmyku  suwalskim  w  puz
W odwodzie znajduje się kilkuset żołnierzy 12 Batalionu Lekkiej Piechoty 
WOT uzbrojonych w nowoczesną broń strzelecką, skuteczną przeciw si-
le żywej, ale niemal bezbronnych w walce z transporterami czy czołgami. 
Zmienić tę sytuację ma wyposażenie tej formacji w amerykańskie przeciw-
pancerne pociski kierowane Javelin, które z powodzeniem wykorzystywa-
ne są do niszczenia rosyjskich wozów bojowych na Ukrainie. Co ważne są 
one proste w obsłudze i znacznie tańsze niż pociski Spike-LR .

jak przebiegnie s16 przez przesmyk sUwalski?
Przez przesmyk suwalski prowadzi najkrótsza droga pomiędzy rosyj-

skim obwodem kaliningradzkim 
i Białorusią. Częściowo pokry-
wa się ona z planowaną budową 
S16 na trasie Białystok-Ełk. Wciąż 
czekamy na ostateczną decy-
zję o przebiegu S16 na odcinku  
z Białegostoku do granicy z Litwą. 
Przez przesmyk suwalski prowa-
dzi jedyna lądowa droga łącząca 
Litwę, Łotwę i Estonię z pozosta-
łymi państwami NATO. Granica 
polsko-litewska liczy 104 kilome-
try. Na tej szerokości przez gra-
nicę wiedzie kilkanaście szlaków 
drogowych, w tym dwa o statusie 
dróg krajowych. Ponadto jest linia 
kolejowa i linia wysokiego napię-
cia, a ostatnio uruchomiony tran-
sgraniczny gazociąg. Intensywny 
ruch panuje także w przestrzeni powietrznej nad przesmykiem suwalskim.

Żołnierze 14 Pułku Artylerii Przeciw-
pancernej prezentowali będącą na ich 
wyposażeniu wyrzutnię kierowanych po-
cisków przeciwpancernych Spike-LR

To jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w mieście – skrzyżowanie  
ul. E. Plater z ul. M. Curie-Skłodowskiej
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zDrOwy ząbek
Prawie dwóm t ysiącom 

uczniów suwalskich szkół pod-
stawowych oraz blisko tysiącu 
przedszkolaków zostanie wyko-
nany przegląd stomatologicz-
ny oraz stomatologiczne świad-
czenia profilaktyczne w ramach 
akcji „Zdrowy Ząbek”. Udział  
w niej wezmą przedszkolaki oraz 
uczniowie z miejskich placówek 
oświaty, których rodzice wyra-
zili zgodę na udzielenie świad-
czeń wypełniając kartę stoma-
tologiczną.

W specjalistycznym dentobusie stomatolodzy wykona-
ją przegląd stomatologiczny oraz świadczenia profilaktyczne  
tj. usunięcie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie pre-
paratem Duraphat (będzie również możliwość leczenia zębów).  
W najbliższych miesiącach dentobus przyjedzie do wszystkich miej-
skich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Świadczenia udzielone 
zostaną dzieciom nieodpłatnie przez NZOZ EURODENT Agnieszka 
Cimochowska z Suchowoli – w ramach ubezpieczenia w NFZ w den-
tobusie powierzonym przez Wojewodę Podlaskiego.

Pomysłodawcą akcji „Zdrowy Ząbek” jest radny Zbigniew 
Roman De-Mezer, który zaproponował jej organizację podczas 
kwietniowego spotkania Zespołu ds. Zdrowia Publicznego. Akcję 
koordynuje suwalski Urząd Miejski.

bOn Dla Dzieci
Urząd Miejski w Suwałkach przypomina o możliwości sko-

rzystania z bonu na szczepienie przeciwko wirusowi brodaw-
czaka ludzkiego (HPV), który wywołuje m.in. raka szyjki macicy 
oraz innych części ciała. Bon na szczepienie przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego (HPV) umożliwia mieszkańcom Suwałk 
refundację kosztów zakupu szczepionki CERVARIX – przeciw-
ko HPV – dzieciom powyżej 9. roku życia, do ukończenia przez 
nie 14. roku życia. Szczepienie należy przeprowadzić u swoje-
go lekarza rodzinnego, który wypisze receptę na szczepionkę  

i zbada dziecko przed 
szczepieniem.

O d  2 0 2 2  r o k u 
mieszkańcy Suwałk 
m o g ą  z a s z c z e p i ć 
przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludz-
kiego zarówno dziew-
czynki, jak i chłop-
ców – o i le dzieci 
posiadają Suwalską 
K ar tę Mieszk ańca. 
Szczegóły jak pozy-
skać bon i bezpłat-
nie zaszczepić dziec-
ko można znaleźć na 
stronie: www.um.su-
walki.pl/bon-hpv Bon 
na szczepienie prze-
ciwko wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego 
(HPV) jest finansowa-
ny z budżetu Miasta 
Suwałk.

>>

>>

Dzień Dziecka
Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci w dniu 1 czerwca  

w godz. 16-19 na Dzień Dziecka. Artystyczne podwórko będzie wokół SOK przy 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, wstęp wolny.

Propozycje:
n Strefa Nauki – do-

ś w i a d c z e n i a ,  p o k a z y  
i warsztaty

n Strefa Zabawy – ani-
macje, gry i konkursy, za-
gadki, bańki mydlane

n Strefa Teatru i Pacynki 
– gry i animacje teatralne, 
tworzenie pacynki

n Strefa Sztuki – w kra-
inie marzeń i kolorów

n Strefa Starych Gier – planszówki i zabawy podwórkowe
n Strefa Wyobraźni – papieroplastyka
n Strefa Plastyczna – Kraina Uśmiechu
n Dr Clown – animacje z klownem ze Stowarzyszenia Dr Clown
n Strefa Malucha – czytanie na kocyku
oraz:
n konkursy z nagrodami
n występy Studia Tańca Radość, Studia Tańca Dance Academy, Studia Tańca 

Dotyk, Studia Piosenki Świetlik i zespołu Fleksik
n stoiska suwalskiej Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej

>>

sukces 
zespOłu szkół nr 4

Projekt społeczny „Fit & Active” realizowany przez Marikę Bujkowską, 
Patrycję Krzesicką, Aleksandrę Zackiewicz, Zuzannę Stankiewicz, Julię 
Warsiewicz, Magdalenę Staszkiewicz i Martynę Pieńczykowską pod opieką 
Izabeli Klahs-Malinowskiej, został wyróżniony tytułem Srebrnego Wilka 2022 
w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. To tytuł dla najbardziej wyróżniających się 
projektów społecznych w województwach. Suwalski Zespół Szkół nr 4 zajął  
26 miejsce w Polsce oraz 1 miejsce w województwie podlaskim.

W ramach tej Olimpiady uczniowie zdobywają kompetencje przyszłości ta-
kie jak: zarządzanie projektami, kreatywność, biegłość w rozwiązywaniu pro-
blemów, zdolność przetwarzania dużej ilości informacji czy współpraca przy re-
alizacji własnych projektów społecznych. W tym roku szkolnym aż 22 uczniów 
suwalskiego ZS nr 4 zostało laureatami Olimpiady, realizując 4 projekty spo-
łeczne: Fit & Active, Podaj łapę – projekt realizowany przez Kingę Giczewską 
(lider), Patrycję Walicką, Natalię Staszkiewicz, Wiktorię Schyllo, Kingę Pietrołaj 
i Anitę Karwel; OPEN ROAD – projekt realizowany przez Kingę Sienkiewicz (li-
der), Martynę Burdyn, Dominikę Jurczyk, Sabinę Andruczyk, Elizę Tylendę  
i Wiktorię Grunwald; Zbuduj swoją wartość – projekt realizowany przez Kacpra 
Ciepielewskiego, Zuzannę Kopiczko i Sylwię Domalewską. Opiekunami mło-
dzieży były: Izabela Klahs-Malinowska, Katarzyna Barszczewska oraz Urszula 
Lenkiewicz.

>>
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miesięcy przed wyjazdem z Suwałk w 1849 r.  
Wasiłowscy zamienili się na mieszkania ze 
swoim sąsiadem pułkownikiem wojsk rosyj-
skich Kuszkowskim i przenieśli się do miesz-
kania na parterze po lewej stronie bramy.  
W tym mieszkaniu przebywali do września  
1849 r. kiedy wyjechali z grodu nad Czarną 
Hańczą do Kalisza. Maria Stanisława miała wów-
czas 7 lat i cztery miesiące.” 

Dom przy obecnej ul. T. Kościuszki 31 zbu-
dowano w latach 1826-27. Łączył w sobie ce-
chy dworku szlacheckiego i kamienicy miesz-
czańskiej. Były w nim trzy mieszkania: dwa 
na parterze po obu stronach bramy i trzecie 
w piętrowej nadbudowie nad główną częścią 
budynku. Do domu przylegał ogród warzyw-
no-owocowy. Nieruchomość należała do Jana 
Zapiórkiewicza, a po jego śmierci w 1843 r. 
odziedziczyła go żona Helena z Referowskich 
Zapiórkiewiczowa. 

Płyta 
nagrobna Jana 

Zapiórkiewicza 
na suwalskim 

cmentarzu przy 
ul. Bakałarzew-

skiej

Wskutek dużych problemów finansowych 
rodziny Zapiórkiewiczów, kamienica na kilka-
naście lat trafiła pod administrację rządową. 
Jak napisał Andrzej Matusiewicz w Jaćwieży 
nr 24 z 2003 r.: „Przez cały czas w domu by-
ła liczna gromadka dzieci. W roku wyjazdu 
Wasiłowskich z Suwałk (1849 r.) tworzyło ją 
czworo najmłodszych dzieci Zapiórkiewiczów 
w wieku od dziewięciu do szesnastu lat oraz 
pięcioro Wasiłowskich w wieku od roku do 
dziewięciu.”

Dzieciństwo poetki w Suwałkach upły-
nę ło w domu dostatnim i  z amożnym. 
Gospodarstwem domowym i opieką nad 
dziećmi zajmowała się służba. Jak stwierdził 
Z. Filipowicz w 1843 r. Wasiłowscy zatrudniali 
trzy służące: Petronelę Cierpicką z Augustowa, 
Mariannę Stankiewiczównę z Krzy wego  
k. Suwałk i Juliannę Piekarską. Suwalskie lata 
Marii Stanisławy wywarły duży wpływ na nią, 
bo wspominała je w swoich utworach „Anusia” 
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Rok        MaRii       konopnickiej

dom marii konopnickiej

Maria Stanislawa Konopnicka z domu 
Wasiłowska urodziła się 23 maja 1842 roku  
w Suwałkach w kamienicy przy ul. Petersburskiej 
200. Po powstaniu styczniowym otrzymała ona 
nowy numer – 31, który przetrwał dotąd. Teraz 
jest to ul. T. Kościuszki 31. 

Dom urodzenia Marii Konopnickiej na pocztówce 
z okresu międzywojennego 

Fot. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Rodzice M. Konopnickiej przybyli do Suwałk 
w 1841 r. Jej ojciec Józef Wasiłowski objął sta-
nowisko obrońcy prokuratorii (reprezento-
wał przed sądami interesy skarbu państwa). 
Był także patronem trybunału, czyli obrońcą 
sądowym, we współczesnym znaczeniu ad-
wokatem. Jak stwierdził Zygmunt Filipowicz  
w „Tygodniku Suwalskim” nr 1 z 1996 r.: „Przez 
cały okres pobytu w Suwałkach mieszkali  
w domu Zapiórkiewiczów – najpierw w miesz-
kaniu na górce (tam urodziła się przyszła po-
etka Maria Stanisława – jak chce tradycja we 
frontowym pokoju z balkonem), a od 1845 r. 
na parterze po prawej stronie bramy. Na kilka 

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. minęło 180 lat od urodzin w suwałkach jed-
nej z najwybitniejszych pisarek i poetek w historii polskiej literatury. w plebiscycie „dwutygodnika suwalskiego” znalazła 
się w gronie 10 najwybitniejszych suwalczan w 300-letniej historii miasta. Śladów pamięci o niej w suwałkach nie brakuje. 
przez cały rok marii konopnickiej w „dwutygodniku suwalskim” będziemy przypominać te suwalskie ślady po naszej słyn-
nej rodaczce. pora na miejsce, w którym przyszła pisarka zaczerpnęła pierwszą osnowę życia.

Oficynę, która teraz znajduje się w ogrodzie, wy-
budowano ponad 60 lat po wyjeździe Wasiłow-
skich z Suwałk, najpewniej w latach 1911-12

i „Z cmentarzy”. Teraz w domu urodzenia  
M. Konopnickiej z domu Wasiłowskiej znajdu-
je się Muzeum noszące jej imię, ale o tym na-
piszemy więcej w następnym wydaniu „DTS”.

Dziedziniec nieruchomości przy ul. T. Kościusz- 
ki 31 z 1985 r. na fotografii opublikowanej  
w „Jaćwieży” nr 24 z 2003 r. i poniżej jego współ-
czesny wygląd

Rekonstrukcja saloniku z pierwszej połowy XIX 
wieku w budynku przy ul. T. Kościuszki 31 
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n na jubileuszowy spektakl Studia Tańca RADOŚĆ – 5.06, godz. 15, Sala 
im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 20 zł. Widzowie zobaczą fragmenty 
spektakli taneczno-teatralnych „Zuzia i przyjaciele”, „Doktorek Honorek”, 
„Alicja w Krainie Czarów”, „Opowieści ze Śnieżnej Krainy”;

n na wystawę „Rzeka Bug w malarstwie Stanisława Baja” – Galeria Sztuki 
Współczesnej Chłodna 20, wystawa czynna do 19.06;

n na wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
n na wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – ma-

larstwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
n na wystawę „Bajkał. Cesarstwo lodu” – wystawa fotografii Piotra 

Malczewskiego, Galeria Sztuki Stara Łaźnia, wystawa czynna do 3.06;
n na wystawę stałą „Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane” – Galeria Sztuki 

Stara Łaźnia.

mUzeUm okręgowe, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:

n na wystawę „Giewont w malarstwie pol-
skim”. Wystawa z kolekcji Elżbiety i Andrzeja 
Kubasiewiczów. Wystawa czynna do 12 czerwca;

n do zwiedzania wystaw od wtorku do piątku  
w godz. 8-16, w sobotę i niedzielę w godz. 9-17. 

restaUracja rozmarino, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
n na blues wieczór – koncert chicagowskiego gitarzysty Khalif’a Wailin’a 

Walter’a – 3.06, godz. 19.30, bilety w przedsprzedaży – 50 zł, w dniu kon-
certu – 60 zł. Khalif jest amerykańskim gitarzystą, wokalistą i kompozyto-
rem. Jego muzykę można określić jako boogie blues. W Rozmarino gru-
pa zagra w kwintecie: Khalif Wailin Walter – śpiew, gitara; Roman Jonca 
– instrumenty klawiszowe; Bogdan Topolski – gitara; Łukasz Gorczyca  
– gitara basowa; Tomek Dominik – perkusja.

„art-sos” FUndacja alicji roszkowskiej, 
ul. Chłodna 12 zaprasza na:

n  c y k l  sp o tk a ń O b ia d y C z w a r tkowe  
z Konopnicką – 26.05 pierwsze spotkanie, ko-
lejne co tydzień, do końca sierpnia, godz. 18, 
ul. Chłodna 12. Będzie uroczyście i patriotycz-
nie. Zabrzmi muzyka Ogińskich. Hanna Róża 
Gładkowska – uczennica VI klasy skrzypiec 
PSM I st. w Suwałkach stypendystka Fundacji  
„Art-Sos” Fundacja Alicji Roszkowskiej wykona 
dwa utwory wspólnie ze swoim donatorem – 

profesorem Trzaskalikiem przy fortepianie.

centrum handlowe plaza suwałki, 
ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301 zaprasza na filmy:

– do 26 maja – „Sonic 2. Szybki jak błyskawica” (familijny/przygodowy), 
„Igrzyska zwierzaków” (komedia animowana), „Duch śniegów” (doku-
mentalny/przyrodniczy), „Doktor Strange w multiwersum 
obłędu” (akcji/s-f), „Boscy” (komedia), „Książę” (kome-
dia), „Podpalaczka” (horror, s-f), „Złoto” (thriller), „Trzy pię-
tra” (dramat obyczajowy) film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA;

– od 27 maja – „Dogtanian. Psi muszkieterier” (animowa-
ny/przygodowy), „Pan Wilk i spółka. Bad Guys” (komedia  
animowana), „Detektyw Bruno” (komedia/przygodowy/

familijny), „Top Gun Mavcerick” 
(akcji);

– od 1 czerwca – „Foki kontra 
rekiny” (komedia animowana);

– od 3 czerwca – „Infinite 
Storm” (thriller/dramat), „Men” (horror/s-f);

– 4 czerwca – Horrorowa Noc Filmowa  
– „X” (horror)/„MEN” (horror/s-f).

biblioteka pUbliczna im. marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:
n na wystawę „A co wam śpiewać, laleczki?” – 

Galeria na Schodach, wystawa czynna do końca ma-
ja. Wystawa przedstawia postać Marii Konopnickiej 
w kontekście jej twórczości dla dzieci – niezwy-
kle oryginalnej jak na czasy, w których powstawała. 
W swoich wierszach pisarka nie tyle pouczała dzie-
ci, ile odwoływała się do ich wrażliwości, dawała im 
poezję poruszającą uczucia. Poetka deklarowała: 
„Nie przychodzę ani uczyć dzieci, ani też ich bawić. 
Przychodzę śpiewać z nimi.” Na wystawie zacytowano 
jej wiersze oraz teksty: Anieli Szycówny, Marii Dłuskiej, 
Krystyny Kuliczkowskiej. Ilustracje stworzono na ba-
zie kart z książek poetyckich dla dzieci autorstwa M. 
Konopnickiej pozostających w archiwach Polona.

n na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Czwartkowe obgadywa-
nie”, 26.05, godz. 16 w Sali im. Jadwigi Towarnickiej, II piętro Biblioteki 
przy ul. E. Plater 33A;

n na wystawę „Poznajmy naszych sąsiadów Ukraińców – Tarnopol”, Plac 
Marii Konopnickiej – wystawa czynna do końca maja;

n  w s p ó l n i e  z  C i n e m a Lu m i e r e  
w Suwałkach do udzia łu w akcj i 
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obej-

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bi-
letu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Film objęty akcją: „F_ucking 
Bornholm”, „Doktor Stranger w multiwersum obłędu”, „Podpalaczka”, 
„Dogtanian. Psi muszkieterier”, „Pan Wilk i spółka. Bad Guys”, „Jurassic 
World: Dominion”, „Czarny telefon”.

sUwalski oŚrodek kUltUry zaprasza:
n na komedię kryminalną „Niemy kelner” – spektakl rozpocznie się 24.05 

o godz. 19, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 70 zł;
n na Środy Seniora – wieczór poetycko-literacki „Wiosna majem wraca” 

– 25.05, godz. 17, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety 5 zł;
n na przesłuchania do chóru Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna  

– 26.05; w godz. 20-21, 28.05 godz. 11 – sala 2.12, ul. Papieża Jana Pawła II 5. 
Wymagania: wiek od 15 do 45 lat, dobre warunki głosowe, muzykalność. 
Doświadczenie wokalne i zdolności aktorskie będą dodatkowym atu-
tem. Kandydaci proszeni są o przygotowanie jednego utworu ludowego 
(mile widziane pieśni z repertuaru ZPiT Suwalszczyzna w swoim głosie);

n na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Muszelki Wigier  
– 26-29.05, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny.

Program:
– 26.05 – godz. 9.30 – przesłuchania konkurso-

we w kategorii piosenka, taniec oraz warsztaty;
– 27.05 – godz.18.30 – koncert na rzecz Ukrainy 

„Od serca do serca”, Sala im. A. Wajdy; 
– 28.05 – godz. 14 – koncert „Młodzi w Su- 

wałkach”; 15.30 – Gala Laureatów XXII Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki i Tańca „MUSZELKI WIGIER 2022”, Sala im. A. Wajdy; 
n na Mini Sesje RPG z Mrocznym Bractwem – 28.05, godz. 14, sala 108, 

ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny;
n na koncert na Bulwarach w wykonaniu SOK 

Band pod kierownictwem Krzysztofa Krzesickiego 
– 29.05, godz. 18, Galeria Sztuki Stara Łaźnia,  
ul. A. Wajdy 3, wstęp wolny. Koncert z udziałem soli-
stów Natalii Winnik (mezzosopran) i Michała Sowula 
(tenor). Usłyszymy klasyczne brzmienia, przeboje 
zespołu The Beatles oraz muzykę filmową;

n na koncert grupy Sentimental Journey Band – 31.05, godz. 18, 
Kawiarnia Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny. Zespół zapre-
zentuje standardy jazzowe, bluesowe songi i pieśni ukraińskie. Koncert 
dedykowany pomocy Ukrainie;
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ZaprosZenia suwalskie

w kinie

Fot. Muzeum Okręgowe



24.05.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

14

wydarzenia sportowe
sUwalczanka mistrzynią polski w szachach

Michalina Rudzińska, wychowanka Klubu 
Szachowego Hańcza Suwałki wygrała Mistrzostwa 
Polski w szachach kobiet rozegranych w Kruszwicy. 
To ogromna niespodzianka, bo suwalczanka mia-
ła najniższy ranking w gronie dziesięciu rywali-
zujących szachistek. M. Rudzińska zdobyła 7 pkt.  
W turnieju wygrała 6 partii, dwie zremisowała, 
a jedną przegrała. Obecnie reprezentuje ona bar-
wy Strzelca Strzelce Opolskie.

odchodzą ze Ślepska malow
Mateusz Laskowski, Piotr Łukasik, Łukasz 

Makowski i Kévin Klinkenberg (na zdjęciu)  
– to kolejni siatkarze, którzy opuszczają szere-
gi Ślepska Malow. Najdłużej w suwalskiej dru-
żynie w PlusLidze grał 32-letni przyjmujący  
z Belgii. K. Klinkenberg trafił do Suwałk w 2019 r.  
z Fenerbahçe Stambuł. W sezonie 2021/2022 
wystąpił w 22 meczach PlusLigi, w których  
zdobył 110 punktów.

24-letni M. Laskowski  w sezonie 2021/2022 wystąpił w 19 meczach 
PlusLigi, w których zdobył 23 punkty. Szczególnie dobrze zagrał ja-
ko atakujący w meczu z Treflem Gdańsk w Suwałki Arenie. 33-letni  
Ł. Makowski w ostatnim sezonie wystąpił w 16 meczach PlusLigi,  
w których zdobył 8 punktów. Powrócił on do Suwałk po kilkuletniej 
przerwie (wcześniej reprezentował biało-niebieskich w sezonach 2013-
2015) i pełnił w zespole rolę drugiego rozgrywającego. 

Najkrócej, bo tylko przez jeden sezon w Ślepsku Malow grał 28-let-
ni przyjmujący P. Łukasik. Wystąpił w 23 meczach PlusLigi, w których 
zdobył 115 punktów. Drużynę prowadzoną przez trenera Dominika 
Kwapisiewicza opuściło już sześciu siatkarzy. Wcześniej klub poinfor-
mował za pośrednictwem mediów społecznościowych o odejściach 
Bartłomieja Bołądzia i Joshua Tuanigi.

wigry czwarte w ii lidze
Niespodziewanie piłkarze suwalskich Wigier zajęli czwartą lokatę  

w tabeli II ligi, co oznacza że pierwszy mecz barażowy o I ligę zagrają  
w Suwałkach. A stało się tak, bo w ostatniej kolejce Wigry wygrały mecz 
ze spadkowiczem Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a lubelski Motor prze-
grał z Wisłą w Puławach. 

W przedostatniej kolejce Wigry wygrały 2:0 z Garbarnią w Krakowie.  
Gole dla suwalskiej drużyny strzelili: Mariusz Rybicki w 45 min. i Kacper 
Michalski w 82 min. Następnie w  Suwałkach Wigry pokonały 4:0 Pogoń. 
Gole strzelili: Mateusz Lewandowski w 26 min., K. Michalski w 37 min. i Kosei 
Iwao w 90 min. (z karnego) i w 92 min. Japoński napastnik okazał się wyjąt-
kowo skuteczny w meczach z Pogonią, bo również w meczu w Grodzisku 
Mazowieckim strzelił gola. Zapewne wielu kibiców Wigier zastanawia się jak 
to się stało, że suwalska drużyna przegrała pierwszy mecz z tym rywalem. 

Pierwszy mecz barażowy piłkarze Wigier rozegrają 25 maja o godz. 
20:30 w Suwałkach. Ich rywalem będzie Motor Lublin, z którym niedaw-
no wygrali 3:2 na stadionie przy ul. Zarzecze 26. Finał baraży zaplanowa-
no na 29 maja. Mamy nadzieję, że z udziałem suwalskiej drużyny.

bokserzy z medalami
Trzy brązowe medale wywalczyli zawodnicy sekcji bokserskiej w fina-

łach XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Łomży. Medale wywal-
czyli: Zuzanna Krysińska, Mateusz Rzodkiewicz i Wojciech Konarzewski.

–  W ys tęp moich p o d -
opiecznych uważam za uda-
ny. Zabrakło naprawdę nie-
wiele, aby zarówno Zuzia jak 
i Mateusz wystąpili w wielkim 
finale i zawalczyli o najwyż-
sze cele – ocenił trener Paweł 
Pasiak.

Na ringu w Łomży wystąpi-
ło jeszcze czworo suwalskich 
bokserów: Michał Mazurczyk, 
Krzysztof Kwos oraz Oliwia 
Jonio i Aleksandra Kwos. W ry-
walizacji dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu suwalczanie zdobyli 
łącznie 29 punktów.

podlaskie czwarte
Siatkarska reprezentacja Województwa Podlaskiego zajęła czwar-

tą lokatę w finale XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozgrywa-
nym w Suwałkach. To najwyższe miejsce wywalczone przez drużynę  
z Województwa Podlaskiego w historii rywalizacji w OOM. W reprezenta-
cji Województwa Podlaskiego grało 7 siatkarzy SUKSS Suwałki. Trenerami 
podlaskiej drużyny byli suwalczanie Bartosz Jasiński i Artur Łabacz. W pół-
finale Województwo Podlaskie przegrało 1:2 (29:27, 16:25, 8:15) z repre-
zentacją Województwa Pomorskiego, późniejszymi zwycięzcami finału 
XVIII OOM. W meczu o brązowy medal Województwo Podlaskie po za-
ciętej walce przegrało z Województwem Śląskim 1:2 (23:25, 25:19, 14:16).

Reprezentacja Województwa Podlaskiego (na pierwszym planie) w elimina-
cjach wygrała 2:1 z reprezentacją Województwa Mazowieckiego

wigierski mUral
Na elewacji ściany szczytowej budynku wielorodzinnego przy 

ul. A. Wierusza-Kowalskiego 
odsłonięto okolicznościowy 
mural z okazji 75-lecia suwal-
skich Wigier. W uroczystości 
uczestniczyli m.in. prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz, 
władze klubu Wigry z prezes 
Ewą Sidorek oraz najmłodsi 
zawodnicy suwalskiego klu-
bu, uczniowie SP nr 11, piłka-
rze i szkoleniowcy drugoligo-
wej drużyny Wigier, a także 
kibice i sponsorzy. Mural zo-
s ta ł  s f inansowany k wotą  
20 tys. zł z Suwalskiego Budże- 
tu Obywatelskiego 2022 roku 
oraz przez Międzyzakładową 
Spółdzielnię Mieszkaniową, 
lokalnych przedsiębiorców 
i Urząd Marszałkowski.

Fot. FB Michaliny Rudzińskiej

Trener Paweł Pasiak ze swoimi pod-
opiecznymi

Fot. OSiR

Fot. FB Wigry Suwałki
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Tak duża fala migracji jest 
wyzwaniem dla miasta, a jedną  
z kwestii jest pilna potrzeba na-
uczania przybyszów języka pol-
skiego. Ukraiński i polski są języ-
kami podobnymi, więc wydaje 
się, że nauka polskiego powin-
na wymagać mniej wysiłku niż 
w przypadku zupełnie nieznane-
go języka.

O nauce języka polskiego or-
ganizowanej dla przybyłych do 
Suwałk Ukraińców rozmawiamy  
z Aliną Mysiukiewicz, lektor-
k ą jęz yk a p olsk ie go w I  LO  
im. M. Konopnickiej w Suwałkach:

– na jakim poziomie znajomo-
ści języka polskiego są ucznio-
wie, którzy trafili do i lo?

– Uczniowie z Ukrainy w małym 
stopniu znają język polski, ale po-
trafimy się porozumieć, ponieważ 
nasz język ojczysty i ukraiński są 
ze sobą zbieżne w 40 procentach. 
Młodzież rozumie i potrafi stoso-
wać potoczne wyrażenia i zwroty 
potrzebne w życiu codziennym. 
Określiłabym ten poziom jako ele-
mentarny. Jednak obserwuję po-
stępy moich uczniów. Z każdym 
tygodniem nauki ich słownictwo 
jest coraz bogatsze.

– co sprawia największe trud-
ności w nauce języka polskiego 
osobom pochodzącym  
z Ukrainy?

– Języki są podobne, ale oczy-
wiście różnic jest bardzo du-
żo. Trudnością dla obcokrajow-
ców jest deklinacja, czyli odmiana 
przez przypadki. Mamy ogromną 
ilość końcówek, które nie podle-
gają żadnym regułom. Można tu 
jeszcze wspomnieć o dwuznakach: 
„sz”, „cz”, „dż”, „ch” oraz o literach 
takich jak: „ź” „ż”. Ortografia polska 
nie jest łatwa również dla Polaków.

– czy system szkolny na 
Ukrainie jest odmienny od tego 
w polsce? 

– Ukraiński system szkolny 
dzieli się na trzy zasadnicze etapy:

– dzieci rozpoczynają naukę 
szkolną w wieku 7 lub 6 lat; na-
uczanie zintegrowane obejmujące 
klasy I-IV i jest poprzedzone rocz-
nym przygotowaniem w zerówce;

– nauka w klasach V-IX koń-
czy się egzaminem wewnętrznym, 
tzw. „małą maturą”;

– etap klas X-XII zakończo-
ny jest maturą centralną (orga-
nizowaną przez ZNO, czyli sys-
tem, który nazywa się Zewnętrzne 
Niezależne Ocenianie).

Tradycyjny zakres ocen w szko-
łach to 1-12.

– co jest wyjątkowego i niepo-
wtarzalnego w języku ukraiń-
skim?

– Język ukraiński posiada swo-
bodny akcent (w odróżnieniu od 
rosyjskiego), głoska „g” wymawia-
na jest zazwyczaj podobnie do pol-
skiego „h”. Wiele zwrotów brzmi 
prawie tak samo jak w naszym języ-
ku, np.: „wstać lewą nogą” czy „być 
solą w oku”. Spółgłoski są bardziej 
miękkie niż polskie.  

– czy znajomość języka rosyj-
skiego może być pomocna  

nauka języka pOlskiegO przez uchODźców z ukrainy
od rozpoczęcia wojny na Ukrainie blisko 1,5 tysiąca uchodźców „przewinęło się” przez masowe punkty zakwaterowania organizowane 

w suwałkach. w gronie osób, które zatrzymały się w mieście nad czarną hańczą na dłużej, jest 283 uczniów w różnym wieku, a wśród nich 
25 uczęszcza do i liceum ogólnokształcącego im. marii konopnickiej w suwałkach.

>>

w nauczaniu lub nauce języka 
ukraińskiego?

– Większość obywateli Ukrainy 
zna ten język. Młodzież, z którą pra-
cuję, doskonale posługuje się języ-
kiem Puszkina. Zatem, język rosyj-
ski może być pomocny w nauczaniu 
języka ukraińskiego , w nauce – też.

Pytałam uczniów, czy to praw-
da, że nie wszyscy Ukraińcy zna-
ją swój język ojczysty. Przyznali, 
że tak jest, ponieważ język rosyj-
ski jest bardzo popularny i po-
wszechnie używany. Składa się 
na to wiele przyzwyczajeń oraz 
przyczyn historycznych czy poli-
tycznych. Od 1991 roku językiem 
urzędowym na Ukrainie jest ukra-
iński, ale to nie znaczy, że nie uży-
wa się rosyjskiego. Wschód kraju, 
np. Charków, Donieck to zdecydo-
wana przewaga języka rosyjskie-
go. Istnieje jeszcze „surżyk”, który 
stanowi mieszankę języka ukraiń-
skiego i rosyjskiego. Trwają prace 
nad ustawą eliminującą język ro-
syjski ze szkół, urzędów i innych 
instytucji. Uczniowie przyznają, 
że należy znać swój język ojczysty, 
zwłaszcza teraz, kiedy kraj walczy 
o wolność i niezależność.

– dziękujemy za rozmowę

Z okazji 180. rocznicy urodzin Marii 
Konopnickiej Muzeum Okręgowe zaprosiło do 
Suwałk krewnych sławnej suwalczanki. 21 ma-
ja w Resursie zjazd Rodziny Konopnickich roz-
poczęli dyrektor Muzeum Jerzy Brzozowski 
i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. 
Następnie swoje prelekcje wygłosili: Andrzej 
Matusiewicz, który mówił „O domu i Suwałkach 
Marii Konopnickiej” oraz Zbigniew Fałtynowicz 
(„Pamiętanie Marii Konopnickiej”).

Kierownik Muzeum im. Marii Konopnickiej 
Magdalena Wołowska-Rusińska zaprosi-
ła do zwierzeń i rozmów o poetce jej po-
tomków: prawnuczkę Marii Konopnickiej, 
Joannę Modrzejewską, praprawnuczki – Elż- 
bietę Twardowską i Monikę Modrzejewską-
Świgulską , prapraprawnuc zkę Juliannę 
W o j t y s i a k  o r a z  p r a p r a p r a p r a w n u k a 
Aleksandra Wojtysiaka. Wszyscy mieszkają 
w Łodzi. Zaprezentowano też znaczek i kart-
kę pocztową wydane z okazji 180. rocznicy 
urodzin M. Konopnickiej. A na deser był tort 
urodzinowy przygotowany przez piekarnię 
Cymes. Otwarto też wystawę „Konopnicka 

rODzina  m.  kOnOpnickiej  znOwu  w  suwałkach>>

dzieciom”. W dniu urodzin pisarki – 23 ma-
ja teatr Grupa Kłusowników – Straż Przednia 
im. Karola Wojtyły, z gościnnym udziałem 
Marleny Borowskiej (sopran), Ewy Chomicz-
Wysockiej (pianino) i Marka Cichuckiego (sło-
wo) zaprezentował przedstawienie „Urodziny 
u Pani Marii”.

Siedzą od lewej Magdalena Wołowska-Rusińska z Muzeum im. M. Konopnickiej, prawnuczka pisarki  
– Joanna Modrzejewska, prapraprawnuczka Julianna Wojtysiak z synem – praprapraprawnuczkiem  
Aleksandrem, praprawnuczka Elżbieta Twardowska i praprawnuczka Monika Modrzejewska-Świgulska

W samo południe 23 maja w 180 rocznicę 
urodzin Marii Konopnickiej z ratuszowej wie-
ży zamiast hejnału odegrano „Rotę”, do której 
słowa napisała  pisarka urodzona w Suwałkach. 
„Rota” z ratuszowej wieży ma zabrzmieć jesz-
cze dwukrotnie: 23 czerwca i 8 października. 
Apelował o to radny Jacek Roszkowski.
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zmarli
W wieku 71 lat zmarł Edward Janus. Przez wiele lat 

związany z Suwałkami. Były policjant. Po przejściu na 
wcześniejszą emeryturę pracował w suwalskich me-
diach. Udzielał się w różnych akcjach społecznych or-
ganizowanych w Suwałkach. Jego pasją była muzyka. 
Suwalszczyzna, to była druga ukochana jego kraina, po 
rodzinnych Mazurach.

W wieku 81 lat zmarł pochodzący z Suwalszczyzny 
prof. Mirosław Pietrewicz, wiceprezes Rady Ministrów  
w latach 1996-97. Był on też ministrem skarbu pań-
stwa i ministrem-kierownikiem Centralnego Urzędu 
Planowania w latach 1993-96 oraz wieloletnim wykła-
dowcą Szkoły Głównej Handlowej. Urodził się 2 stycznia 
1941 r. w Nowej Wsi k. Suwałk. Ukończył I LO im. M. Ko- 

nopnickiej w Suwałkach. Zmarł 6 maja 2022 r. w Warszawie.

Wyrazy współczucia Rodzinom i Najbliższym
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci naszego Pracownika 

michała
chUchnowskiego

rodzinie i najbliższym zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd

oraz Pracownicy
Spółki „Malow” w Suwałkach

120/2022

odpowiadamy pks nova 
Wracamy do naszych publikacji, w których informowaliśmy o dziwnej 

decyzji przewoźnika publicznego, gdzie władze białostockiego PKS Nova 
zdecydowały że od 14 marca nie można dojechać autobusem komunika-
cji publicznej z Suwałk do Warszawy. 

Na jeden z tekstów w imieniu PKS Nova zareagował adwokat Tomasz 
Iwanicki, zarzucając nam wprowadzanie w błąd Czytelników. Nie zgadza-
my się z tym zarzutem, a na potwierdzenie przytaczamy pełną wypo-
wiedź Prezesa Zarządu PKS Nova S.A. (w wersji przytoczonej przez adw.  
T. Iwanickiego): „Niezależnie od powyższego, wyjaśniam, że zawieszenie 
połączenia na trasie Suwałki-Warszawa nie powoduje wykluczenia komu-
nikacyjnego mieszkańców subregionu suwalskiego. Popularna i powszech-
nie dostępna wyszukiwarka połączeń na stronie internetowej https://
www.e-podroznik.pl pokazuje, że z Suwałk dostępnych jest wiele połą-
czeń do stolicy, o różnych porach dnia, zarówno autobusowych jak i kole-
jowych. Dla przykładu można chociażby wskazać na 7 połączeń autobu-
sowych realizowanych przez przewoźnika Żak Express (wyjazdy z Suwałk 
o godzinie 2:00, 4:20, 6:40, 9:35, 12:30, 17:00, 22:26), 2 połączenia autobu-
sowe realizowanie przez Flixbus (wyjazdy z Suwałk o godzinie 2:00 i 21:10) 
oraz 2 połączenia kolejowe (wyjazdy z Suwałk o godzinie 7:00 oraz 15:04).”

Mamy zatem do naszych Czytelników tylko jedno pytanie: Czy Pan 
Prezes PKS Nova w tej wypowiedzi informuje o działalności swojej spółki, czy 
o działalności konkurencyjnych prywatnych przewoźników autobusowych? 

Wciąż mamy nadzieję, że publiczny przewoźnik autobusowy, jakim 
jest PKS Nova będzie oferował jak najlepsze swoje usługi blisko 100 ty-
siącom mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny. Chętnie poinformujemy  
o tym na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”.

po naszych pUblikacjach

informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego kwartału ograniczonego ulicami: sejneńską,  

100-lecia niepodległości, sianożęć i terenem kolejowym w suwałkach.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2373, 2389) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą 
nr XLIV/562/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.03.2022 r. przyjęty 
został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału ogra-
niczonego ulicami: Sejneńską, 100-lecia Niepodległości, Sianożęć i terenem 
kolejowym w Suwałkach”.

Jednocześnie informuje się, że z jego treścią oraz pisemnym podsumo-
waniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ulicy A.  Mickiewicza 1, w godzinach pracy: poniedziałek 
8.00-16.00, wtorek–piątek: 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w pu-
blicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem:  
http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.     124/2022

informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: generała kazimierza 

pułaskiego, rotmistrza witolda pileckiego, prymasa stefana 
wyszyńskiego i Fryderyka chopina w suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2373, 2389)  podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą 
nr XLIV/561/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2022 r. przyjęty 
został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczo-
nego ulicami: Generała Kazimierza Pułaskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego, 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Fryderyka Chopina w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jej treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1,  
pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtor-
ku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w pu-
blicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem:  
http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.     125/2022

inFormacja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) 
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 20.05.2022 
r. do dnia 09.06.2022 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.su-
walki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.moni-
torurzedowy.pl wykaz nr 14/2022 z dnia 18 maja 2022 r. nieruchomości 
przeznaczonych do najmu.   127/2022
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masz problem z alkoholem?
chcesz przestaĆ piĆ?

anonimowi alkoholicy czekają

wykaz mitingów grUp aa intergrUpy

„pojezierze”
infolinia: 801 033 242

sUwałki:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;
n „opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania  

odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

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

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

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

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

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

lipsk:
n „odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 

 100/2022

10
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chroń córki przed przemocą seksUalną

Ucz swego syna szacUnkU dla kobiet

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Miasta Suwałki

ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat
zarząd budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o.o. ogła-

sza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użyt-
kowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach 
przy ulicy: 

1. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A – lokal położony na parterze o po-
wierzchni użytkowej 18,94 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu  
– 16,00 zł/m2 netto, wadium 450,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub in-
ne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.  

2. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A – lokal położony na parterze o po-
wierzchni użytkowej 17,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu  
– 16,00 zł/m2 netto, wadium 430,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub in-
ne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.  

3. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A – lokal położony na I piętrze o po-
wierzchni użytkowej 35,12 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu  
– 15,00 zł/m2 netto, wadium 780,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub in-
ne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.  

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł. 
Lokale są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.  
przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2022 r. (wtorek) o godz. 11.00  

w siedzibie zarządu budynków mieszkalnych w suwałkach tbs sp. z o. o.  
– ul. wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1). 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umów naj-
mu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32,  
w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl 
i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 i 52.     118/2022

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 
10.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl wykaz nr 13/2022 z dnia 06 maja 2022 r. nieruchomo-
ści przeznaczonych do najmu i dzierżawy.    119/2022

prezydent miasta sUwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  
poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 maja 
2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 13.05.2022 r. do 
03.06.2022r.) wykaz lokali stanowiących własność miasta suwałk prze-
znaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
ców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 215/2022 z dnia 13 maja 
2022 roku).    121/2022

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
składa serdecznie gratulacje

Pani Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

dr n. o zdr. irenie mickiewicz

w związku z otrzymaniem odznaki honorowej 
„za zasłUgi dla ochrony zdrowia”

przyznawanej przez Ministra Zdrowia.

Życzymy wiele satysfakcji i radości ze wszystkich życiowych 
dokonań oraz dalszych lat owocnej działalności. 

122/2022
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BiBliotekarz 
Poleca

relikwie świętegO 
w kOnkateDrze 

W przeddzień 375 rocznicy śmierci św. Andrzeja Boboli  wprowadzono 
jego relikwie do suwalskiej konkatedry pw. św. Aleksandra w  Suwałkach. 
Mszy św. przewodniczył ks. kan. dr Antoni Skowroński, a kazanie o życiu 
i męczeńskiej śmierci Świętego wygłosił ks. kan. Jan Adam Dargiewicz, 
wieloletni misjonarz i duszpasterz Polonii i Polaków w Diecezji Odesko-
Symferopolskiej w Ukrainie. 

Relikwie 
patrona 

Polski 
Andrzeja Boboli 

do suwalskiej 
konkatedry 

zostały 
wprowadzone 

przez suwalską 
rodzinę

Relikwie Świętego-patrona Polski, zostały sprowadzone na prośbę  
ks. proboszcza A. Skowrońskiego oraz parafian, a zwłaszcza inicjatorów 
comiesięcznej pieszej pielgrzymki z Suwałk do pokamedulskiego zespo-
łu klasztornego w Wigrach. Celem pielgrzymki jest modlitwa w inten-
cjach Ojczyzny, Kościoła i rodzin. W słowie Bożym skierowanym do wier-
nych ks. J. Dargiewicz powiedział o szczególnej łączności Suwałk i parafii  
św. Aleksandra z Wigrami, bo nie byłoby Suwałk bez Wigier. Nie byłoby 
Wigier gdyby nie król Jan Kazimierz, który w Ślubach Lwowskich przy-
jął Matkę Bożą jako Królową Polski i obiecał, że rozszerzy kult chrześci-
jaństwa na terenie północno-wschodniej części Polski, a tekst Ślubów 
Lwowskich zredagował właśnie św. Andrzej Bobola.

>>

18 maja uczniowie  suwalskich szkół pod-
stawowych wzięli udział w Międzyszkolnej 

maria  kOnOpnicka  w  grze  ulicznej
Grze Miejskiej pod hasłem „Maria Konopnicka”. 
Uczniowie pięciu suwalskich szkół wędrowali 

Suwalskim Szlakiem Krasnoludków. Po drodze 
mieli do wykonania zadania, w tym m.in.: za-
prezentowanie życiorysu Marii Konopnickiej, 
wykonanie zdjęć otaczającej przyrody, wy-
recytowanie wiersza i narysowanie ilustracji 
do wiersza Marii Konopnickiej, odśpiewanie 
„Roty” czy… zrobienie krasnoludka. W grze 
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych 
numer: 2, 4, 5, 6 i 11. Pogoda dopisała, a podczas 
gry było wiele zabawy i dużo ruchu. Można się 
było dowiedzieć wielu ciekawych informacji  
o życiu poetki, która jest przecież rodowitą 
Suwalczanką. Na zakończenie wszyscy otrzy-
mali nagrody.

Organizatorem gry był Samorząd Uczniow- 
ski Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda 
Urbanowicza we współpracy z: Urzędem 
Miejskim, Hufcem ZHP Suwałki im. Tadeusza 
Lutostańskiego, Suwalskim Ośrodkiem Kultury 
i suwalskim Muzeum Okręgowym.

>>

„księga snów” nina george
Henri spieszy na spotkanie z sy-

nem, którego nigdy nie widział. Po 
drodze dostrzega tonącą dziewczyn-
kę. Ratując ją, ulega wypadkowi i zapa-
da w śpiączkę. 

Sam to syn Henriego, który pragnie 
poznać swojego ojca. Gdy dowiaduje 
się, że ojciec trafił do szpitala, chce go 
jak najszybciej zobaczyć.

Z kolei Eddie to była partnerka 
Henriego. Wydaje się, że nic już ich nie 
łączy, jednak okazuje się, że mężczyzna 
uczynił ją odpowiedzialną za podejmo-
wanie decyzji w sprawie jego leczenia.

Czy Henri wybudzi się z komy, a jed-
nocześnie z bierności wobec miłości? 
Czy Sam pozna ojca? Czy Eddie dowie 
się dlaczego dawna miłość skończyła się w tak bolesnych okolicznościach? 

„Księga snów” po „Lawendowym pokoju” i „Księżycu nad Bretanią” 
jest ostatnią częścią trylogii, w której Nina George dotyka sfery wieczno-
ści. Autorka zlewa w jedną historię rzeczywistość i sny, prawdę i tęsknoty, 
wspomnienia i teraźniejszość. Świat bohaterów jest niewytłumaczalny, 
niewyczuwalny, efemeryczny. Często widzimy go poprzez sny, malignę, 
spotkania na innym poziomie świadomości, obrazy z dawnych lat zde-
formowane przez wyobraźnię. Przez to opowieść ma specyficzny klimat. 

Poruszająca książka, która daje nadzieję, że nasi bliscy żyją wiecznie, 
chociażby w naszych sercach.

Kamila Sośnicka

Wydawca: biblioteka publiczna im. marii konopnickiej w suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, 
www.dwutygodniksuwalski.pl znajdziesz nas również na Facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 

Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
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Wiele zabytkowych aut, motocykli,  a nawet traktor rolniczy pojawił 
się na zlocie pod nazwą „Suwalskie klasyki nocą” zorganizowanym na 
parkingu przy ul. A. Wajdy. Wszystkie pojazdy miały co najmniej 30 lat  
w standardzie i co najmniej 25 lat w produkcji niskoseryjnej. Nie zabrakło 
też pasjonatów, którzy przyszli na bulwary nad Czarną Hańczą, by obej-
rzeć wyjątkowe pojazdy i usłyszeć wiele ciekawostek motoryzacyjnych. 
Właściciele aut i motocykli chętnie udzielali informacji, odpalali pojazdy 
i prezentowali jak pracują nieco leciwe pojazdy.
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suwalska nOc muzeów
W suwalską Noc Muzeów można było bezpłatnie obejrzeć wszyst-

ko, co teraz prezentują: Muzeum Okręgowe, Muzeum im. Marii 
Konopnickiej, Galeria Sztuki Stara Łaźnia, Galeria Sztuki Współczesnej, 
Archiwum Państwowe i Klub Żołnierski przy 14 Suwalskim Pułku 
Przeciwpancernym.

W Muzeum Okręgowym obejrzeć można było wystawy: Alfred 
Wierusz-Kowalski 1849–1915, Giewont – kolekcja niezwyczajna, Dar 
Izabeli Roman, Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury 
od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży, Na dziejowym trakcie.

W budynku 
Resursy zapre-
zentowano też 
malowaną 
paletę ofiaro-
waną Juliu-
szowi Kossa-
kowi przez 
„uczniów, 
przyjaciół 
i kolegów 
z Monachium”

W Muzeum im. M. Konopnickiej zorganizowano m.in. quiz dla młod-
szych i nieco starszych oraz kino na parkingu, w którym wyświetlano film 
„Trzy stulecia Suwałk”.

W Archiwum Państwowym zorganizowano Dzień Otwarty pod ha-
słem „Wracamy do gry”. W programie znalazło się: zwiedzanie wysta-
wy jubileuszowej, wycieczka po przebudowanym obiekcie Archiwum 
i projekcja filmowa. W Klubie Żołnierskim przy 14 Suwalskim Pułku 

>>

W Galerii Stara Łaźnia zaprezentowano wystawy prac Andrzeja Strumiłły  
i Piotra Malczewskiego. 

A ciekawostek technicznych nie brakowało. Na zlocie pojawiło się bar-
dzo rzadkie Audi V8 w wersji wydłużonej oraz radziecka przedłużana li-
muzyna GAZ-12 ZIM. Była także Syrenka, Fiat 125 p i 126 p, Polonez, Żuk, 
a także rzadko spotykany Mikrus MR-300 i ciągnik rolniczy Ursus C 328. 
Na zakończenie zlotu pojazdy przejechały suwalskim ulicami.

Współorganizatorzy: firma Ładne Felgi, Zespół Szkół nr 6 i WORD  
w Suwałkach

Nie brakowało popularnych ”garbusów” oraz pojawił się unikat Audi V8

Najmłodszych najbardziej 
zainteresowała wystawa 
„Konopnicka dzieciom. 

Krasnoludki i nie tylko...”

Przeciwpancernym obejrzeć można było stałe i czasowe wystawy przed-
stawiające historię Garnizonu Suwałki z lat dwudziestolecia międzywo-
jennego jak i późniejszego okresu.

W Archiwum 
suwalczanie 
mogli obej-
rzeć różne 
przedmioty 
codziennego 
użytku z cza-
sów PRL-u

Dużym zainteresowaniem cieszyła się Sala Tradycji 14 Pułku Przeciwpancernego, 
gdzie można obejrzeć historyczną broń będącą na wyposażeniu żołnierza polskiego

zlOt wyjątkOwych aut, mOtOcykli i rOwerów



>>
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conej życiu i twórczości niezwy-
kłej suwalczanki. Na wystawie za-
stosowano atrakcyjne aranżacje 
scenograficzne oraz najnowocze-
śniejsze rozwiązania mulimedial-
ne z wykorzystaniem technologii 
pepper,s ghost. Otwarcie wysta-
wy planowane jest na 23 czerwca. 

Realizacja projektu zakończy 
się 31 sierpnia 2022 roku.

Łączna wartość projektu LT-PL-
4R-280 „Cross border poetry – pa-
inting that speaks” – „Poezja tran-
sgraniczna – malowane słowami” 
wynosi 752 598,70 EUR, w tym do-
finansowanie zadań realizowa-
nych przez Muzeum Okręgowe  
w Suwałkach 357 853,03 EUR.

Ponadto w Muzeum w Alytusie 
przeprowadzono moderniza-
cję sali edukacyjnej i wystawy  
w Muzeum Anzelmasa Matutisa 
oraz przygotowano instalację ple-
nerowe i nowe programy edukacyj-
ne u litewskich partnerów projektu.

Najważniejszym działaniem 
realizowanym przez Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach w ra-
mach projektu jest organizacja 
nowej stałej wystawy w Muzeum  
im. Marii Konopnickiej w Suwał- 
kach pn. „Pieśń o domu”, poświę-

Głównym beneficjentem jest 
Muzeum Okręgowe w Suwał- 
kach, a partnerami są: Muzeum  
w Alytusie i Muzeum w Łoź- 
dziejach. Realizacja projektu mia-
ła na celu zwiększenie zrów-
noważonego w ykorzystania 
dziedzictwa historycznego i kul-
turowego w turystyce transgra-
nicznej. Zrealizowano  działania 
związane z odkrywaniem wspól-
nych walorów kulturowych, w tym 
dziedzictwa literackiego i poezji. 

W ramach projektu odbyły się 
trzy międzynarodowe festiwa-
le: Spotkanie w Ogrodzie Baśni 
w Suwałkach (sierpień 2020), 

Festiwal Liter w Łoździejach (lipiec 
2021) i Festiwal Natury i Radości  
w Alytus (wrzesień 2021). Uczestni- 
kom spotkań zapewniono wiele 
atrakcji, które pozwoliły na integra-
cję oraz upowszechnienie kultury 
literackiej z pogranicza polsko-li-
tewskiego.

Opracowano międzynarodo-
wy szlak literacki obejmujący wi-
zytę w polskich i litewskich muze-
ach dostępny w aplikacji mobilnej. 
Opracowana trasa turystyczna po-
zwala na odwiedzenie najważniej-
szych miejsc związanych z literatu-
rą Suwalszczyzny, Łoździej i Alytusa. 

poezja ponad granicami

Muzeum Okręgowe w Suwałkach kończy realizację projektu 

„poezja transgraniczna – malowane słowami” dofinansowanego ze środków programu interreg litwa-polska
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22 maja siostry Salezjanki w Suwałkach obchodziły 100-lecie istnie-
nia swojego zakonu w Polsce. Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza 
święta w kościele św. Wojciecha, w której uczestniczyli zastępca pre-
zydenta Suwałk Roman Rynkowski, duchowieństwo, siostry Terezjanki, 
uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II, przedstawi-
ciele IPN i licznie zgromadzeni parafianie. Po mszy św. zaproszeni goście 
udali się do siedziby zgromadzenia sióstr gdzie zaprezentowano rys hi-
storyczny obecności Córek Maryi Wspomożycielki (siostry Salezjanki) na 
ziemiach polskich 1922-2022. 

W Suwałkach salezjanki pojawiły się w 1990 roku. Trzy siostry w bu-
dynkach przy ul. Sejneńskiej 10 w 1992 roku rozpoczęły organizowanie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Stopniowo remontowano kolejne po-
mieszczenia przeznaczając je na sale lekcyjne, pracownie, internat i sto-
łówkę. Pierwszą dyrektorką szkoły była s. Jadwiga Pruska. Jej wysiłkowi 
i zaangażowaniu szkoła zawdzięcza ramy organizacyjne i początek wła-
ściwej sobie tradycji. Dziś szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pra-
cowniami (biologiczną, językową, komputerową i pracowniami zawodo-
wymi), bogatym księgozbiorem, świetnymi warunkami pracy, a przede 

wszystkim wspaniałym gronem nauczycieli, cierpliwych i zawsze pełnych 
nadziei. Bogactwem szkoły są ludzie młodzi, pełni pasji życia, otwarci  
i gotowi stawić czoła trudnościom.

100 lat salezjanek w pOlsce

Krótki program artystyczny zaprezentowały uczennice Zespołu Szkół Sióstr  
Salezjanek


