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Wiwat 3 Maj

Suwalskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od mszy
świętej w kościele pw. św. Aleksandra. Następnie uroczystości przeniosły
się do Parku Konstytucji 3 Maja. W obchodach uczestniczyli m.in.: poseł
Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz ze swoimi zastępcami Łukaszem Kurzyną i Romanem Rynkowskim, przedstawiciele
władz samorządowych m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław
Przełomiec z radnymi miejskimi oraz wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Podlaskiego Romuald Łanczkowski, wojsko, strażacy, po-

licja, służby mundurowe, poczty sztandarowe, delegacje związków i organizacji kombatanckich, harcerze i młodzież szkolna oraz mieszkańcy
Suwałk. Żołnierze 14. Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego oddali salwę honorową, a następnie złożone zostały wiązanki kwiatów pod Dębem Wolności.
– W pokoju możemy tworzyć przyszłość Polski, przyszłość naszego
miasta, przyszłość Suwałk. Dziś szczególnie chcemy, by był to kraj wolny i niezależny. To nasze oczekiwania w kontekście wojny na Ukrainie,
które nabierają innego znaczenia. Silniej doceniamy te wartości, które powinniśmy chronić i bronić. Dobrze, że możemy to robić wspólnie
z naszymi partnerami z NATO i Unii Europejskiej. Dziś jak nigdy potrzebujemy Polski w silnej i zjednoczonej Europie – podkreślił prezydent
Cz. Renkiewicz

Pod Dębem Wolności
kwiaty złożyli suwalscy
kombatanci.
W przyszłym roku minie 100 lat od zasadzenia suwalskiego Dębu
Wolności.
3 maja 1923 r. zasadzili go uczestnicy walk
o niepodległość i przedstawiciele suwalskiej
młodzieży szkolnej

Podczas obchodów tego święta zadebiutowała suwalska Miejska
Orkiestra Dęta w nowym składzie i pod dyrekcją Moniki Brezgieł.
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Suwalskim Ośrodku Kultury ponownie zabrzmiała „Kantata o Suwałkach”. Utwór przedstawiający dzieje
miasta nad Czarną Hańczą, został poszerzony o trzy nowe pieśni. Widzowie
w wypełnionej po brzegi Sali im. A. Wajdy usłyszeli go w wykonaniu blisko pięćdziesięciu muzyków. Kompozytorem dzieła jest Jakub Milewski.
Libretto napisał mieszkający w Suwałkach poeta, Zbigniew Gniedziejko.

Fot. Zbigniew Stelmaszek

Od lewej starosta suwalski Witold Kowalewski, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Romuald Łanczkowski, poseł Jarosław Zieliński z małżonką oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz

>>

77 rocznica zakończenia wojny

8 maja przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 r. odbyły się suwalskie
obchody 77 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Były okolicznościowe przemówienia prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza
i posła Jarosława Zielińskiego. Oddano salwę honorową, a delegacje złożyły kwiaty przy pomniku. To były pierwsze uroczystości zorganizowane
w tym miejscu po renowacji otoczenia Pomnika Żołnierzy Września 1939 r.
Wymieniono tam nawierzchnię otoczenia pomnika z płyt betonowych
na kostkę granitową, wymieniono też część ogrodzenia.
W obchodach uczestniczyli m.in.: kombatanci, poseł Jarosław
Zieliński, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz ze swoimi zastępcami:
Łukaszem Kurzyną oraz Romanem Rynkowskim, przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, radny Jarosław Kowalewski
oraz starosta suwalski Witold Kowalewski i żołnierze 14. Pułku Artylerii
Przeciwpancernej, służby mundurowe, harcerze oraz młodzież szkolna
i przedstawiciele miejskich instytucji.
8 maja 1945 r. to nie był Dzień Zwycięstwa na Suwalszczyźnie i zakoń-
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Ten muzyczny portret dziejów Suwałk zabrzmiał w wykonaniu dwóch
chórów: Suwalskiego Chóru Primo pod dyrekcją dr. Ignacego Ołowia,
Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy pod dyrekcją dr Magdaleny Filipskiej, Suwalskiej Orkiestry
Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza oraz czworga
solistów: Anny Lasoty (sopran), pochodzącej z Suwałk Natalii Winnik (mezzosopran), Jakuba Milewskiego (baryton) oraz Rafała Supińskiego (baryton). Całość poprowadził dr Ignacy Ołów.

czenie walki i ofiar. Już w lipcu 1945 r. w naszym regionie doszło do największej zbrodni na ziemiach polskich po II wojnie światowej, czyli obławy augustowskiej, w której zginęło ok. 600 mieszkańców powiatów:
augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego.
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zdaniem prezydentA
Początek maja to okres, w którym rozpoczynamy sezon wydarzeń
plenerowych w naszym mieście. Po
dwóch latach pandemii, dziś przygotowujemy się do powrotu do dobrze
znanych nam formuł wydarzeń bez
obostrzeń. W bieżącym roku Suwałki
będą gospodarzem wielu fantastycznych wydarzeń i zawodów.
Zaczynamy już od najbliższego
weekendu, w trakcie którego zapraszamy wszystkich do udziału w Nocy
Muzeów. W sobotę 14 maja będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawy Muzeum Okręgowego, Muzeum im. Marii Konopnickiej, Galerię
Sztuki Stara Łaźnia. Wraca również możliwość odwiedzin Archiwum
Państwowego. Wydarzeniem specjalnym tegorocznej Nocy Muzeów
jest Zlot i Rajd zabytkowych samochodów i motocykli. Już następnego dnia, 15 maja spotkamy się podczas mityngu lekkoatletycznego
„Podlaskie Atlhletics Team”. Na naszym stadionie lekkoatletycznym
rywalizować będą utalentowani podlascy zawodnicy oraz polska czołówka w tym Maria Andrejczyk, Wojciech Nowicki oraz Paweł Fajdek.
Wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny.
4 tygodnie później, również na stadionie lekkoatletycznym odbędą się Mistrzostwa Polski seniorów. W Suwałkach pojawią się medaliści Polski, Europy, świata, medaliści Igrzysk Olimpijskich. Zawodnicy
tacy jak Ewa Swoboda, Anita Włodarczyk, „nasza” Maria Andrejczyk,
Kajetan Duszyński oraz wielu innych wybitnych zawodników.
W czerwcu spotkamy się wspólnie na jeszcze jednym „odlotowym” wydarzeniu, ale o tym dowiecie się Państwo już niedługo.
Natomiast lipiec to oczywiście miesiąc biegów i bluesa. RESO Suwałki
Półmaraton wraz z biegami towarzyszącymi to wydarzenia, na które zapraszamy biegaczy z całej Polski, ale chcemy, by brali w nich
udział również mieszkańcy naszego miasta. Zapraszamy wszystkich
do wspólnej zabawy, zapisy są jeszcze otwarte.
Suwałki Blues Festival, przed nami 15 edycja. W trakcie festiwalu planujemy dwa wydarzenia specjalne – koncert „Blues Mieszka
w Polsce”, podczas którego wystąpią takie gwiazdy jak Małgorzata
Ostrowska, Kasia Kowalska, Krzysztof Cugowski, Lora Szafran, Sławek
Wierzcholski oraz dodatkowy, kończący festiwal koncert gwiazdy
bluesowej z USA SHEMEKIA COPELAND i 2 wykonawców supportujących z Finlandii i Polski. Budżet tegorocznego festiwalu to ok 1,8
mln zł. Na organizację wydarzenia pozyskaliśmy 1,5 mln zł z funduszy
norweskich. Dziękuję również wszystkim sponsorom oraz Urzędowi
Marszałkowskiemu za wsparcie tego wydarzenia

>>

Mistrzowie z Suwałk

Po raz dziewiętnasty badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki zostali drużynowym Mistrzem Polski. W meczu finałowym pokonali 4:3 ABRM
Warszawa. O zwycięstwie suwalskiej drużyny zdecydowała ostatnia gra
w mikście, gdzie po 39-minutowej walce badmintoniści SKB Litpol-Malow
Kamila Augustyn i Danylo Bosniuk pokonali rywali z Warszawy.
Wyniki finału:
SKB Litpol-Malow – ABRM Warszawa – 4:3,
Robert Cybulski/Przemysław Szydłowski – Miłosz
Bochat/Wiktor Trecki – 15:12, 15:9,
Aleksandra Goszczyńska/Karolina Szubert
– Kirsty Gilmour/Magdalena Świerczyńska
– 9:15, 10:15,
Danylo Bosniuk – Bartosz Krajewski – 15:7, 15:9,
K. Gilmour – Kamila Augustyn – 15:7, 15:14,
Emil Holst – Mateusz Dubowski – 15:6, 12:15, 15:9,
Ulyana Wolskaja – Zuzanna Jankowska – 15:7,
12:15, 6:15,
D. B o s n i u k / K . Au g u s t y n – M . B o c h a t /
M. Świerczyńska – 9:15, 15:11, 15:13.
Ulyana Wolskaja
W XXI wieku zespół SKB Litpol Malow Suwałki tylko pięciokrotnie nie zdobył drużynowego mistrzostwa Polski w badmintonie. Po raz ostatni stało się
tak przed rokiem, gdy suwalska drużyna uległa zespołowi Hubala Białystok.
I właśnie z tą drużyną SKB Litpol-Malow Suwałki wygrał 4:2 w półfinale turnieju rozgrywanego w Józefosławiu.
To duży sukces suwalskiej drużyny, bo w tegorocznych rozgrywkach SKB Litpol-Malow nie należał
do faworytów w walce o mistrzowski tytuł. Znawcy stawiali raczej na
drużynę ABRM Warszawa. Warto
zauważyć, że w rywalizacji o drużynowe mistrzostwo Polski zabrakło najlepszej badmintonistki SKB
Litpol-Malow Anastazji Chomicz,
która od blisko roku leczy kontuzję.
Emil Holst i Przemysław Szydłowski

DYŻURY RADNYCH
W każdy wtorek w godz. 15.30-17 w pok. 146 Urzędu Miejskiego
można spotkać się z suwalskimi radnymi i przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 10 maja zapraszają Karol Korneluk oraz Jacek
Niedźwiedzki z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast 17 maja na suwalczan czekają Jacek Juszkiewicz oraz Maria Brygida Karpińska
z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 24 maja zapraszają Stanisław Kulikowski i Kamil Lauryn 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.

Mistrzostwo Polski wywalczyła drużyna SKB Litpol-Malow w składzie: Oliwia Niedźwiedzka, Kamila Augustyn, Karolina Szubert, Ulyana
Wolskaja, Aleksandra Goszczyńska, Maria Ulitina, Anastazja Chomicz, Michał
Sobolewski, Michał Łogosz, Łukasz Moreń, Robert Cybulski, Danilo Bośniuk,
Emil Holst, Przemysław Szydłowski, Mateusz Świerczyński, Adam Szolc.
Trenerem drużyny jest Jerzy Dołhan. Na zdjęciu jest też główny sponsor klubu Henryk Owsiejew i prezes SKB Jerzy Szleszyński.
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Orły przyleciały
do Suwałk

Suwałki otrzymały Orła „Wprost” za wieloletnie wysiłki w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój infrastruktury miejskiej,
ale i samych mieszkańców. W Białymstoku odebrał go prezydent
Suwałk Czesław Renkiewicz. Tylko w ostatnich latach były to olbrzymie kwoty pozyskane z funduszy europejskich, jak i funduszy będących w dyspozycji rządu polskiego, a nawet od prywatnych przedsiębiorców. Prawie 100 mln zł na budowę „Trasy Wschodniej”, blisko
30 mln zł na zakup autobusów komunikacji na gaz CNG, prawie
30 mln zł na remont obiektów sportowych w czterech suwalskich
szkołach. Prezydent Cz. Renkiewicz, odbierając nagrodę podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tych suwalskich
inwestycji miejskich.
Orła „Wprost” odebrał też prezes Ślepska Malow Wojciech Winnik
za stały rozwój klubu, podnoszenie poziomu organizacyjnego, promocję Suwałk i regionu na arenie ogólnopolskiej i upowszechnianie
siatkówki w lokalnym środowisku. Orły tygodnika „Wprost” otrzymują wizjonerzy – osoby i podmioty, które rozwijają region. Kandydatów
do statuetki wybiera redakcyjna kapituła oraz Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej.

>>

Flagi dla suwalczan

2 maja w Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej prezydent
Suwałk Czesław Renkiewicz
przekazał suwalczanom 150
biało-czerwonych flag.
– Rozdałem mieszkańcom
naszego miasta, flagi z prośbą
o ich wywieszenie i dumne celebrowanie naszej niepodległości i wolności, którą powinniśmy doceniać jeszcze bardziej,
niż robiliśmy to do tej pory, biorąc pod uwagę sytuację, która ma dziś miejsce w Ukrainie – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.
To kolejna taka akcja zorganizowana przez suwalski samorząd. Flaga
to jeden z symboli narodowych, jest oznaką naszej pamięci o wydarzeniach historycznych ważnych dla naszego kraju i narodu.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Najbliższym
z powodu śmierci

Michała
Chuchnowskiego
byłego pracownika Biblioteki Publicznej

składają
Dyrektor, Koleżanki i Koledzy
z Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach
Od prawej prezes Ślepska Malow Suwałki Wojciech Winnik, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Michał Wiszniewski, prezydent Suwałk Czesław
Renkiewicz i przewodniczący rady miejskiej Zdzisław Przełomiec

Zmarł
prof. Jerzy Sikorski
3 maja 2022 r. w wieku 79 lat zmarł prof.
Jerzy Sikorski, wieloletni wykładowca suwalskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
(obecnie Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Edwarda F. Szczepanika). Prof.
J. Sikorski z suwalską Uczelnią związany był
od początku jej powstania. W latach 20082010 pełnił funkcję prorektora ds. nauki,
a w latach 2010-2016 rektora PWSZ. Jako
profesor w Instytucie HumanistycznoEkonomicznym przekazywał studentom
wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz
prowadził seminaria dyplomowe.
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Panu Maciejowi
Chuchnowskiemu
Kierownikowi Aquaparku w Suwałkach

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

syna
składają
Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
116/2022
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Bardziej zielone miasto

Tej wiosny pracownicy suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni posadzili już prawie 70 nowych drzew. Sadzonki pojawiły się na bulwarach nad
Czarną Hańczą oraz przy kilku suwalskich ulicach. Najwięcej drzew przybyło na suwalskich bulwarach w okolicach Galerii Sztuki Stara Łaźnia.
Zasadzono tam 49 dębów szypułkowych, głogów pośrednich, śliw wiśniowych oraz brzóz i wierzb. Dodatkowe lipy pojawiły się również przy
ul. gen. W. Sikorskiego i ul. Utrata oraz na terenie bazy Zarządu Dróg
i Zieleni przy ul. Sejneńskiej. Wszystkie gatunki nowych drzew są przystosowane do miejskich warunków. Ponadto, każda sadzonka objęta jest
gwarancją szczególnej pielęgnacji i kontroli. Młode drzewa, zostały zabezpieczone drewnianymi palikami i specjalnym wiązaniem, wykonane
zostały również specjalne misy, które zatrzymują wodę. Dzięki temu rośliny uchronią się nawet przed silnymi wiatrami i dłuższymi okresami suszy.
Równolegle przeprowadzane są prace porządkowe na rabatach z roślinami wieloletnimi oraz na nowo zagospodarowanych rondach. Rośliny
zostały oczyszczone oraz przycięte, natomiast ziemia wygrabiona oraz
spulchniona. Następnie po unormowaniu się warunków atmosferycznych
zostaną dosadzone nowe rośliny jedno- oraz wieloroczne. Dodatkowo
odbywa się renowacja oraz odtwarzanie zdegradowanych trawników na
terenie miasta, m.in. wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz na terenie lotniska.

>>

Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza XXVI edycję konkursu p.n. „Gdzie te
piękne ogrody i kwieciste balkony”. To konkurs, w którym wszyscy wygrywają. Nikt nie zostanie bez nagrody. Obiekty oceniane będą w siedmiu kategoriach:
• Balkony, tarasy,
• Zieleń na terenie placówek oświatowych,
• Ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa),

Laureatki ubiegłorocznego konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste
balkony”

>>

Sprostowanie

„Wydawca „DwuTygodnika Suwalskiego” oświadcza, iż wprowadził w błąd Czytelników poprzez fragmentaryczne i wybiórcze przytoczenie wypowiedzi udzielonej przez Prezesa Zarządu PKS Nova S.A.,
czym zniekształcił jej sens sugerując, że spółka PKS Nova S.A. poleca
korzystanie z usług prywatnych przewoźników autobusowych na trasie Suwałki-Warszawa. W rzeczywistości Spółka nie poleciła korzystania z usług prywatnych przewoźników, ale wskazała, że zawieszenie
połączenia na linii Suwałki-Warszawa nie doprowadzi do wykluczenia komunikacyjnego miasta Suwałki, ponieważ stolica z Suwałkami
skomunikowana jest przez 9 innych połączeń realizowanych przez innych przewoźników. Pełna wypowiedź Prezesa Zarządu PKS Nova S.A.
brzmiała następująco:

• Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
• Zieleń na terenie zakładów pracy do 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią,
• Zieleń na terenie zakładów pracy powyżej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią,
• Ogrody działkowe wytypowane przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.
Na laureatów konkursu czekają nagrody wynoszące od 250 do
750 zł. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia w kwocie
100 zł. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeń do udziału w konkursie dostępne są:
• w portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1
• na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach:
www.zdiz.suwalki.pl
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (poniżej)
Formularze zgłoszeń należy składać do 17 czerwca 2022 r. w biurze podawczym zlokalizowanym w holu Urzędu Miejskiego przy
ul. A. Mickiewicza 1 oraz w skrzynce podawczej Zarządu Dróg i Zieleni
w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 82. Zgłoszenia można także przysłać
na adres Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Szczegółowych informacji
dotyczących konkursu udziela p. Jolanta Tama, tel. 87 565 99 37, tel. kom.
502 738 710, email: j.tama@zdiz.suwalki.pl

„Niezależnie od powyższego, wyjaśniam, że zawieszenie połączenia
na trasie Suwałki-Warszawa nie powoduje wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców subregionu suwalskiego. Popularna i powszechnie dostępna wyszukiwarka połączeń na stronie internetowej https://www.e-podroznik.pl/ pokazuje, że z Suwałk dostępnych jest wiele połączeń do
stolicy, o różnych porach dnia, zarówno autobusowych jak i kolejowych.
Dla przykładu można chociażby wskazać na 7 połączeń autobusowych
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 autobusowe 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).”
Zgodnie z Prawem prasowym art. 32 ust. 6 w następnym wydaniu
„DwuTygodnika Suwalskiego” odpowiemy na to sprostowanie nadesłane przez adwokata Tomasza Iwanickiego.
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Ożywiona dyskusja w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej
„Kajtek – program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla
mieszkańców Suwałk w latach 2022-24” zdominowała obrady XLV sesji Rady Miejskiej. Poza tym radni zajęli się m.in. zmianami w tegorocznym budżecie miejskim oraz uchwalili nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Suwałk – będące najważniejszym miejskim dokumentem planistycznym. Nadali też statut Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli i przyjęli uchwałę
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy suwalskich zabytkach
wpisanych do rejestru. Sesja odbyła się 27 kwietnia w sposób hybrydowy: część radnych znajdowała się
w sali obrad, pozostali łączyli się za pośrednictwem internetu.

Kwietniowa sesja

Za zasługi dla badmintona
Sesja rozpoczęła się
od nadania Jerzemu Szleszyńskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. To osoba zasłużona dla suwalskiego sportu, a zwłaszcza badmintona, na rzecz którego
działa od 1977 r. Jest założycielem sekcji TKKF „Magistratur” przy Urzędzie
Miasta Suwałk, wieloletnim wiceprezesem
Polskiego Związku Badmintona, prezesem i wiceprezesem Podlaskiego Związku Badmintona,
a przede wszystkim prezesem Suwalskiego Klubu
Badmintona, który dziewiętnastokrotnie wywalczył tytuł drużynowego Mistrza Polski. W latach
2000-2016 badmintoniści SKB Litpol-Malow pięciokrotnie startowali na Igrzyskach Olimpijskich.
O bezpieczeństwie
Jak w ynika ze sprawozdania za 2021
Komendanta Miejskiego Policji, w porównaniu
do 2020 r. w Suwałkach zmniejszyła się liczba
przestępstw, w tym kryminalnych i drogowych.
Gwałtownie (z 3 w 2020 r. do 15 w 2021 r.) zwiększyła się liczba przestępstw korupcyjnych.
Niestety zmniejszyła się wykrywalność sprawców przestępstw, zwłaszcza kradzieży samochodów i kradzieży z włamaniem. Za to zwiększyła się liczba wypadków i kolizji drogowych.
N i e co l e p s z e i n f o r m a cj e p r z e d s t a wił Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej. W 2021 r. w porównaniu do roku
wcześniejszego zmniejszyła się liczba interwencji strażaków. Najwięcej było różnych miejscowych zagrożeń. Co czwarta interwencja strażaków, to było gaszenie pożarów. W Suwałkach
najwięcej pożarów wybuchło przy ul. Szpitalnej
i T. Kościuszki, a miejscowych zagrożeń najwięcej było przy ulicach: T. Kościuszki, Świerkowej
i Wojska Polskiego.
O pomocy społecznej
Radni ocenili zasoby pomocy społecznej
w Suwałkach w 2021 r. W ubiegłym roku zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy
i wsparcia, najczęściej z powodu ubóstwa i niepełnosprawności. Zwiększyła się liczba osób,
które korzystają z pomocy ze względu na alkoholizm. Przybyło miejsc w suwalskich żłobkach,
ale wciąż 309 dzieciom nie przyznano miejsca
w tych placówkach. Znacznie lepiej jest w przedszkolach, gdzie nie brakowało miejsc dla dzieci.
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Dyskusja o „Kajtku”
Prawie dwie godziny radni oraz zaproszeni goście dyskutowali o programie dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. Przypomnijmy, suwalscy radni 26 stycznia
2022 r. przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania i realizacji programu
polityki zdrowotnej „Kajtek – program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Suwałk w latach 2022-2024”. 23 marca
2022 r. Suwalska Rada Środowisk Katolickich
złożyła projekt zmiany tej uchwały, w którym
zaproponowano odstępienie od realizacji programu „Kajtek”.

techniczny kąpieliska administrowanego przez
PTTK nie jest dobry i suwalski samorząd nie będzie współfinansował kosztów jego utrzymania.
Pytania radnych
Ośmioro radnych zadało pytania w czasie sesji. Wojciech Pająk zapytał o to, czy
Nadleśnictwo Suwałki konsultowało z suwalskim Urzędem Miejskim ewentualne planowane kolejne wycinki drzew w Lesie Szwajcarskim.
Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że
nie otrzymał żadnej informacji o planowanych
wycinkach drzew, ale wystąpi do Nadleśnictwa
z prośbą o taką informację. Tadeusz Czerwiecki,

W czasie sesji głos zabrał dr Tadeusz Wasilewski, który prowadzi
klinikę zajmującą się
naprotechnologią
w leczeniu niepłodności
małżeńskiej. Przedstawił on swoją ocenę metody in vitro, w której
wskazał na jej zagrożenia medyczne. Omówił
też zalety naprotechnologii – metody mającej
monitorować i utrzymywać zdrowie układu
rozrodczego kobiet.
Metoda ta obejmuje również leczenie niepłodności opartego na naturalnych sposobach planowania rodziny
Głos w dyskusji zabrali też: Jacek Juszkiewicz,
Kamil Klimek, Jacek Roszkowski, Kamil Lauryn,
Anna Gawlińska, Jacek Niedźwiedzki, Mariola
Karpińska, Bogdan Bezdziecki, Jarosław
Schabieński oraz Anna Bogumiła Kur yło
– w imieniu Suwalskiej Rady Środowisk
Katolickich. Radni odrzucili projekt uchwały
w sprawie odstąpienia od programu „Kajtek”.
10 radnych było „za”, a 13 „przeciw”.
Będzie kąpielisko
Radni zdecydowali, że od 1 lipca do 31 sierpnia na Zalewie Arkadia działać będzie kąpielisko
przy pomoście pływającym. J. Roszkowski zapytał o to, czy suwalski samorząd będzie współfinansował utrzymanie kąpielisk w Krzywem
i Starym Folwarku. Prezydent Suwałk Czesław
Renkiewicz poinformował, że suwalski samorząd będzie współfinansował utrzymanie kąpieliska w Krzywem. W Starym Folwarku stan

Zdzisław Przełomiec i M. Karpińska zwrócili
uwagę na problem z inwestycjami prowadzonymi przez deweloperów przy ul. Franciszkańskiej
i brakiem zieleni oraz miejsc parkingowych
w tej części miasta. Zastępca prezydenta
Suwałk Łukasz Kurzyna przypomniał, że większość budynków przy tej ulicy budowano, gdy
obowiązywał miejscowy plan z 2006 r., który zakładał inne normy koniecznych terenów
zielonych. W zmienionym planie uchwalonym
we wrześniu 2021 r. podniesiono te normy i teraz tereny zielone w tej części miasta powinny zajmować co najmniej 35% powierzchni.
Utworzenie parku przy ul. Franciszkańskiej
w ymaga w ykupu terenów za k wotę ok.
1,7 mln zł, a takich pieniędzy nie ma w tegorocznym budżecie miejskim. Najważniejsze,
że zmiana planu z ubiegłego roku zablokowała możliwość budowy kolejnych budynków na tym terenie.
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Od lewej Adam Ołowniuk, Karol Korneluk,
Łukasz Wojno i Anna Gawlińska
J. Schabieński zwrócił uwagę na brak
w Suwałkach szkoły branżowej II stopnia,
w której mogliby się kształcić absolwencie szkół
branżowych I stopnia. Zastępca prezydenta
Suwałk Roman Rynkowski poinformował, że
wniosek w sprawie utworzenia takiej szkoły
wpłynął 5 kwietnia. Jest to bardzo późno, ale
samorząd próbuje ustalić jakie jest zainteresowanie kształceniem w szkole branżowej II stopnia. W najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie z zainteresowanymi rodzicami oraz dyrektor
Zespołu Szkół nr 6. K. Lauryn zapytał o stan prac
przy oświetleniu przejść dla pieszych. Zastępca
prezydenta Ł. Kurzyna poinformował, że
z Funduszu Rozwoju Dróg będą realizowane inwestycje przy ul. ks. S. Szczęsnowicza/M. Reja,
ul. gen. Z. Podhorskiego i ul. T. Noniewicza.
W drugim naborze pierwotnie zaakceptowano
suwalskie wnioski na kolejne prace przy przejściach dla pieszych, a następnie odrzucono
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je z przyczyn formalnych. Niewykluczone, że
część inwestycji na które nie znalazły się pieniądze w rządowym funduszu, będą jednak
realizowane, np. jedno przejście dla pieszych
przy ul. E. Plater i sygnalizacja uliczna przy
ul. Łąkowej. J. Niedźwiedzki zapytał m.in.
o możliwość uruchomienia latem komunikacji
miejskiej do Starego Folwarku. Ł. Kurzyna przypomniał, że wskutek szalonego wzrostu kosztów paliwa, gwałtownie rosną koszty utrzymania komunikacji miejskiej. Linia do Starego
Folwarku na pewno powiększyłaby wydatki
z budżetu miejskiego, bo byłaby deficytowa.
Uruchomienie tej linii wymagałoby też współfinansowania przez Gminę Suwałki, która w latach poprzednich nie była tym zainteresowana.
J. Roszkowski zapytał o liczbę dzieci ukraińskich korzystających z wyżywienia w suwalskich szkołach. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że do suwalskich szkół uczęszcza
283 Ukraińców, a 206 z nich korzysta z bezpłatnych posiłków.
Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie
internetowej: www.um.suwalki.pl Można
też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl
a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady
Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem
prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz
udzielane na nie odpowiedzi publikowane są
na stronie: bip.um.suwalki.pl

Przetarg unieważniony

Prawie 1,4 mln zł, a nawet 1,8 mln zł, to rozpiętość cenowa ofert, które zaproponowały firmy budowlane za wykonanie projektu i budowy boiska typu „orlik”, które ma powstać przy ul. rot. W. Pileckiego. To projekt z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, którego wnioskodawcą był suwalski
SALOS. Niestety zaproponowane kwoty są wyższe od założonej w budżecie miasta puli na te zadanie, która wynosi 897 750 zł.
– Niemalże dwukrotnie przekroczone oferty w odniesieniu do zabezpieczonych środków zmuszają nas do poszukiwania innego rozwiązania. Dlatego też na tym etapie podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu i podjęcie rozmów z wnioskodawcami na temat modyfikacji projektu tak by cena zmieściła się w pierwotnych założeniach – informuje zastępca prezydenta Suwałk
Łukasz Kurzyna.
Boisko, które ma powstać przy ul. rot. W. Pileckiego to projekt zgłoszony do głosowania w ramach tegorocznej edycji
Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego.
Uzyskał on 1 849 głosów i zajmując 2 miejsce zakwalifikował się
do realizacji. Firma,
która wygra ponowny
przetarg będzie musiała najpierw zaprojektować boisko, uzyskać pozwolenie na
budowę, a następnie
je wybudować.

Wydarzyło się
w Suwałkach
n Jakub Brzozowski, Jakub Niewęgłowski oraz
Dominik Poświatowski wygrali Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Lotnictwie. W nagrodę otrzymali karnety na szkolenie szybowcowe i operatora drona.
n Na Osiedlu Północ kryminalni zatrzymali
19 i 26-latka podejrzanych o kradzież roweru
z klatki schodowej jednego z suwalskich bloków
na początku kwietnia. Jednoślad odzyskano, a zatrzymani trafili do aresztu. Mężczyźni okazali się
też poszukiwanymi do odbycia kary pozbawienia
wolności za popełnione wcześniej przestępstwa.
n W końcu kwietnia nad Zalewem Arkadia
pojawiła się kolejna w Suwałkach plenerowa biblioteczka. Zasady korzystania są bardzo proste: każdy może wybrać książkę z półki i wziąć
ją ze sobą. Po przeczytaniu odkłada ją dla kolejnego czytelnika. Przypomnijmy, że od kilku
tygodni można korzystać z biblioteczki plenerowej ustawionej przez Bibliotekę Publiczną
im. M. Konopnickiej przy Galerii Stara Łaźnia na
suwalskich bulwarach.

n W wypadku, który wydarzył się 1 maja
ok. godz. 5:30 na ul. Utrata na wysokości Parku
Naukowo-Technologicznego zginął 25-letni
kierowca samochodu osobowego. Doszło do
zderzenia auta osobowego z cysterną przewożącą mleko. Policja poszukuje świadków tego wypadku.
n W nocy 5 maja wybuchł pożar w windzie
w budynku wielorodzinnym przy suwalskiej
ulicy A. Wierusz-Kowalskiego. W akcji gaśniczej
uczestniczyło 23 strażaków z Suwałk i okolicznych OSP. Z bloku ewakuowano ok. 40 osób. Po
ugaszeniu pożaru windy okazało się, że w środku są zwłoki. Najprawdopodobniej ofiarą była
osoba bezdomna.
n Suwalska prokuratura postawiła ratownikowi z suwalskiego aquaparku zarzut narażenia
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia. Chodzi o śmierć 65-letniego suwalczanina, który w kwietniu podczas pływania
w basenie sportowym, zasłabł i utonął.
n Jest niebezpiecznie na drogach w naszym regionie. Aż 104 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość na drogach powiatu suwalskiego w czasie pomiarów prędkości
przeprowadzonych 3 maja. 89 z nich jechało zbyt szybko w rejonie przejść dla pieszych.
Policjanci zatrzymali również 10 dowodów rejestracyjnych. Policjanci zatrzymali m.in. 27-letniego obywatela Litwy. Jechał on z prędkością
105 km/h, przekraczając tym samym dopuszczalną prędkość o 55 km/h.

7

DwuTygodnik S uwalski
10.05.2022

>>

Suwalczanie najlepsi

Uczniowie suwalskich liceów wygrali wojewódzkie eliminacje do
XXVIII Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej Aleksandra Chodkiewicz
i Maja Kałęka zajęły pierwsze miejsce
w województwie podlaskim i wyprzedziły Igora Barmutę i Martynę Wasilewską
z III Liceum Ogólnok sz tałcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego. Oba duety osiągnęły po 25
pkt, ale na pierwszym miejscu sklasyOd lewej Aleksandra Chodfikowano uczennice I LO, które zostały
kiewicz, Maja Kałęka
wyróżnione dodatkowym zaproszeniem
i Marek Urbanowicz
do udziału w seminarium w Sulejówku
14 maja oraz w obradach komisji sejmowej w gmachu sejmu.
Suwalscy licealiści z I i III LO wezmą udział w obradach do Sejmu Dzieci
i Młodzieży, które odbędą się 1 czerwca.
A. Chodkiewicz i M. Kałęka pod opieką Marka
Urbanowicza opracowały i rozpropagowały postać Antoniny Krynickiej,
bohaterskiego żołnierza
Związku Armii Zbrojnej
i Armii Krajowej, zesłanej
potem na 10 lat do sowieckich obozów na Syberii.
Od lewej Konrad Wiśniewski, Martyna
I. Barmuta i M. Wasilewska
Wasilewska i Igor Barmuta
p o d o p i e k ą Ko n r a d a
Wiśniewskiego przypomnieli postać porucznika Witolda Pieleckiego
ps. „Żwirko”. Chcieli uhonorować i upamiętnić zasługi zapomnianego, lokalnego patrioty – żołnierza AK i dowódcy pierwszego oddziału partyzanckiego na Suwalszczyźnie.
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Miejski turniej BRD

26 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
w Suwałkach odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół podstawowych. W turnieju wzięło udział 27 uczniów z suwalskich szkół podstawowych nr 4,
5, 6, 7, 10 i 11. Uczestnicy eliminacji rozwiązywali testy teoretyczne,
a także sprawdzili się w jeździe rowerem po miasteczku ruchu drogowego oraz po torze sprawnościowym. Nie zabrakło też egzaminu
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W rywalizacji 10-12-latków najlepsi okazali się uczniowie SP nr 6
przed SP nr 4 i SP nr 7. W starszej grupie wiekowej wygrała SP nr 6
przed SP nr 10 i SP nr 11. Puchary, a także nagrody rzeczowe uczniowie
odebrali z rąk zastępcy prezydenta Suwałk Romana Rynkowskiego,
dyrektora suwalskiego WORD Grzegorza Wilczyńskiego oraz zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji podinspektora Daniela Szymanowicza.
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Matury 2022

Trwają egzaminy maturalne. Maturzyści mają za sobą egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, większości języków
obcych, a przed nimi większość egzaminów na poziomie rozszerzonym.
W Suwałkach do egzaminów dojrzałości przystąpi łącznie 747 uczniów,
w tym 372 w liceach i 375 w technikach.

Maturę z języka polskiego
w I Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. M. Konopnickiej
zdawało 73 osoby
czyli 100% abiturientów.
Podobnie było na egzaminie
z matematyki
W I LO im. M. Konopnickiej językiem obcym najbardziej popularnym
wśród abiturientów na poziomie podstawowym był język angielski, a jedynie 3 osoby wybrały język niemiecki, a 2 język rosyjski. Spośród przedmiotów na poziomie rozszerzonym największą popularnością cieszą się: język angielski (64 osoby), język polski (41 osób), biologia (28 osób), chemia
(28 osób), matematyka (25 osób). W szkole tej już 28 kwietnia ruszyła sesja
matury międzynarodowej International Baccalaureate (IB), do której przystąpiło 20 uczniów klasy międzynarodowej.

4 maja 105 abiturientów z suwalskiego Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6
im. K. Brzostowskiego zdawało egzamin z języka polskiego

>>

Nabór do szkół średnich

Niedługo rozpocznie się nabór do suwalskich szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2022/2023.
Te r m i n y r e k r u t a cji ogłosił Podlaski
Ku r a t o r O ś w i a t y.
Wnioski o przyjęcie do
szkół ponadpodstawowych będzie można składać od 16 maja do 20 czerwca
– z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych – do
których wnioski będzie można składać od 16 do 31 maja. Przed suwalskimi
nastolatkami i ich rodzicami jest jeszcze trochę czasu na podjęcie tej ważnej decyzji. Właściwy wybór szkoły, a potem studiów, to większa szansa na
sukces zawodowy. Warto głębiej zastanowić się nad tym wyborem, który powinien być dostosowany do zainteresowań oraz możliwości nastolatka. Zapraszamy do lektury „DwuTygodnika Suwalskiego” nr 6 z 22 marca,
w którym zaprezentowaliśmy ofertę suwalskich szkół ponadpodstawowych.
Informacje można znaleźć pod adresem: www.dwutygodniksuwalski.pl
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Kto zagra na Suwałki Blues Festival 2022?
Przed tradycyjną kwietniową
Rozgrzewką Bluesową zaprezentowany został program 15 edycji Suwałki Blues Festival, który rozpocznie się 7 lipca i potrwa do 10 lipca.
– Chcemy, aby tegoroczna edycja Suwałki Blues Festival miała
wyjątkowy charakter i poświęcona była artystycznej współpracy
polsko-norweskiej. Mając na uwadze to, że niezwykle ważną częścią
naszej lokalnej kultury jest kultura
litewska, zaprosiliśmy do udziału
w festiwalu także bluesowe zespoły litewskie. Budżet tegorocznego festiwalu to ok 1,8 mln zł. Na
organizację wydarzenia pozyskaliśmy 1,5 mln zł z funduszy norweskich. Dziękuję również wszystkim sponsorom oraz Urzędowi
Marszałkowskiemu za wsparcie tego wydarzenia – powiedział prezydent Czesław Renkiewicz.

W konferencji uczestniczyli (od lewej) dyrektor artystyczny Suwałki Blues
Festival Bogdan Topolski, dziennikarz radiowy Jan Chojnacki, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, radny wojewódzki Paweł Wnukowski oraz dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury dr Ignacy Ołów
muzyki bluesowej w wykonaniu
muzyków polskich, norweskich
i litewskich. Wystąpią m.in.: RITA
ENGEDALEN BAND (NO), KNUT
REIERSRUD BAND (NO), NOTODDEN
BLUES BAND (NO), SPOONFUL OF

Gwiazd Bluesa z gwiazdami poprzedniej, 14 edycji festiwalu;
n Suwałki Blues Drift, czyli pokaz samochodów MAZDA MX5;
n parada motocykli połączona
z koncertem bluesowym na mobil-

nej platformie w centrum miasta
oraz pokaz motocykli.
Na koniec festiwalu, w niedzielę (10 lipca) o godz. 18 w Suwałki Arenie dodatkowy, biletowany koncert gwiazdy bluesowej z USA Shemekia Copeland
i dwóch wykonawców z Finlandii
i Polski. Tytuł koncertu: Suwałki
Blues Festival Extra – Ladies Night.
Shemekia Copeland była nominowana do tegorocznej Nagrody
Grammy w kategorii album bluesowy. Wśród nominowanych był
też Joe Bonamassa, który wystąpił na SBF w 2009 r., a przypomnijmy, że przed pięciu laty na SBF
wystąpił Fantastic Negrito – laureat nagrody Grammy w 2017 r.
Pełen program 15 edycji Suwałki
Blues Festival można znaleźć
na oficjalnej stronie festiwalu:
http://suwalkiblues.com/pl/

W Rozgrzewce przed SBF 2022
w sali im. A. Wajdy SOK 29 kwietnia
wystąpił Piotr Nalepa Breakout Tour
Symfonicznie z udziałem Suwalskiej
Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją
Krzysztofa J. Kozakiewicza

Suwałki Blues Festival 2022 to:
n czterodniowy festiwal muzyki bluesowej;
n 2 duże profesjonalne sceny: scena w parku Konstytucji
3 Maja i ponownie po roku przerwy powracamy, ku uciesze fanów, ze sceną przy ratuszu miejskim oraz trzecia scena plenerowa
na pl. M. Konopnickiej;
n mniejsze sceny w centrum
miasta: m.in. na ulicy Chłodnej,
a także po raz pierwszy mała scena plenerowa na Bulwarach (przy
Galerii Stara Łaźnia);
n organizacja 30 koncertów

BLUES (NO), ANDY ABRO BAND (LT),
THE BLUES MAKERS (LT), THE ROAD
BAND (LT), ARINA & VETO BAND (LT);
n Polish Blues Challenge;
n warsztaty dla młodzieży
z udziałem profesjonalnych muzyków z Polski i Norwegii oraz wspólny koncert;
n dla najmłodszych festiwalowiczów – Bluesowa Piaskownica,
czyli strefa z animacjami i zabawami muzycznymi dla dzieci.
Nie zabraknie także wydarzeń, które na stałe wpisały się już
w program festiwalu – typu:
– odsłonięcie tablicy w Alei

Jak zwykle na koncertach bluesowych w Suwałkach dopisuje publiczność.
Tak było także w czasie rozgrzrewki przed SBF 2022
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Sezon turystyczny rozpoczęty
Suwalski Park Krajobrazowy został utworzony w 1976 r. jako pierwszy w Polsce park krajobrazowy. Położony jest na terenie gmin:
Jeleniewo, Wiżajny, Przerośl i Rutka Tartak na Pojezierzu Suwalskim. Zajmuje powierzchnię 6 338 ha, a strefa ochronna wynosi 8 617 ha.
Obszar parku obfituje w rozległe, otwarte przestrzenie z licznymi jeziorami i lasami poprzeplatanymi rzekami, łąkami, polami i bagnami.
Charakteryzuje się przede wszystkim unikatowym krajobrazem polodowcowym – najcenniejszym walorem parku.

Panorama na Cisową Górę z punktu widokowego w Smolnikach
– O rozpoczętym sezonie turystycznym
rozmawiamy z dyrektorem SPK Teresą
Świerubską.
– Już pierwszy długi majowy weekend pokazał, że turyści są spragnieni przyrody, odpoczynku. Mieliśmy zmotoryzowanych gości
z różnych stron Polski, były rejestracje warszawskie, gdańskie, białostockie z warmińsko-mazurskiego i lokalne z Suwałk i okolic. Zazwyczaj
wiosną turyści pojawiają się w długie weekendy
majowe a potem w Boże Ciało. Ostatnio spotykamy ich także w weekendy dwudniowe, a także na spacerach w dni powszechne w godzinach popołudniowych. Nasiliło się to szczególnie w ostatnich dwóch latach przez
pandemię, kiedy ludzie bardziej otworzyli się na przyrodę.
– Zwiększona ilość turystów wymusza rozwój infrastruktury.
– Tworzymy m.in. nowe miejsca parkingowe, bo ruch samochodowy też
się zwiększył. Zdarza się, że mamy pozastawiane całe drogi. Dlatego przy
Turtulu powstał nowy parking, a także powiększone zostało miejsce do zatrzymywania się po drugiej stronie grobli, przy samym punkcie widokowym.
Obecnie prowadzimy rozmowy z Nadleśnictwem Suwałki, aby powiększyć parking w Starej Hańczy, gdzie ludzie zatrzymują się aby skorzystać
z parku podworskiego, a w gorące dni lata również z plaży. Wtedy szczególnie dużo ludzi przyjeżdża w to miejsce aby skorzystać z kąpieli. Poza parkingami uruchomimy w tym roku nową ścieżkę edukacyjną „Polodowcowa
rynna Jeziora Hańcza”. Jeszcze nie jest ona oddana do użytku, ponieważ
trwają prace budowlane nad jej ukończeniem. Jednak na pewno jeszcze
w tym sezonie turyści będą mogli z niej korzystać. W ramach projektu unijnego wartego 1,5 mln zł powstały dwie wieże widokowe: na Górze
Leszczynowej (prawie 22 m) w miejscowości Przełomka na zachodnim
brzegu jez. Hańcza i druga wieża
w Malesowiźnie w dolinie Czarnej
Hańczy niedaleko Turtula (15 m
– na zdjęciu obok), z której roztacza
się widok na staw i oz turtulski. W ramach projektu powstanie też infrastruktura wypoczynkowo-edukacyjna w podworskim parku Starej
Hańczy, co w pewnym stopniu
odciąży siedzibę Parku w Turtulu.
Infrastrukturę tę stanowią huśtawki dla dzieci, ławki, miejsce na
ognisko, zadaszone wiaty, szczudła
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z rzeźbami zwierząt, obrotowe tzw. światowidy z elementami edukacyjnymi, kładki w miejscach podmokłych. Całość uzupełnieni ponad 30 tablic edukacyjnych
w tym dla osób niewidzących i niedowidzących z alfabetem braille'a.
Treści edukacyjne
tablic poświęcone będą głównej
atrakcji ścieżki, czyli jezioru Hańcza
oraz prz yrodzie
i his torii p arku
podworskiego w
Starej Hańczy.
Miejsce wypoczynku i edukacji w Starej Hańczy
– Ułatwiony jest obecnie dojazd do siedziby Parku.
– W zeszłym roku przez cały sezon mieliśmy zamkniętą drogę dojazdową do siedziby Parku ze względu na remont mostu na Czarnej Hańczy.
W tym samym czasie przeprowadzony został gruntowny remont drogi dojazdowej do naszej siedziby, sfinansowany ze środków Gminy
Jeleniewo i Województwa Podlaskiego. Powstał też nowy parking i droga o nawierzchni asfaltowej, ale w części wybrukowanej kamieniami polnymi będącymi elementem suwalskiego krajobrazu. W tym samym czasie rozpoczęliśmy budowę nowej oczyszczalni ścieków za 200 tys. zł,
która ma służyć nam ale i turystom, którzy odwiedzają naszą siedzibę.
– SPK poza pięknymi krajobrazami i przyrodą organizuje wiele imprez.
– 24 czerwca po dwuletniej przerwie spowodowanej przez pandemię obędzie się, ciesząca się ogromną popularnością impreza, „Noc
Świętojańska w Turtulu”. W lipcu i sierpniu zorganizujemy rodzinną grę
terenową „Fascynujący świat przyrody i kultury SPK”, a także wędrówki
i wycieczki dla suwalczan.
Turystów, jak i mieszkańców Parku, zapraszamy na nasze ścieżki edukacyjne, punkty widokowe, szklaki rowerowe i piesze oraz życzymy miłego wypoczynku pośród naszych niepowtarzalnych suwalskich krajobrazów.
– Dziękujemy za rozmowę.

Oglądając piękne widoki
zwracajmy też uwagę,
gdzie stąpamy. Możemy spotkać
na naszej drodze stałego
mieszkańca parku
– jaszczurkę zwinkę

Punkt Informacji Turystycznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo tel. 87 569-18-01, e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 8-15.
Od 1 lipca do 31 sierpnia: poniedziałek – piątek 8-18, sobota 10-17.
Punkt informacji mieści się w budynku siedziby Suwalskiego
Suwalskiego Krajobrazowego. Wejście od parkingu. Obiekt dostosowany do obsługi turystów niepełnosprawnych (podjazd, toaleta) oraz
osób z małymi dziećmi.

DwuTygodnik S uwalski
10.05.2022

>>

Wigierska Majówka

Wielkim treningiem Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki rozpoczęła się Wigierska Majówka zorganizowana z okazji 75-lecia klubu Wigry Suwałki. W spotkaniu wielkiej biało-niebieskiej rodziny
uczestniczył m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz wiele pokoleń zawodników suwalskich Wigier. W jubileuszowym meczu Wigry wygrały 5:0 z czwartoligową Granicą Kętrzyn. Wigierską
Majówkę zakończył koncert Piotra Karpieni.

>>

14 maja: NOC MUZEÓW

Suwalskie placówki muzealne i Archiwum Państwowe organizują znaną
i popularną doroczną akcję pod nazwą Noc Muzeów. Do akcji przyłączyło
się też Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Oto propozycje tych placówek.
Muzeum Okręgowe w Suwałkach (Resursa), ul. T. Kościuszki 81
godz. 18.00 – Inauguracja Nocy Muzeów,
godz. 19.00 – Prezentacja malowanej palety ofiarowanej Juliuszowi
Kossakowi przez „uczniów, przyjaciół i kolegów z Monachium”.
Zwiedzanie wystaw: 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.
Muzeum im. Marii Konopnickiej,
ul. T. Kościuszki 31
godz. 20. – „Zaczęło się od dwóch dymów”
– quiz dla młodszych i nieco starszych;
godz. 21. – Kino na parkingu, film „Trzy stulecia Suwałk”;
PRZEDPREMIEROWE zwiedzanie wystawy
pt. Konopnicka dzieciom. Krasnoludki i nie tylko… (co pół godziny)
Planszówki na parkingu – gry planszowe z historią Suwałk w tle.

W meczu przyjaźni skuteczniejsi okazali się piłkarze drugoligowych
Wigier. Zapewne nie wpłynie to na zmianę przyjacielskich relacji pomiędzy kibicami suwalskiej drużyny i Granicy Kętrzyn

Muzeum Wigier im. A. Lityńskiego
w Starym Folwarku
w godz. 19-23. W programie zwiedzanie wystawy stałej oraz wystawy „Minerały ozdobne świata” ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.
W czasie Nocy Muzeów zostanie zorganizowana
zabawa „Nie wszystko złoto co się świeci”.
14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego 40
w godz. 18-22 – polecamy stałe i czasowe
wystawy przedstawiające historię Garnizonu
Suwałki z lat dwudziestolecia międzywojennego jak i późniejszego okresu. Najmłodszych
uczestników zapraszamy do zabawy z bohaterami gry dydaktycznej.

Były też biegi na symbolicznym dystansie 1947 metrów i 194,7 metrów dla dzieci oraz animacje dla dzieci i występy lokalnych artystów.
Dystanse nie były przypadkowe bo nawiązywały do daty utworzenia
Klubu Sportowego Wigry Suwałki
W 1947 r. WKS Suwałki zmienił nazwę na WKS Wigry Suwałki
i stąd ten właśnie rok został uznany za symboliczną datę powstania
klubu. Na przełomie lat 1955/56 powołano Suwalski Klub Sportowy
Wigry Suwałki. I tę nazwę klub nosi dotąd.

Suwalski Ośrodek Kultury
Galeria Sztuki Stara Łaźnia, ul. A. Wajdy 3
w godz. 19-23 – zwiedzanie wystaw: „Andrzej
Strumiłło. Dzieła wybrane” oraz fotografii Piotra
Malczewskiego pt. „Bajkał. Cesarstwo lodu”;
Galerii Chłodna 20, ul. T. Noniewicza 71
w godz. 19-23 – zwiedzanie wystawy: „Rzeka
Bug” w malarstwie Stanisława Baja.
Zwiedzanie wystaw – wstęp wolny.
Szczegółowe informacje na stronie Suwalskiego Ośrodka Kultury.
Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69
od godz. 17 do 23 odbędzie
się Dzień Otwar t y pod hasłem
„Wracamy do gry” w ramach ogólnopolskiej „Nocy Muzeów”. Program:
– zwiedzanie wystawy jubileuszowej,
– wycieczka po przebudowanym
obiekcie Archiwum,
– projekcja filmowa,
– papiery marmurkowe, czyli sztuka malowania na wodzie – warsztaty dla
dwóch grup (5-7 osób), planowane na godziny 18 i 21 (wskazany strój roboczy).
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Rok

Marii

Konopnickiej

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

I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami
Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej to
szkoła Istniejąca
o d 1836 r. (o d
1833 r. funkcjonowała jako Szkoła
Obwodowa w Sejnach, a p otem
gimnazjum). Tym
samym jest najstarszą szkołą
działającą w mieście i jedną z najstarszych w Polsce. Niezmiennie od 1846 roku mieści się w zabytkowym budynku, zaprojektowanym przez włoskiego architekta Antonia
Corazziego, autora architektury Warszawy okresu Królestwa Polskiego.
Szkoła była zawsze ośrodkiem tradycji narodowych i kulturowych
Suwałk i regionu. Tu kształcono polską inteligencję, o czym świadczą
spisy uczniów i nazwiska wpisane do „Złotej Księgi” istniejącej od roku
szkolnego 1835/36. W roku 2021 „Złota Księga” została poddana renowacji w pracowni konserwatorskiej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk.
Młodzież szkoły na przestrzeni dziejów zapisywała się na kartach najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Gdy w 1918 r. Polska odzyskała wolność, gimnazjum otrzymało imię patrioty i działacza gospodarczego Suwalszczyzny Karola Brzostowskiego. Imię Marii Konopnickiej
nadano liceum w latach 50-tych XX wieku. Swój patriotyzm nauczyciele i absolwenci szkoły udowodnili, walcząc w II wojnie światowej i działając w konspiracji. Wielu z nich zginęło na polach bitew, w Katyniu,
w obozach koncentracyjnych.

Wielki nacisk kładzie się w szkole na udział młodzieży w olimpiadach przedmiotowych, w których odnosi ona liczne sukcesy o randze ogólnopolskiej. Uczniowie zostają laureatami lub finalistami na
szczeblu centralnym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, laure-
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atami olimpiad rozpowszechniających polską historię, jak Olimpiada
Historyczna, Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie”, olimpiada
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Międzynarodowy Konkurs
Historyczny „Na czele dwóch krajów – Stefan Batory i jego czasy”,
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Dokumenty i pisma XV i XVI w.”,
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym, Olimpiada Geograficzna, Ogólnopolski
Konkurs Historyczny „Historia i kultura Żydów polskich”, Ogólnopolski
Konkurs Mickiewiczowski, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Gospodarce
i Turystyce, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Piastach, Ogólnopolski
Konkurs Historyczny „Polska… nasza Niepodległa”. Szkoła przoduje
wśród suwalskich szkół w ilości finalistów i laureatów olimpiad z przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, informatyki, geografii.
Ważną rolę
w k s z t a ł tow a niu
p ostaw m łodzie ży odgrywają spotkania z wybitnymi
ludźmi: poetami,
naukowcami, politykami, działaczam i s p o ł e c z ny m i .
Urządzane są co roku wystawy i konferencje naukowe
p oś w ię co n e naj ważniejszym wydarzeniom związanym z odzyskaniem niepodległości.
Dziś łączy się tu tradycję z nowoczesnością. Wprowadza się innowacje i eksperymenty pedagogiczne: Matura Międzynarodowa IB, program kształcący przyszłych kryptologów „CyberMill z Klasą”, Deutsches
Sprachdiplom. Przez ostatnie pięć lat szkoła została wyposażona
w nowoczesne laboratoria i sprzęt komputerowy. Unowocześniono bazę dydaktyczną, zagospodarowano pomieszczenia na nowoczesne sale lekcyjne. Doskonale wyposażone sale, wyspecjalizowana kadra pedagogiczna to niewątpliwe atuty szkoły, które służą wykształceniu
wśród uczniów kompetencji przyszłości w dynamicznie zmieniającym
się świecie.
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Zaproszenia suwalskie
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:
n na wystawę „A co wam śpiewać, laleczki?” przygotowaną w Roku Marii Konopnickiej – Galeria
na Schodach. Wystawa czynna do końca maja.
Przedstawia ona postać pisarki w kontekście jej
twórczości dla dzieci – niezwykle oryginalnej, jak
na czasy, w których powstawała. Autorka w swoich
wierszach nie tyle pouczała dzieci, ile odwoływała się do ich wrażliwości i dawała im poezję poruszającą uczucia. Poetka deklarowała: „Nie przychodzę ani uczyć dzieci, ani też ich bawić. Przychodzę
śpiewać z nimi.” W wystawie zacytowano wiersze Marii Konopnickiej
oraz teksty publicystek: Anieli Szycówny, Marii Dłuskiej, Krystyny
Kuliczkowskiej. Ilustracje stworzono na bazie kart z książek poetyckich dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej pozostających w archiwach Polona.
n na wystawę „Poznajmy naszych sąsiadów Ukraińców – Tarnopol”, Plac
Marii Konopnickiej – wystawa czynna do końca maja;
n w sp ó lni e z Cin e m a Lu m i e re
w Suwałkach do udziału w akcji
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na
bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Film objęty akcją: „Podpalaczka”,
„Dogtanian. Psi muszkieterier”, „Pan Wilk i spółka. Bad Guys”.
Suwalski Ośrodek Kultury
zaprasza na:
n Spotkanie Teatralne za Kurtynką: Mała Syrenka – 14.05, godz. 10, Sala
im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 20 zł;
n Dziecięcą Akademię Rękodzieła:
Kwiatki na Dzień Matki – 14.05, godz. 11-13,
Patio SOK, ul. Jana Pawła II 5, bilety 8 zł;

n XVI Konfrontacje Talentów Wokalnych
Świetlik 2022 – 20.05, godz. 10, Sala Kameralna,
ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny;
n Weekend z historią mody: szyjemy kruseler – 21.05, godz. 10-18, sala 108, SOK, ul. T. Noniewicza 71, wstęp wolny;

n spotkanie z cyklu Muzyka Młodej Generacji
– koncert zespołu Pancermałpa – 21.05, godz.
18, Kawiarnia Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71,
wstęp wolny;

n wystawę „Rzeka Bug w malarstwie Stanisława
Baja” – Galeria Sztuki Współczesnej Chłodna 20, wystawa czynna do
19.06;
n wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
n wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malarstwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
n wystawę „Bajkał. Cesarstwo lodu” – w ys t awa foto graf ii Piotra
Malczewskiego, Galeria Sztuki Stara
Łaźnia, wystawa czynna do 3.06;
n wystawę stałą Andrzej Strumiłło.
Dzieła wybrane – Galeria Sztuki Stara Łaźnia.

muzeum okręgowe,
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza:
n na wystawę „Giewont w malarstwie polskim”. 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. Obowiązuje reżim sanitarny.
restauracja rozmarino,
ul. T. Kościuszki 75, zaprasza na:
n Jazz Wieczór – Bernard Maseli & DJ
Eprom – 19.05, godz. 19.30. Bernard
Maseli – wirtuoz wibrafonu znany m.in.
z grup WALK AWAY czy GLOBETROTTERS,
zagra w towarzystwie przedstawiciela
młodego pokolenia DJ EPROM’a;
„Art-Sos” Fundacja Alicji Roszkowskiej,
ul. Chłodna 12 zaprasza na:
n happening poetycki przy muzyce – czytanie lub śpiewanie wierszy
Marii Konopnickiej oraz wierszy autorów z Suwałk lub Suwalszczyzny
– 26.05 pierwsze spotkanie, kolejne co tydzień, aż do końca sierpnia.
Fundacja ogłasza konkurs dla debiutujących poetów. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora. Nagrodą będzie publikacja pierwszego tomu poezji zwycięskiego autora. W działania projektu włącza się
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oferując wsparcie konsultacyjne przy doborze poezji oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Suwałkach, oferując wsparcie techniczne. Projekt dofinansowany z budżetu miasta Suwałki.
14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny,
ul. Wojska Polskiego 40 zaprasza:
n do odwiedzenia Sali Tradycji 14. Pułku
Przeciwpancernego, w której zaprezentowano historię i tradycje jednostek wojskowych dwudziestolecia międzywojennego.
Obejrzeć tez można historyczną broń będącą na wyposażeniu żołnierza polskiego oraz plenerową wystawę sprzętu i pojazdów wojskowych. 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny zaprasza do zwiedzania w dniach: 14.05, 18.06, 23.07, 27.08, 24.09, 15.10, 11.11,
10.12 w godz. 11-17.

W kinie
Cinema Lumiere zaprasza na filmy:
Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. J. Dwernickiego 15, lok. 301
zaprasza na filmy:
– do 12 maja – „Sonic 2. Szybki jak błyskawica”
(familijny/przygodowy), „Igrzyska zwierzaków” (komedia animowana), „Downton Abbey: Nowa epoka”
(melodramat/kostiumowy), „Doktor Strange w multiwersum obłędu” (akcji/s-f), „F_cking Bornholm” (komediodramat);
– 10 maja – „Gdzie jest Anne Frank” (animowany)
film wyświetlany w cyklu KINO KONESERA;
– od 13 maja – „Boscy” (komedia), „Podpalaczka”
(horror, s-f);
– od 18 maja
– „Oczy Tammy
Faye” (dramat);
– od 20 maja – „Książę” (komedia), „Złoto”
(thriller);
– 21-22 maja – „Duch śniegów”
(dokumentalny/przyrodniczy);
– 24 maja – „Trzy piętra” (dramat
obyczajowy) film wyświetlany w cyklu KINO KONESERA.
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Wydarzenia sportowe
Wigry w barażach
To już pewne Wigry zagrają w barażach o piłkarską I ligę i najprawdopodobniej w pierwszym meczu zmierzą się z Motorem w Lublinie.
A to dzięki dwóm ostatnio wygranym meczom. Oba suwalska drużyna wygrała w końcówkach spotkań. Najpierw w Suwałkach po niezwykle emocjonującym meczu Wigry wygrały 3:2 z Motorem Lublin. Białoniebiescy dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a rywale szybko
wyrównywali. W końcówce pierwszej połowy gola dla suwalskiej drużyny po ładnym zgraniu Mateusza Lewandowskiego strzelił Michał
Żebrakowski. Motor szybko wyrównał. W zamieszaniu podbramkowym
tzw. gola do szatni strzelił Maciej Firlej. W 62 min. drugiego gola dla suwalskiego zespołu zdobył M. Żebrakowski. A wyrównał już trzy minuty później Tomasz Swędrowski. Zwycięski gol dla Wigier padł w ostatniej akcji meczu po strzale samobójczym Pawła Moskwika. W następnej
kolejce biało-niebiescy otrzymali walkower, bo z rozgrywek II ligi wycofał się GKS Bełchatów.
W 32 kolejce na stadionie przy ul. Zarzecze 26 suwalski zespół wygrały 2:0 z Lechem II Poznań. W 88 min. Wigry wyszły na prowadzenie
po strzale Mateusza Lewandowskiego, a wynik meczu w doliczonym
czasie ustalił Mariusz Rybicki. Suwalska drużyna wywalczyła 54 pkt
i zajmuje piątą lokatę w tabeli II ligi. Do końca rozgrywek II ligi pozostały jeszcze dwie kolejki, w których Wigry 15 maja zagrają w Krakowie
z Garbarnią, a następnie w Suwałkach 22 maja o godz. 12:30 zmierzą
się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, spadkowiczem do III ligi. Te mecze
najprawdopodobniej nie będę miały większego wpływu na miejsce
Wigier w końcowej tabeli II ligi. Najważniejszy mecz ostatnich miesięcy suwalska drużyna rozegra 25 maja, zapewne w Lublinie z Motorem
w półfinale baraży o I ligę.
Zmiany w Ślepsku Malow
W następnym sezonie PlusLigi w barwach
Ślepska Malow Suwałki nie zagrają Bartłomiej
Bołądź (na zdjęciu obok) i Joshua Tuaniga. Dotąd
obaj mieli największy wpływ na wyniki osiągane przez suwalski zespół w PlusLidze. 28-letni
B. Bołądź dołączył do suwalskiego klubu, tuż
po awansie klubu do PlusLigi, z niemieckiego
VFB Friedrichshafen. Ten atakujący oficjalnie
rozegrał w barwach Ślepska Malow 82 spotkania, w których zdobył aż 1 368 punktów. Dało
to mu czołowe lokaty w rankingach wśród atakujących i punktujących w PlusLidze. W białoniebieskich barwach 13 razy sięgał po statuetkę MVP, przyznawaną dla najlepszych zawodników poszczególnych
meczów PlusLigi.
– Dziękujemy Bartkowi za trzy lata wspaniałych emocji, wrażeń
i wspólnych radości. Wspólnie przeżywaliśmy wzloty i upadki po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Nasi kibice pokochali go nie tylko za grę, ale również skromność i pracowitość. To stale rozwijający się zawodnik, który
znacznie przyczynił się do wyników osiąganych przez zespół i przez ostatnie sezony pokazał swoją bardzo dużą, sportową jakość – powiedział prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki
Wojciech Winnik.
Ze składu Ślepska Malow odchodzi też 25-letni rozgrywający Joshua Tuaniga (na zdjęciu obok).
Amerykanin dołączył do suwalskiej drużyny tuż
po awansie klubu do PlusLigi, z amerykańskiego
Long Beach State Men’s Volleyball. To był kluczowy siatkarz w Ślepsku Malow.
– Dziękujemy Joshowi za grę w biało-niebieskich barwach, od momentu historycznego awansu klubu do PlusLigi. To czas, który pozostanie w naszej pamięci na zawsze. Josh doskonale zaaklimatyzował
się w Suwałkach, poznał tu wielu sprzyjających mu ludzi i rozwijał
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się każdego roku, a my razem z nim. To rozgrywający, który wniósł
do naszej gry sporo jakości, z której był znany już w czasach uniwersyteckich. Życzymy temu niezwykle sympatycznemu człowiekowi
wszelkiej, sportowej pomyślności i dalszych sukcesów na boisku – powiedział prezes W. Winnik.
Joshua Tuaniga rozegrał w barwach Ślepska Malow Suwałki 77 meczów, w których zdobył 160 punktów. W sezonach 2019/2020, 2020/2021
oraz 2021/2022 pięciokrotnie sięgał po statuetkę MVP, przyznawaną dla
najlepszych zawodników poszczególnych meczów PlusLigi. To nie koniec
zmian w drużynie prowadzonej przez trenera Dominika Kwapisiewicza.
Zapowiadane są kolejne odejścia ze Ślepska Malow, ale też wzmocnienia. Będziemy o nich informować na bieżąco.
Olimpiada w Suwałkach
Od 3 maja w Suwałkach rywalizują młodzi sportowcy w najważniejszej sportowej imprezie roku w kategorii juniora młodszego czyli XXVIII
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych. Rywalizację
w Suwałki Arenie zakończyli zapaśnicy, a 12 maja rozpoczną grę siatkarze. W zmaganiach zapaśników
uczestniczyło ponad 400 zawodników, w tym dziewczęta oraz chłopcy, którzy rywalizowali w stylu klasycznym i wolnym.

Zuzanna Konopko ze swoim trenerem
Andrzejem Koncewiczem

W Suwałki Arenie rywalizowały
dwie zawodniczki LMUKS Olimpik
Suwałki. Zuzanna Konopko w kategorii wagowej do 69 kg zajęła piątą lokatę. Natomiast Karolina Palacz wywalczyła dziesiąte miejsce w kategorii
wagowej do 65 kg. W turnieju stoczono 197 pojedynków, z których 125
zakończyło się zwycięstwem przez
położenie przeciwniczki na łopatki.
W klasyfikacji klubów wygrał MKS
Cement Gryf Chełm, a w rywalizacji
województw najlepsze okazało się lubelskie, przed mazowieckim i wielkopolskim. W stylu klasycznym juniorów
młodszych klasyfikację klubową wyKarolina Palacz (z prawej) jedną
grał KS Sobieski Poznań, a wśród wowalkę wygrała i dwie przegrała,
jewództw najlepiej wypadli zapaśnicy
co dało jej dziesiątą lokatę w kaz mazowieckiego i łódzkiego.
tegorii do 65 kg
12 maja rywalizację rozpoczną siatkarze. Kadrę województwa podlaskiego przygotowywali suwalscy trenerzy Bartosz Jasiński i Artur Łabacz.
Medaliści olimpijscy w Suwałkach
Już 15 maja na Stadionie Lekkoatletycznym im. Jadwigi Olbryś
w Suwałkach rozegrany zostanie Mityng Lekkoatletyczny Podlaskie
Athletics Team, w którym swój udział zadeklarowali m.in. mistrz olimpijski w rzucie młotem Wojciech Nowicki i wicemistrzyni olimpijska
w rzucie oszczepem Maria Magdalena Andrejczyk. Wystapią też:
Marlena Gola, Damian Czykier, Paweł Fajdek oraz wielu innych utalentowanych zawodników, którzy z dumą reprezentują Polskę na arenie
sportowej. Takiego mityngu lekkoatletycznego w Suwałkach jeszcze
nie było. Będzie to sprawdzian przed 98. PZLA Mistrzostwami Polski.
Mityng zorganizowany przez Fundację Kamili Skolimowskiej zgromadzi w Suwałkach najlepszych sportowców, w tym tych, którzy reprezentują województwo podlaskie.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13. Serdecznie zapraszamy
– wstęp wolny!

DwuTygodnik S uwalski
10.05.2022

>>

O Marii Konopnickiej w Muzeum

W Roku Marii Konopnickiej suwalskie Muzeum Okręgowe przeprowadzi liczne działania promujące postać i twórczość najsłynniejszej suwalczanki.
Majowy zjazd rodziny Konopnickich
Obchody Roku Marii Konopnickiej zainaugurowane zostaną
21 maja w Muzeum im. Marii Konopnickiej podczas zjazdu rodziny
Konopnickich i panelu „Suwałki Konopnickiej”, w trakcie którego odbędą się wykłady Andrzeja Matusiewicza „O domu i Suwałkach Marii
Konopnickiej”, Zbigniewa Fałtynowicza „Pamiętanie Marii Konopnickiej”
oraz „Rozmowy o Marii Konopnickiej” z udziałem prawnuczki poetki
Joanny Modrzejewskiej, praprawnuczek Elżbiety Twardowskiej i Moniki
Modrzejewskiej-Świgulskiej oraz prapraprawnuczki Julianny Wojtysiak,
praprapraprawnuków Mateusza Lewandowskiego i Aleksandra
Wojtysiaka oraz Magdaleny Wołowskiej-Rusińskiej, kierownik Muzeum
im. Marii Konopnickiej. Na zakończenie odbędzie się akcja społecznościowa „Każdy czyta Konopnicką”.
Spotkania „Znam Konopnicką”
Kolejnym elementem działań
w ramach projektów będzie cykl
spotkań ze znawcami twórczości i biografii poetki pod nazwą
„Znam Konopnicką”, w trakcie
którego gośćmi Muzeum będą:
prof. dr hab. Jolanta Sztachelska,
która wygłosi wykład pt. „Maria
Konopnicka – krytyczka literatury” (14 czerwca), dr hab. Lena
Magnone (1 lipca), prof. dr hab.
Tadeusz Budrewicz, który wystąpi (4 sierpnia) z wykładem
„Kontrowersje wokół pierwszej
serii „Poezji” Marii Konopnickiej”
oraz Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu, który opowie o latach pobytu poetki w Żarnowcu.

OSTRZEGAMY

Nie daj się oszukać
Na początku maja suwalczanka padła ofiarą oszustów podających się za pracowników
banku. Na jej telefon komórkowy zadzwonił
mężczyzna podający się za pracownika banku. Rozmówca twierdził, że na rachunku bankowym kobiety został złożony wniosek o zakup
kryptowalut. Zapytał kobietę, czy to prawda.
Mieszkanka Suwałk zaprzeczyła i powiedziała,
że nie chce zaciągać żadnych pożyczek. Wtedy
rozmówca zaproponował jej pomoc i przekierował do kolejnej osoby, która miała anulować
wniosek. Suwalczanka postępując zgodnie z instrukcjami kolejnego ,,bankowca”, zalogowała
się do swojego konta bankowego i chcąc anulować pożyczkę – w efekcie ją wzięła. Niestety
mieszkanka Suwałk straciła ponad 100 tysięcy

Lipiec z Konopnicką
1 lipca na pasażu Andrzeja Wajdy odbędzie się premiera plenerowej
wystawy prac suwalskich artystów plastyków „Tak czytam Konopnicką”.
Autorami zaprezentowanych prac będą: Juliusz Szczęsny Batura,
Mieczysław Iwaszko, Halina Mackiewicz, Izabela Muszczynko, Marta
Łanczkowska, Wiesław Szumiński, Olga Wielogórska, Andrzej Zujewicz.
21 lipca w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbędzie się promocja tomu poezji Marii Konopnickiej „Ta ziemia” w opracowaniu i wyborze Tadeusza Budrewicza. Również w lipcu zaplanowano emisję spotu
promującego twórczość Marii Konopnickiej pod tytułem „Suwalczanie
czytają Marię”.
Zachęcamy wszystkich suwalczan do udziału i poznawania Marii
Konopnickiej.

złotych, kiedy wykonała ostatnie już polecenia
„konsultanta” i wypłacone z konta pieniądze,
wpłaciła do wpłatomatu używając kodów blik
podanych przez oszustów.
Nie popełnij tego błędu. Zachowaj rozsądek
i ostrożność przy wszelkich decyzjach finansowych. Policjanci apelują, aby zachować czujność
podczas rozmów telefonicznych. Nie popełnij
tego błędu. Zachowaj rozsądek i ostrożność przy
wszelkich decyzjach finansowych.
Oszustwo na sms
Dostałeś sms,
w k tór ym zakład
energetyczny, kurier
lub operator sieci
prosi Cię o dopłacenie niewielkiej kwoty i dołącza link do
płatności? Uważaj,
bo to wiadomość od
oszustów. Tym razem ich ofiarą padł
21-latek z powiatu
suwalskiego, który

***
Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje dwa projekty dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Naro dowe go w ramach programów
„Promocja czytelnictwa” oraz „Literatura”.

stracił 850 złotych. Mężczyzna otrzymał wiadomość SMS o konieczności uregulowania drobnej zaległości za energię elektryczną w wysokości 4,27 złotych. Zawierała ona także ostrzeżenie
o zaplanowanym terminie odłączenia energii
elektrycznej oraz link przekierowujący do strony niemal identycznej jak ta zakładu energetycznego. Niestety 21-latek przekonany, że korzysta
z autentycznej strony firmy „kliknął” w przekierowanie do bankowości elektronicznej i dokonał
płatności. Okazało się, że z jego konta zniknęło
nie kilka, lecz 850 złotych.
Ostrzegamy! Aby uniknąć problemów należy uważnie czytać wszystkie otrzymywane
wiadomości, a przede wszystkim nie „klikać”
w podejrzane linki, szczególnie jeśli prowadzą do systemów elektronicznych płatności. Zwracajmy szczególną uwagę na certyfikaty bezpieczeństwa takich stron (witryn),
które najczęściej ukryte są pod ikonką „kłódki”. Nie nabierzmy się na wygląd identyczny
ze stroną naszego banku, to po prostu bardzo dobrze wykonana kopia z innym adresem, który pozwala przejąć kontrolę nad kontem bankowym.
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Bike Park

Na Osiedlu Północ przy
ul. S. Moniuszki nieopodal
ul. rot. W. Pileckiego powstał pierwszy w naszym
mieście Bike Park, czyli park do zjazdów rowerem po trudnych trasach.
To jeden ze zwycięskich
projektów Suwalskiego
Budżetu Obywatelskiego,
którego realizacja kosztowała 900 000 zł.
7 maja nastąpiło oficjalne otwarcie, w którym
wziął udział specjalizujący
się w downhill-u Andrzej
Bryczkowski. Rowerzyści,
po zapoznaniu się z zasadami bezpiecznej jazdy
i wysłuchaniu porad mistrza ścigali się na trasach pumptrucków. Obiekt
zarządzany jest przez OSiR, ale nie jest stale nadzorowany. Rowerzyści
korzystają z urządzeń na własną odpowiedzialność.
Bike Park wzniesiono według projektu warszawskiej firmy Velo
Projekt. Rowerzyści mają do dyspozycji dwie linie przeszkód z najazdami – dirt park, mini pumptrack – tor dla młodszych dzieci i kolejny dla
wszystkich grup wiekowych – pumptrack.

Zmarł
Waldemar Pstrzoch
6 maja w wieku 65 lat zmarł
Waldemar Pstrzoch, wieloletni pracownik, a w ostatnich kilkunastu latach
dyrektor Centrum Administracyjnego
Domów Dziecka w Nowej Pawłówce.
W. Pstrzoch w Suwałkach był znany
jako muzyk jazzowy. Śpiewał i grał na
saksofonie oraz gitarze w wielu zespołach, m.in. w białostockiej grupie
Antykwariat czy suwalskim Dino Jazz
Band. Usłyszeć Go można było na wielu suwalskich koncertach.
Rodzinie Waldemara Pstrzocha
składamy wyrazy współczucia

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.
815, 1899) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2022 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń
wywieszony został na okres 21 dni (od 26 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 191/2022 Prezydenta
Miasta Suwałk z dnia 25 kwietnia 2022 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowej
położonej w Suwałkach przy ul. Krzywólka. 
113/2022

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?
CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?
ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJĄ
WYKAZ MITINGÓW GRUP AA INTERGRUPY

„POJEZIERZE”
infolinia: 801 033 242
Suwałki:

>>

Złota RĄczka
dla Seniora

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

„Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;

n

„Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, godz. 18.00;

„Opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania
odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n

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

„Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;

Agustów:
n

„Nie Ma Mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;

n

„Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

Sejny:
n

„Tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

Filipów:
n

„Przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

Puńsk:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;
Lipsk:
n



„Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00.
100/2022
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Ogłoszenia „DTS”
tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w
dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od
dnia 29.04.2022 r. do dnia 19.05.2022 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 12/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
114/2022
INFORMACJA o ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Suwałk
naborze kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy
ul. Franciszkańskiej w Suwałkach (budynek A) realizowanego przez inwestora Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy udziale finansowym Gminy Miasto Suwałki
Warunki uczestnictwa w programie:
• średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jest wyższy
niż dolny limit dochodowy i jednocześnie nie przekracza górnego limitu dochodowego*
• brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto
Suwałki, a w przypadku posiadania takiego tytułu złożą oświadczenie, iż do
dnia podpisania umowy najmu z ZBM TBS wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego. Warunek ten zobowiązane są spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania
Warunki najmu:
• wysokość partycypacji w kosztach budowy lokalu – 25 % (szacunkowa kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 1638 zł/m2)
• wysokość kaucji zabezpieczającej – 6-krotność miesięcznego czynszu najmu
• okres umowy najmu – 10 lat z możliwością przedłużenia
• czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej nie będzie przekraczał,
w skali roku 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie
Wymagane dokumenty:
• wypełniony i podpisany formularz wniosku
• załączone do wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków określonych w ogłoszeniu o naborze, w tym potwierdzające kryteria pierwszeństwa
Wnioski należy składać do 26 maja 2022 r. w siedzibie Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. (pok. nr 10), 16 – 400 Suwałki ul.
Wigierska 32, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
*Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania dostępne są na
stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl i www.bip.um.suwalki.pl
Informacja telefoniczna (Dział Lokali Mieszkalnych ZBM TBS) pod nr 563
50 40 lub 563 50 55. 
117/2022
Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A,
e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl
znajdziesz nas również na Facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25.
Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów.
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca
nie ponosi odpowiedzialności.

INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz.
U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że na okres
21 dni tj. od dnia 26.04.2022 r. do dnia 16.05.2022 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 11/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. nieruchomości przeznaczonych do
najmu i dzierżawy. 
112/2022
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki.
Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 30109 o powierzchni
0,3900 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00047764/7,
niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb
nr 0003, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,3900 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat, tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą
nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r.
(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia
06 grudnia 2013 r., poz. 4280), przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25cR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 200 zł
(słownie: dwieście złotych) Czynsz dzierżawny ustalony w wyniku przetargu płatny do 31 marca każdego roku.
Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.
Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu
i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek
Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 19 maja 2022 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz
projektem umowy dzierżawy;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez
organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca
się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn
może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach
przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73. 111/2022

17

DwuTygodnik S uwalski
10.05.2022

Bibliotekarz
Poleca
„...Malowana zasłona,
którą Życiem zowią”
Chciałabym zachęcić Państwa do
przeczytania książki jednego z najbardziej cenionych pisarzy brytyjskich. Jest
nim William Somerset Maugham i jego
„Malowany welon”. W Polsce nie jest tak
popularny, a szkoda, bo jego powieści
i nowele to znakomita lektura.
Wprawdzie początek powieści sugeruje, że jest to klasyczny romans, nie jest ona
obarczona sztampą i tandetą. Biorąc pod
uwagę czas jej „narodzin”, zdumiewa niepospolitością i śmiałością. Autor stworzył
dzieło wielowarstwowe z wnikliwie nakreślonymi portretami psychologicznymi
bohaterów. Pozycja porusza wiele kwestii,
po pierwsze różne odcienie miłości określanej jako poświęcenie, pożądanie, obowiązek, interesowność i bezinteresowność, zmieniającą się w pogardę oraz chęć zemsty. Powieściopisarz
w tym utworze chciał przede wszystkim zobrazować studium emocjonalnego rozwoju. To w jaki sposób może zmienić się człowiek pod wpływem
pewnych przeżyć, napotkanych osób czy okoliczności.
Maugham napisał „Malowany welon” w 1925 r. W Polsce po raz pierwszy książka ukazała się w 1935 r. Po raz kolejny utwór zagościł na naszym
rynku wydawniczym w 2006 r., w tym samym, kiedy miała premiera filmu
„Malowany welon” z Naomi Watts i Edwardem Nortonem w rolach głównych. Choć niektóre wątki oraz samo zakończenie książki i filmu różnią się,
warto przekonać się, które dzieło lepiej interpretuje tytuł...
Kamila Sośnicka

>>

>>

Seniorzy z Ukrainkami

Czasy mamy ciężkie, każdy kolejny dzień mija w cieniu dramatu
Ukrainy i kolejnych tragicznych wieści. Ucieczka przed wojną to bardzo
ciężkie chwile w życiu każdego człowieka. W takiej sytuacji każde przytulenie, podanie ręki lub rozmowa są bardzo ważne.

Fot. Halina Arciszewska

Z tego założenia wyszli członkowie Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją
HORYZONT i zorganizowali spotkanie integracyjne z Ukrainkami mieszkającymi w suwalskim hotelu Willa Eden. Było wspólne śpiewanie, prace manualne, tańce i zabawy dla dzieci. A wszystko przy kawie i herbacie oraz wypiekach wykonanych własnoręcznie przez nasze seniorki.
Jadwiga Sowulewska

>>

Jubileusz II LO

Wszystkich Absolwentów i Przyjaciół Szkoły oraz byłych i obecnych
Pracowników organizatorzy zapraszają na obchody jubileuszu 50-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego
w Suwałkach. Program:

Bieganie nad Rospudą

1 maja ponad 120 biegaczy z całej Polski wystartowało w VI Półmaratonie Doliną Rospudy i Filipowskim Biegu Jaćwinga zorganizowanych przez Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy wespół z gminami
Bakałarzewo i Filipów
VI Półmaraton Doliną Rospudy wygrał Andrzej Godlewski z Borawskich.
Najszybszy z suwalczan, Rafał Sokołowski zajął jedenaste miejsce. Wśród
kobiet suwalczanka Joanna Konopko była druga, a Anita Sznejder czwarta. Dystans 12,5 km najszybciej przebiegł Jakub Ołowski z Wydmin przed
suwalczaninem Tadeuszem Walendykiewiczem.
14 czerwca (wtorek)
13.00 – uroczysta Msza Święta w intencji Szkoły w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Suwałkach – kościół gimnazjalny (o godz. 12.30
zbiórka uczestników Mszy Świętej na dziedzińcu szkoły i przemarsz
z pocztem sztandarowym do kościoła)
15 czerwca (środa)
11.00 – uroczystości 50-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach w sali widowiskowo-sportowej
Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach
Ok. 13.30 – popołudniowe spotkanie przy kawie nauczycieli, absolwentów i przyjaciół Szkoły w budynku przy ul. T. Kościuszki 36
19.00 – Bal Absolwentów i Przyjaciół Szkoły’2022 (impreza odpłatna) w Centrum Bankietowym „Astoria” w Suwałkach, ul. Majora Hubala 5
Patronat medialny nad biegami sprawował „DwuTygodnik Suwalski”
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W Suwałkach otwarto pierwszą w województwie podlaskim i w całej Polsce północno-wschodniej SOWĘ
czyli Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, nieoficjalnie nazywaną też małym lokalnym Centrum
Nauki „Kopernik”. Suwalską SOWĘ prowadzić będzie Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w budynku
Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Innowacyjnej 1.

Pierwsza taka „SOWA” w regionie

W uroczystym otwarciu suwalskiej placówki uczestniczyli m.in.:
Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
poseł Jarosław Zieliński, senator Marek Komorowski, wicewojewoda
podlaski Tomasz Madras, Wiesława Burnos z Zarządu Województwa
Podlaskiego, Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec z radnymi, starosta suwalski Witold Kowalewski oraz Maria Kołodziejska – dyrektor Biblioteki
Publicznej im. M. Konopnickiej oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 4 im. ks. K. Hamerszmita wraz z jej dyrektor Iwoną Smykowską.

Od lewej Maria Kołodziejska, prezydent Czesław Renkiewicz, poseł Jarosław
Zieliński, Justyna Orłowska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wiceminister Dariusz Piontkowski
Siódma SOWA w Polsce
Suwalska SOWA jest siódmą taką placówką otwartą
w Polsce. Jak dotąd najczęściej otwierano je w bibliotekach. W Suwałkach placówkę
prowadzić będzie Biblioteka
Publiczna im. M. Konopnickiej.
Termin otwarcia tej placówki
w Suwałkach nie jest przypadkowy. Trwa Tydzień Bibliotek,
a za dwa tygodnie obchodzić
będziemy 180 rocznicę urodzin patronki Biblioteki czyli
Marii Konopnickiej.
To nie pierwsza w Suwałkach ruletka,
SOWA wyposażona jest
a obrotowy stolik przy którym możemy się
w w ystawę, składającą się
przekonać, że przedmioty mogą być
z kilkunastu angażujących
w ruchu, a jednocześnie nie zmieniać
eksponatów, dających możliswojego położenia
wość samodzielnego eksperymentowania. Druga część instytucji to Majsternia – przestrzeń warsztatowa, zaopatrzona w zestawy umożliwiające rozwiązywanie różnego
rodzaju zadań – konstrukcyjnych, inżynierskich, matematycznych.
Wszystkie placówki trafiają także „pod skrzydła Kopernika” – otrzymują scenariusze sprawdzonych zajęć, kompendia wiedzy ułatwiające organizację własnych wydarzeń. Mogą także dołączyć do programów realizowanych przez Centrum Nauki „Kopernik”.
Znikokot, poduszkowce i inne
W SOWIE nie brakuje atrakcji. Są tam: rowerowe przekręty, znikokot,
kroczące sprężyny oraz obrotowe lustra i stoliki. Można w niej słuchać

kośćmi i własnoręcznie usypać
mapę oraz urządzić wyścig walców. Nie brak też różnych czasem dziwnych pojazdów, od
rowerów linowych, przez katapulty i poduszkowce aż po samoloty. Oferta ta będzie dostępna dla wszystkich już od 16 maja.
Wcześniej można zarezerwować wizytę pod numerem telefonu 572 920 432 ze względu
na ograniczoną liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w SOWIE. Jednocześnie w
SOWIE może przebywać do 20
osób. Pobyt w dwóch częściach
SOWY, czyli w części wystawo- Wyścig walców czyli próba odpowiewej i Majsterni może potrwać dzi na pytanie jak to się dzieje, że dwa
do dwóch godzin. Otwarta ona walce wykonane z tego samego materiabędzie od wtorku do piątku łu i z taką samą wagą, poruszają się
w godzinach od 9.30 do 16.30. z różnymi prędkościami
Ze względu, że pobyt w SOWIE
potrwa do 2 godzin, ostatnie wejście będzie o godz. 14.30. Nieco inaczej
będzie w soboty, kiedy placówka będzie otwarta od godz. 9.30 do 15.30,
przy czym ostanie wejścia będą możliwe o godz. 13.30 ze względu na
długość pobytu w SOWIE.
Bilety do SOWY
W całej Polsce pobyty w Strefach
Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności są
odpłatne, ale bilety do suwalskiej SOWY
należą do najtańszych w Polsce. Bilet
na pobyt grupowy dla uczniów suwalskich szkół kosztuje 2 zł od osoby, dla
posiadaczy Suwalskiej Karty Mieszkańca
i Karty Dużej Rodziny – 5 zł od osoby;
ulgowy (dla uczniów spoza Suwałk, dla
dzieci – po okazaniu legitymacji szkolnej; dla studentów i doktorantów – po
okazaniu legitymacji studenckiej lub
doktoranckiej; osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia
o niepełnosprawności oraz dokumentu
ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 7,50 zł od osoby; bi- Rowerowe przekręty – nie mają
let normalny kosztować będzie 10 zł nic wspólnego z przestępstwaod osoby. Pieniądze z opłat za pobyt mi. Na tym stanowisku można
w SOWIE będą przeznaczone na bieżące poznać zasady zachowania momentu pędu w praktyce
utrzymanie placówki.
Inicjatywa SOWA
Stworzenie Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA to
inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki, który przyznał Centrum Nauki
Kopernik dotację na uruchomienie lokalnych stref aktywności. SOWA
wspiera rozwój kompetencji przyszłości, a przede wszystkim samodzielnego poszukiwania i odkrywania. Ponadto inspiruje, skłania do
współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność i poczucie sprawczości.
W SOWIE są stwarzane warunki do tak rozumianego uczenia się.
Inicjatywa SOWA zakłada przenoszenie najlepszych doświadczeń edukacyjnych Centrum Nauki Kopernik. Powstają one w całym kraju.
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Motocykliści opanowali miasto
Wydaje się, że
będzie to też
niewątpliwie
niezwykle bezpieczny sezon,
gdyż wszystkie
jednoślady wyświęcił ksiądz
Jarema Sykulski

W sobotę 7 maja motocykliści zainaugurowali sezon w Suwałkach.
Fani oraz miłośnicy „dwóch kółek” po spotkaniu na placu przy Zespole
Szkół numer 6 przy ulicy gen. W. Sikorskiego, w asyście policji przejechali ulicami miasta do Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie odbyło się oficjalne
otwarcie sezonu.
Motocyklistów ze sceny muszli koncertowej przywitał Prezydent
Miasta, Czesław Renkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław
Przełomiec. Samorządowcy sprezentowali motocyklistom flagi Suwałk.

Po raz pierwszy w Parku pojawiło się około pół tysiąca jednośladów.
I było co oglądać. Błyszczały chromem i czystym lakierem motorowe-

ry, motory klasyczne, turystyczne, sportowe, cruisery i choppery. Wzrok
przyciągali też oryginalnie ubrani właściciele pojazdów, w tym legendarny Predator, wierny uczestnik suwalskich zlotów.

Niezwykle atrakcyjny był też pokaz motocyklowego stuntu, czyli kaskaderskich
wyczynów motocyklowych. Było m.in. palenie gumy, jazda na jednym kole, czy
też bokiem
W 2009 r. w Suwałkach zarejestrowanych było 1 113 motorowerów i 1 419 motocykli, zaś w 2020
roku odpowiednio 1 549 i 2 494.
Jak widać motorowerów w ciągu
11 lat przybyło ponad pół tysiąca,
za to motorów ponad tysiąc czterysta. Typowy motocykl ma śrredni wiek 24,3 lat.
Imprezę zorganizowali klub
Gremium MC Suwałki i Black Pub
Komin. Patronem medialnym wydarzenia był „Dwutygodnik Suwalski”.
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