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Jubileuszowa 
wystawa strumiłły

Otwarta właśnie wystawa obrazów w Galerii Andrzeja Strumiłły to 
niewątpliwie jedna z ważniejszych prezentacji malarskich dokonań tego 
niezwykle wszechstronnego artysty. Wystawę zorganizowano w roku ju-
bileuszu 90-lecia jego urodzin. Kilkadziesiąt prezentowanych płócien to 
między innymi obrazy z cykli „Psalmy”. „Głowa” i „Lot”. W rezultacie licz-
nie zebrani miłośnicy talentu artysty mogli podziwiać jego obrazy po-
wstałe w kilku ostatnich dziesięcioleciach.

 Wystawa potrwa do połowy września.

wernisaż z teklą
W Suwalskim Ośrodku Kultury otwarto siódmą wystawę prac autor-

stwa dzieci i młodzieży Pracowni Ilustracji i Rysunku prowadzonej przez 
Kazimierza Gomułkę.

Na zajęcia do pana Kazimierza 
uczęszczało 107 dzieci w wieku 5-12 
lat oraz „dziesiątka” młodzieży. Jak 
przystało na prawdziwego artystę 
instruktor wystąpił z oryginalnym 

nakryciu głowy – pajęczycą Teklą 
znaną z bajki o „Pszczółce Mai”. Po 
wernisażu na młodych adeptów 
sztuki czekała góra słodyczy.
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„Krasnal” z SOK wybrał najlepsze, 
najbardziej efektowne, najpiękniejsze 
prace, które  będą eksponowane  
w Galerii Patio, ul. Jana Pawła II 5 
do 31 lipca.

JuweNalia 
iii wieku 2017

21 czerwca zakończyły się X JUWENALIA III WIEKU w Warszawie  
– największy w Europie festiwal artystyczny zakręconych  seniorów or-
ganizowany przez Fundację AVE. Na 3 scenach wystąpiło 200 grup ama-
torskich seniorów, razem ok. 3,5 tysiąca seniorów  z całej Polski. W tym 
roku, jak i w poprzednich nie zabrakło przedstawicieli Uniwersytetu  
III Wieku w Suwałkach.

Zespół wokalny ZŁOTA JESIEŃ  zdobył I nagrodę w kategorii zespo-
ły wokalne. Brawo dla śpiewających, liderki zespołu Ludmiły Karłowicz 
oraz Piotrowi Skowrońskiemu nowemu muzykowi – akordeoniście, któ-
remu jury konkursu przyznało szczególne wyróżnienie. Gratulacje nale-
żą się też seniorkom z zespołu tanecznego SREBRNE PIERWIOSNKI pod 
kierownictwem artystycznym Marii Lauryn za udany taneczny debiut.

>>

Młodzi artyści z dumą 
prezentowali swoje prace 

rodzicom

Fot. Teresa Wysocka-Kluczny

„Beciaki” w Gdyni
Sukces suwalskiego Studia Piosenki „Beciaki” na Międzynarodowym 

Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Gdynia Open 2017. „Małe 
Beciaki” zdobyły I miejsce w kategorii zespołów do lat 12. 

Wśród laureatów pierwszych miejsc znalazł się także Sebastian 
Walento – zdobył „Uśmiechniętą Rybkę” – nagrodę dla najmłodszych 
wokalistów. Zespół „Beciaki” wywalczył wyróżnienie w kategorii 12-16 
lat, podobnie jak solistki – Magda Romanowska i Karolina Słabińska 
w kategorii powyżej 17 lat.

Fot. Studio Piosenki „Beciaki”
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w krzywym z ratownikami
O bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorem Czarnym w podsu-

walskiej miejscowości Krzywe w lipcu i w sierpniu zadbają ratownicy. To efekt pod-
pisanego porozumienia pomiędzy Miastem Suwałki, Gminą Suwałki i Wigierskim 
Parkiem Narodowym.

Przez dwa letnie miesiące – lipiec i sierpień, codziennie, od godz. 10.00 do 18.00, 
dzięki pieniądzom z suwalskiego budżetu miejskiego, nad bezpieczeństwem wypo-
czywających czuwać będzie dwóch ratowników. 

Gmina Suwałki zadba o stan pomostów, czystość jeziora i wody. Oznakuje też 
teren miejsca do kąpieli siatkami i bojami. Wigierski Park Narodowy ma za zada-
nie utrzymać porządek i czystość na miejscu do kąpieli, zapewnić toalety, na bieżą-
co naprawiać obiekty i urządzenia a także udostępnić pomieszczenie ratownikom. 

zdanieM PRezydenta
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>> Przedszkola 
i szkoły do remontu

Trzeci przetarg na kompleksową termomodernizację su-
walskich obiektów oświatowych zaplanowanych do realiza-
cji w  tym roku ogłosił Urząd Miejski. Przedszkola nr 1, 2, 5, 
6, oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna do 30 listo-
pada tego roku przejdą kompleksową modernizację ener-
getyczną. Wszystko dzięki ponad 2,3 mln zł dofinansowania 
z Unii Europejskiej. Oferty na ten przetarg można składać 
do 13 lipca. 

Wcześniej zostały ogłoszone dwa przetargi na komplek-
sową termomodernizację Zespołu Szkół nr 2 oraz budynku 
Szkoły Podstawowej nr 9, które mają zostać wyremontowa-
ne do 15 listopada tego roku. Wszystko dzięki blisko 2,4 mln 
zł dofinansowania z UE na remonty tych szkół. Oferty na te 
przetargi można składać do 11 lipca. 

Więcej na: www.um.suwalki.pl 

Przed nami 10. edycja Suwałki Blues Festival. 
Ten jubileusz to wielkie wydarzenie i święto. 
To też okazja do podsumowania dotychczaso-
wych osiągnięć, wspomnień, refleksji oraz wy-
znaczania nowych celów i zadań. 

Pierwsza edycja Suwałki Blues Festival od-
była się w 2008 roku. Nie przypadkowo tutaj, 
bo początki zainteresowania muzyką blueso-
wą sięgają w mieście lat 70. XX wieku, kiedy to 
młode zespoły naśladowały wykonawców ro-
dem z Anglii. Prawdziwa era bluesa zaczęła się 
w Grodzie nad Czarną Hańczą na początku lat 
80. W mieście funkcjonuje kilkanaście grup gra-
jących ten gatunek muzyczny. 

Mówiąc o początkach wydarzenia nie 
sposób nie wspomnieć o osobie śp. Józefa 
Gajewskiego, wieloletniego włodarza mia-
sta, który był pomysłodawcą zorganizowania 
w Suwałkach bluesowego festiwalu i wielkim 
orędownikiem tej muzyki. 

Dziś Suwałki Blues Festiwal to przede 
wszystkim gwiazdy światowego formatu, nie-
powtarzalna atmosfera i publiczność z całe-
go świata. 

Podczas dotychczasowych edycji w mie-
ście wystąpili najwięksi i najbardziej utalen-
towani przedstawiciele tego gatunku. M.in. 

Jeremy Spencer, gwiazda pierwszej edycji fe-
stiwalu, Joe Bonamassa, który zachwycił su-
walską publiczność w 2009 roku i znakomity 
Ginger Baker, który na SBF wystąpił w 2014 ro-
ku. Była tu cała światowa bluesowa śmietanka. 

W ciągu tych dziesięciu lat festiwal dołą-
czył do najlepszych tego typu imprez w Polsce 
i stał się znaczącym wydarzeniem bluesowym 
w Europie. Przez Jana Chojnackiego, dziennika-
rza radiowej ,,Trójki” zaprzyjaźnionego z suwal-
skim festiwalem miasto zostało określone euro-
pejską stolicą bluesa. 

Jego opinię podzielają fani, których gło-
sy docierają do nas. Publiczność podkreśla nie 
tylko wysoki poziom merytoryczny festiwalu, 
ale także perfekcyjną organizację i atmosferę 

mającą w sobie coś wyjątkowego. Wydarzenie 
jest organizowane na niewielkiej przestrzeni  
w centrum miasta, co sprawia, że każdy może 
tutaj spotkać każdego. 

Co ważne, festiwalowe życie trwa w Su- 
wałkach przez całą dobę. Od bluesowych śnia-
dań, przez koncerty, aż po klubowe jam ses-
sion, które bywa, że kończą się nad ranem. Siła 
festiwalu to również fakt, że wstęp na koncer-
ty jest bezpłatny.   

Zapraszam serdecznie na 10. edycję Suwałki 
Blues Festiwal. W tym roku zaczniemy 6 lipca, 
tradycyjnie koncertem transmitowanym na 
antenie trzeciego programu Polskiego Radia, 
w audycji „Bielszy Odcień Bluesa Live”, z oka-
zji 40-lecia pracy artystycznej, bluesowo-roc-
kowej polskiej artystki Martyny Jakubowicz 
i Przyjaciół. Poza tym wystąpią The Original 
Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II oraz 
Fantastic Negrito z USA, który w tym roku 
otrzymał nagrodę Grammy, ale też polski 
Dżem. Wszystko od 6 do 9 lipca. Cztery dni 
prawdziwego święta bluesa. 

Bądźcie z nami w naszych „Pogodnych 
Suwałkach”

Z bluesowymi pozdrowieniami 
Prezydent Miasta Suwałk

UwaGa!
W związku z organizacją imprezy plenerowej Suwałki Blues Festival Zarząd Dróg 

i Zieleni w Suwałkach informuje, że od 6 lipca od godz. 23.00 do 10 lipca do godz. 
06:00 zostaną zamknięte dla ruchu drogowego:

– ul. T. Kościuszki (na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza i ul. L. 
Waryńskiego do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego);

– ul. A. Mickiewicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki do skrzyżo-
wania z ul. Ks. K. A. Hamerszmita) oraz

– parkingi przyległe do ul. T. Kościuszki, ul. A Mickiewicza i ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita w Suwałkach.

Ponadto 7 lipca od godz. 16.00 do godz. 24.00, 8 lipca od godz. 14.00 do godz. 
24.00 oraz 9 lipca od godz. 15.00 do godz. 24.00 zostanie zamknięta ul. T. Kościuszki 
(na odcinku od Muzeum Okręgowego do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego) w 
Suwałkach.

Objazd będzie odbywał się ulicami: Gen. J. Dwernickiego–T. Noniewicza– 
Wigierską–E. Plater–Ks. K. A. Hamerszmita–A. Mickiewicza–Zarzecze–24 Sierpnia 
w Suwałkach.
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zakaz wyPrzedzania 
oBowiązuje

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest za utrzyma-
niem zakazu  wyprzedzania przez samochody ciężarowe na miejskim 
odcinku drogi krajowej nr 8 w Suwałkach, wprowadzonym pół roku te-
mu na wniosek suwalskiej Komendy Miejskiej Policji. W przeprowadzo-
nych trzech sondażach internetowych większość głosujących opowie-
działa się za utrzymaniem zakazu

– W związku ze wzrostem bezpieczeństwa uczestników ruchu dro-
gowego oraz spadkiem liczby kolizji rekomendujemy by utrzymać ten 
zakaz – powiedział p.o. naczelnika ruchu drogowego KMP podkom. 
dariusz Jachowicz.

– Pojawiają się ol-
brzymie korki na jed-
nojezdniowych odcin-
kach ósemki. Wjazd 
do Suwałk od stro-
ny Budziska to niemal 
pół godziny stania  
w korku. Nie można 
jednoznacznie stwier-
dzić, że wprowadzo-
ny zakaz to dobre roz-
wiązanie – zauważył 
tomasz drejer, dy-
rektor Zarządu Dróg  
i Zieleni.

Utrudnienia z a -
uważa również da- 
riusz Przybysz, prezes 
suwalskiego PGK, który zwrócił uwagę na problem z zatrzymywaniem się 
autobusów na przystankach, kłótnie pasażerów z kierowcami oraz opóź-
nienia w kursowaniu autobusów.

– Proszę by Policja zwracała większą uwagę na ruch ciężarówek 
zwłaszcza w godzinach szczytu. Wtedy dochodzi do największych utrud-
nień – zakończył dyskusję Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, który 
zapowiedział, że do kwestii wprowadzonego zakazu będzie chciał wra-
cać cyklicznie na każdym spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego.

można się kąPać
Po rocznym zakazie – z powodu obecności w wodzie sinic – można 

już znowu kąpać się w suwalskim Zalewie Arkadia.
Rok temu Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza zalewem, zaka-

zał kąpieli w zalewie i łowienia tam ryb. Powodem było zanieczyszcze-
nie wody sinicami.

Po przebadaniu wody przez sanepid i naukowców z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wynika, że sinic już nie ma w ta-
kiej ilości, by zagrażały zdrowiu ludzi. Jak poinformował dyrektor OSiR 
Waldemar Borysewicz, na zmniejszenie ilości tych bakterii w wodzie mo-
gła mieć wpływ m.in. chłodna wiosna na Suwalszczyźnie, a także zakaz 
nęcenia ryb w akwenie. Ponadto, kilka miesięcy temu z wyspy znajdują-
cej się na zalewie wyprowadziły się ptaki, które zanieczyszczały wodę. 
Spłoszył je hałas przy budowie pomostu, który połączył plażę z wyspą.

Zagospodarowano już wyspę. Pojawiy się tam ławki, trawniki i kwiet-
niki, a także trybuna, z której będzie można oglądać imprezy sporto-
wo-wodne organizowane na zalewie. Cała wyspa jest nawet oświetlo-
na. Budowa pomostu i zagospodarowanie wyspy kosztowało ponad 
800 tys. zł.

Od kilku lat trwa przebudowa obiektów sportowych wokół zalewu – 
powstało np. boisko do siatkówki, boisko do plażowej piłki nożnej z try-
bunami na 300 osób, siłownia „pod chmurką”, place zabaw dla dzieci.  
W lipcu zostaną oddane do użytku korty tenisowe.

Będą chodniki i ścieżki
Będą chodniki i ścieżki rowerowe na ul. Bydgoskiej i Świerkowej. 

Urząd Miejski ogłosił  przetarg na wybudowanie tej infrastruktury przy 
ul. Bydgoskiej oraz Świerkowej. Inwestycja przy obu ulicach ma zostać 
wykonana do 20 października 2017 roku. Oferty w przetargu można skła-
dać do 14 lipca. 
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wyniki matur
i eGzaminów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyniki te-
gorocznych matur i egzaminów gimnazjalnych. 

83 % suwalskich maturzystów zdało maturę. To wynik lepszy niż osią-
gnęli maturzyści z Łomży (81%) i nieco gorszy od białostockich maturzy-
stów (84%). Lepsze wyniki uzyskali maturzyści z suwalskich liceów niż  
z techników. Tegoroczni maturzyści najlepiej zdali egzamin z języka pol-

skiego, nieco słabiej z jęz. an-
gielskiego, a najsłabiej z ma-
tematyki.

Suwalscy gimnazjaliści uzy-
skali wyniki zbliżone do śred-
niej krajowej. Wyniki są nieco 
lepsze niż przed rokiem, ale 
słabsze od swoich rówieśni-
ków z Białegostoku i Łomży 
– tak najkrócej można pod-
sumować wyniki tegoroczne-

go egzaminu gimnazjalnego, które opublikowała Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w Łomży. Najlepiej poszedł egzamin z jęz. polskiego,  
a najsłabiej z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

>>

Pierwszy spacer po wyspie w chwilę po jej oficjalnym otwarciu
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wybudowana „Rezydencja wileńska”  
z 22 mieszkaniami, realizowane inwestycje 
„Słoneczne tarasy” i „Chopina Park”  
łącznie z 293 mieszkaniami. do tego dwie  
prestiżowe ogólnopolskie nagrody  
w konkursie o Kryształową Cegłę oraz 
złoty Orzeł przyznany przez Kapitułę  
i Organizatorów Konkursu Orły Polskiego 
Budownictwa 2017 pod  
patronatem Ministerstwa infrastruktury  
i Budownictwa w kategorii „Usługi dewelo-
perskie” i „Jakość wykonania”. 

O to jak dochodzi się do takich sukcesów 
zapytaliśmy prezesa Racis development, 
SzyMOna RaCiSa.

– Przepis na sukces jest jeden i niezależny 
od branży, w jakiej się realizujemy. Tym przepi-
sem jest ciężka praca, która jest odpowiedzial-
na za 99% efektów i odrobina szczęścia. Kilka 
lat temu postawiłem na zbudowanie przedsię-
biorstwa deweloperskiego opartego na nieco 
innych kryteriach niż wtedy funkcjonujące na 
rynku. Postawiłem na utalentowanych ludzi, ja-
kość wykonania, jakość materiałów, opiekę po-
sprzedażową. Nagrody są potwierdzeniem po-
prawności założeń biznesowych.

Jak zostaje się deweloperem?
– Kilka czynników zdecydowało, że wybra-

łem taki właśnie kierunek rozwoju. Jednym  
z ważniejszych są tradycje rodzinne w prowa-
dzeniu prywatnego przedsiębiorstwa, któ-
re działa w branży pokrewnej od 1976 roku. 
Kolejnym jest fakt, że sam byłem zainteresowa-
ny nabyciem mieszkania, które spełniłoby mo-
je dosyć wyśrubowane oczekiwania. Zadanie to 
okazało się dosyć problematyczne, ponieważ  
w dostępnej ofercie nie mogłem znaleźć wyma-
rzonego apartamentu i tym sposobem zrodził 
się pomysł, aby wnieść trochę świeżego spoj-
rzenia na budownictwo w rodzinnym mieście. 

W Suwałkach trwa boom mieszkanio-
wy, powstają w różnych częściach mia-
sta wielorodzinne budynki mieszkanio-
we, pańskim zdaniem – jakie są tego 
przyczyny?

– Wydarzenia, które obserwujemy na ryn-
ku suwalskim, to wyraźny wzrost zaintereso-
wania nowymi mieszkaniami i apartamentami, 

ale nie nazywałbym tego boomem. Moim zda-
niem popyt kształtuje kilka czynników. Młodzi 
ludzie nabywają swoje pierwsze mieszkania ko-
rzystając z końcówki programu Mieszkania Dla 
Młodych. Miasto ciągle się rozwija, powstaje 
coraz więcej miejsc pracy, a tym samym wielu 
mieszkańców decyduje się na trwałe związać  
z naszym miastem. Kolejny godny odnotowania 
fakt to, że wielu mieszkańców podejmuje decy-
zje o podniesieniu standardu swojej przestrze-
ni życiowej, często rezygnując z mieszkania  
w wielkiej płycie na korzyść nowoczesnych roz-
wiązań. Rośnie również świadomość klientów 
w szeroko pojętej sferze techniczno-materia-
łowej. Dziś klient potrafi docenić fakt, że budu-
jemy z materiałów najwyższej jakości, nie idąc 
w tej materii na żadne kompromisy.

Co zdaniem pana jest najważniejszym 
czynnikiem wzmożonego popytu  
na mieszkania? 

– Jeśli mam pokusić się o wskazanie kon-
kretnych czynników, to w mojej ocenie trzy  
z nich mają fundamentalne znaczenie. Wyraźny 
wzrost ilości miejsc pracy w Suwałkach i okoli-
cy, dobra dostępność kredytu w instytucjach 
finansowych i stopniowe bogacenie się spo-
łeczeństwa. Gros naszych klientów, zwłaszcza 
przy projekcie „Chopina Park”, to osoby, któ-
rze wraz z wzrostem zamożności decydują się 
na podwyższenie standardu mieszkaniowego. 
Mamy również wielu młodych, świetnie wy-
kształconych klientów, którzy doceniają fakt, 
że budujemy z materiałów najwyższej jakości.

W jakich miejscach Racis Development  
prowadził i prowadzi inwestycje, jakie są 
plany na przyszłość?

– Racis Development zrealizowało jako 
pierwsze swoje przedsięwzięcie deweloper-

więcej mieszkań w suwałkach
skie budynek mieszkalno-usługowy na suwal-
skim osiedlu „Kamena-Rezydencja Wileńska”. 
Następnie rozpoczęliśmy budowę osiedla 
„Słoneczne Tarasy” przy ul. Sportowej. Budowę 
tego kompleksu budynków wielorodzinnych 
zakończymy za około 3 miesiące.

Obecnie realizujemy inwestycje „Chopina 
Park”. Pierwsze dwa budynki zostaną oddane 
do użytku mieszkańców w IV kwartale 2017 ro-
ku. To pierwsze takie osiedle w naszym woje-
wództwie. Do dyspozycji jego mieszkańców 
przeznaczymy prywatny, urokliwy park o po-

wierzchni blisko 1 ha z zielonymi alejkami, cie-
kawie zaaranżowaną roślinnością, ławkami za-
topionymi w zieleni, małą architekturą oraz 
fontanną, która przyniesie chwilę wytchnienia 
w ciepłe dni. Nie zapominamy również o naj-
młodszych – położone wśród drzew kreatywne 
place zabaw będą stanowić bezpieczne miejsce 
dziecięcych psot na świeżym powietrzu.

Firma posiada grunty na terenie Suwałk  
i poszukuje dalszych możliwości rozwoju. W mi-
nionym roku nabyliśmy atrakcyjnie ulokowa-
ną działkę w południowej części Suwałk przy 
ulicy Poznańskiej, na której zrealizujemy pięk-
ne osiedle mieszkaniowe. Jako że wychowa-
łem się i pochodzę z Suwałk, to w swojej pracy 
staram się zawsze stawiać na rozwój lokalne-
go rynku. Kolejne inwestycje będą prawie na 
pewno w Suwałkach, ale uważnie obserwuję 
również inne rynki.

Dziękujemy za rozmowę
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Po przedstawieniu opinii przewodni-
czących klubów Łączą nas Suwałki i Bloku 
Samorządowego oraz ugrupowań Platformy 
Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
zasiadających w suwalskiej Radzie Miejskiej 
Radni zdecydowali stosunkiem głosów 13 za, 
przy 8 wstrzymujących się o udzieleniu abso-
lutorium Prezydentowi Suwałk.

zMiana nazw ULiC
Radni zmienili nazwy dwóch ulic. Nazwę 

d ot ych c z as owej  u l ic y  Po dp u ł kow nik a 
Jerzego Dąbrowskiego zmieniono na na-
zwę Podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego 
„Łupaszki”. Natomiast dotychczasowa ulica 
Henryka Mereckiego otrzymała nazwę Łąkowa. 
Ta zmiana konieczna była ze względu na usta-
wę o zakazie propagowania komunizmu. W po-
wtórnym głosowaniu mieszkańcy opowiedzieli 
się za nazwa ul. Łąkową. Ta propozycja uzyska-
ła najwięcej bo 72 głosy spośród 162 oddanych. 
44 mieszkańców ul. Mereckiego zagłosowało 
na nazwę „ks. Jerzego Aleksandra Popiełuszkę”, 
a 25 osób było za nazwą „Zgodna”.

Przypomnijmy, że powtórne głosowanie na 
nową nazwę ulicy H. Mereckiego wynikało z tego, 
że w poprzednim głosowaniu mieszkańcy dwóch 
ulic: Mereckiego i Tadeusza Paweckiego opowie-
dzieli się za tą samą nazwą: „Pogodna”. O tym, 
która z nich będzie Pogodną ostatecznie zdecy-
dował rzut monetą. Los zdecydował, że nazwę 
„Pogodna” otrzymała ul. T. Paweckiego. Na posie-
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n Ogromny sukces studentów ratownictwa 
medycznego suwalskiej PWSZ. Reprezentanci 
III roku (Przemysław wasilewski, Sebastian 
Czarniecki, Mateusz Gutkowski oraz 
Paweł Kopiczko) zajęli trzecie miejsce   
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Ratownictwa 
(w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy). 
Sukces jest o tyle wyjątkowy, że studenci ry-
walizowali z zawodowcami – przedstawiciela-
mi OSP, PSP, GOPR-u czy WOPR-u.

n 48-latek ukradł pozostawiony przed loka-
lem gastronomicznym bez nadzoru rower. Do 
zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulic 
Utrata i Dwernickiego. Dzięki monitoringowi  
i sprawnej reakcji Straży Miejskiej i policji 
sprawca kradzieży roweru został zatrzyma-
ny. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 21-latka po-
dejrzanego o posiadanie i uprawę środków 
odurzających. W pomieszczeniach użytkowa-
nych przez mężczyznę w Suwałkach munduro-
wi zabezpieczyli środki odurzające oraz krza-
ki konopi. Suwalczaninowi zostały postawione 
zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków 
oraz uprawy konopi.

n Na rok więzienia w zawieszeniu na trzy la-
ta skazał suwalski Sąd Rejonowy byłą wicedy-
rektor i ordynator jednego z oddziałów miej-
scowego szpitala, oskarżoną o przyjmowanie 
łapówek. Od części zarzutów sąd ją uniewin-
nił. Zdecydował też o podaniu wyroku do pu-
blicznej wiadomości, poprzez wywieszenie go 
na 30 dni w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. 
To powtórny proces w tej sprawie. W pierw-
szym oskarżona została w I instancji unie-
winniona, ale orzeczenie to zostało uchylone  
w postępowaniu apelacyjnym. Wyrok nie jest 
prawomocny. 

n Urząd Miejski w Suwałkach ogłosił przetarg 
na budowę miejsc parkingowych wraz z drogą 
dojazdową przy ul. Sejneńskiej w sąsiedztwie 
Zespołu Szkół Technicznych. To inwestycja, 
która zajęła drugie miejsce w grupie projek-
tów dużych w głosowaniu na Suwalski Budżet 
Obywatelski 2017 zbierając 1168 głosów. 
Oferty można składać do 10 lipca. Inwestycja 
ma zakończyć się w październiku tego roku.

n 10 czerwca, na ulicy Putry audi potrąciło 
przejeżdżającego przez jezdnię 15-letniego 
rowerzystę. Za kierownicą samochodu siedział 
Dariusz J., który od 2,5 miesiąca kieruje jednym 
z  wydziałów suwalskiej policji. Sprawą zajmu-
je się suwalska prokuratura.

Ciąg dalszy na str. 7

RaDni uDzielili aBSolutoRium pRe-
zyDentoWi SuWałk CzeSłaWoWi 
RenkieWiCzoWi – to naJWażnieJ-
Sza DeCyzJa poDJęta na XXXiV Se-
SJi RaDy mieJSkieJ W SuWałkaCh. 
RealizaCJa BuDżetu za uBiegły 
Rok zoStała oCeniona pozytyW-
nie pRzez komiSJe RaDy mieJSkieJ 
oRaz Regionalną izBę oBRaChun-
koWą. BuDżet za 2016 Rok to 370 
mln zł DoChoDóW, 367 mln zł Wy-
DatkóW, inWeStyCJe WaRte ponaD 
44 mln zł.

– Podobnie jak w poprzednich latach ma-
my nadwyżkę dochodów bieżących nad bie-
żącymi wydatkami. Dziękuję moim pracowni-
kom, wszystkim naczelnikom i kierownikom 
wydziałów za wspólną pracę na rzecz wyko-
nania planu finansowego miasta – powiedział 
prezydent Cz. Renkiewicz. 

Z budżetu Suwałk w 2016 r. najwięcej pie-
niędzy wydano na oświatę i pomoc społeczną.

Dobre wyniki gospodarcze przedsiębior-
ców oraz mieszkańców Suwałk spowodowały 
wzrost dochodów własnych budżetu miejskie-
go, co pozwoliło zrealizować wszystkie nie-
zbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem 
miasta oraz zrealizować znaczące inwestycje, 
chociaż jeszcze tak naprawdę nie ruszyło dofi-
nansowanie z nowej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej.

aBsolutorium dla Prezydenta

3 701 319 zł
Przebudowa ulicy
Świerkowej
– etap II (na odcinku od
ul. Kolejowej do ul. Papieża
Jana Pawła II) 2 472 331 zł

Budowa ulic Ogrodowej
i Pięknej

1 798 486 zł
Budowa ulic: Ełckiej,

Węgorzewskiej, Oleckiej,
Giżyckiej, Gołdapskiej oraz

sięgacza ulicy Lubelskiej

2 480 871 zł
Termomodernizacja
Zespołu Szkół Technicznych

1 705 048 zł
Termomodernizacja
Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego nr 1

2 060 736 zł
Termomodernizacja
Zespołu Szkół nr 1

1 106 785 zł
Wymiana dachu oraz

przebudowa poddasza
w budynku przy

ul. Noniewicza 71A

1 000 534 zł
Budowa ulicy Władysława

Łokietka wraz z sięgaczami

44 064 451 zł
Łączna kwota wydatków
inwestycyjnych

2 959 357 zł
Budowa boiska do piłki
nożnej z zapleczem oraz
bieżni i skoczni przy Zespole
Szkół nr 10

1 574 418 zł
Bulwary nad rzeką
Czarną Hańczą –
I etap (ul. Bakałarzewska –
W. Polskiego)

2 257 033 zł
Maluch – moduł 1

naJwaŻnieJSze 
inweStyCJe i PROJeKty

BUDŻET 2016
Suwałki

 92 948 843 zł
łączne wydatki na pomoc
i politykę społeczną

5 969 zł
średni miesięczny wydatek
na utrzymanie dziecka
w Placówce Opiekuńczo-Wy-
chowawczej

68 920 815 zł
wydatki na świadczenia
społeczne,

2 879 zł
średni miesięczny koszt
utrzymania mieszkańca
w DPS KALINA

400 000 zł
dofinansowanie
Szpitala Wojewódzkiego
im. L. Rydygiera

1 200 000 zł
dofinansowanie
Powiatowego Urzędu Pracy

6 738 534 zł
roczny koszt funkcjonowania
DPS KALINA

5 096 osób
liczba osób korzystających
z pomocy społecznej

1 467 dzieci
liczba dzieci korzystających
z dopłat do wyżywienia

1 603 200 zł
roczny koszt funkcjonowania
Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej

POMOC SPOłeCzna
i POMOC ROdzinie

BUDŻET 2016
Suwałki

297 113 zł
koszt transportu osób
niepełnosprawnych
(16 514 osób)

636 370 zł
dopłata do wyżywienia
uczniów w szkołach,
przedszkolach i żłobku

32 263 815 zł
świadczenie „500+”
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n Spłonął magazyn chłodni lodów przy  
ul. Sejneńskiej. W akcji gaśniczej brały udział 
zastępy Państwowej Straży Pożarnej i straża-
cy z OSP. Ratownicy walczyli z ogniem ponad 
godzinę. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 
Okoliczności powstania pożaru wyjaśniają su-
walscy mundurowi.

n Zła i dobra wiadomość dla mieszkańców 
Suwałk i pracowników suwalskiego Szpitala 
Wojewódzkiego. Ta placówka znalazła się  
w wykazie lecznic zakwalifikowanych do tzw. 
sieci szpitali. Zakwalifikowanie szpitala do sieci 
oznacza, że będzie miał na kilka lat zagwaran-
towane finansowanie, w ramach umowy z NFZ. 
Niestety suwalski Szpital Wojewódzki znalazł 
się na drugim poziomie referencyjności, a nie 
na najwyższym III poziomie referencyjności. 
Do sprawy wrócimy w najbliższym wydaniu 
„DwuTygodnika Suwalskiego”.

n Ponad 40 wniosków zgłosili suwalczanie do 
nagrody Prezydenta Miasta Suwałk „Włóczni 
Jaćwingów”. Zgłoszenia rozpatrywała Kapituła 
Konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbę-
dzie się w sierpniu podczas Dni Suwałk.

n Suwalski sąd uniewinnił wszystkich obwinio-
nych w procesie o zakłócenie porządku na otwar-
ciu wystawy o Armii gen. Władysława Andersa 
w miejscowym Archiwum Państwowym. Sędzia 
Piotr taraszkiewicz stwierdził, że zgroma-
dzony materiał dowodowy nie pozwala przy-
pisać oskarżonym zarzucanych im czynów.  
W uzasadnieniu sędzia odniósł się też do ze-
znań świadków, m.in. Jarosława zielińskiego, 
posła i sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Uznał, że zezna-
nia wiceministra były nieobiektywne.

n Nieszczęśliwy wypadek na stadionie przy ul. 
Zarzecze. Podczas młodzieżowego turnieju pił-
karskiego im. Włodzimierza Smolarka silny wiatr 
przewrócił wiatę z ławką rezerwowych, która 
następnie spadła na osobę stojącą przy wyko-
pie. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. 
Suwalska policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. 

n Jest poszukiwany dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej „Kalina”. Wymagane m.in. 5-letni 
staż pracy, w tym 3-letni w pomocy społecznej 
oraz specjalizacja w zakresie organizacji pomo-
cy społecznej. Kandydaci mogą składać swoje 
oferty do 14 lipca. Szczegóły na: www.um.su-
walki.pl Dotychczasowa dyrektor DPS „Kalina” 
Krystyna Jaśkiewicz z końcem lipca przechodzi 
na emeryturę.
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zaPytania RadnyCh

W czasie czerwcowej sesji Rady Miejskiej dwoje radnych zadało pytania.

irena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości zwróciła uwagę na to, że kierowcy autobu-
sów miejskiej komunikacji w czasie przerwy „na pętli” przy ul. Szpitalnej nie wyłączają silników 
w swoich pojazdach. Prezydent Czesław Renkiewicz stwierdził, że taka sytuacja nie powin-
na mieć miejsca, chyba że są jakieś racjonalne powody takiego stanu rzeczy. Obiecał, że po-
prosi o wyjaśnienie prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Radna zapytała jeszcze  
o możliwość uruchomienia kursów autobusów komunikacji miejskiej z ul. Kościuszki bezpośred-
nio do szpitala oraz o spowalniaczach ruchu na ul. Świerkowej, które powodują, że kierowcy pró-
bują je omijać jeżdżą innymi wąskimi ulicami osiedlowymi. Cz. Renkiewicz zadeklarował, że rad-
na otrzyma na piśmie odpowiedź na swoje pytania. 

tadeusz Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na problem bezdomnych, prze-
bywających w otwartych wiatach śmietnikowych. Prezydent Suwałk stwierdził, że nie można ni-
kogo przymuszać do tego by skorzystał z noclegowni. Jest to trudny problem, którym powinien 
zająć się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Radny zaproponował też odnowienie przez suwal-
ski samorząd zniszczonego nagrobka Marii Konopnickiej we Lwowie. Prezydent Cz. Renkiewicz 
stwierdził, że jest to interesujący pomysł, ale wymaga on analizy pod względem prawnym. 
Zapewne nie będzie można odrestaurować tego nagrobka pieniędzmi z budżetu miejskiego, bo 
zabrania tego prawo. Rozwiązaniem mogłaby być tutaj publiczna zbiórka pieniędzy bądź sfinan-
sowanie tych prac przez sponsorów.

dzeniu Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego 
Rady Miejskiej radni jednogłośnie zdecydowali, że 
mieszkańcy w sprawie wyboru nowej nazwy po-
winni ponownie zagłosować za pomocą spraw-
dzonego systemu kart do głosowania. 

Irena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości 
zapowiedziała, że zagłosuje przeciw tej uchwale.

– W pierwszym głosowaniu najwięcej 
mieszkańców ul. Mereckiego opowiedziało 
się za nazwą Pogodna, a drugie miejsce zaję-
ła nazwa ul. ks. Jerzego A. Popiełuszki. Zatem 
skoro nazwę Pogodna otrzymała dawna ul. 
Paweckiego, to ul. Mereckiego powinna otrzy-
mać nazwę drugą w kolejności uzyskanych gło-
sów czyli ul. ks. J.A. Popiełuszki. Tak się nie stało 
i wszczęto procedurę powtórnego głosowania 
– zauważyła I. Schabieńska.

– Nadawanie nazw ulic to kompetencja Rady 
Miejskiej. To na posiedzeniu Komisji Strategii  
i Rozwoju Gospodarczego radni, w tym radni 
Prawa i Sprawiedliwości, jednogłośnie zdecy-
dowali, że powinno odbyć się ponowne głoso-
wanie – przypomniał prezydent Suwałk. Dodał, 
że nic nie stoi na przeszkodzie żeby innej suwal-
skiej ulicy nadać nazwę ks. Jerzego Popiełuszki.

– Nazwy ulic powinny tworzyć tożsamość 
miasta. A nazwy Łąkowa czy Kawaleryjska tego 
nie budują – stwierdził Grzegorz Gorlo z Prawa  
i Sprawiedliwości.

Za nazwą ul. Łąkowa głosowało trzynaścio-
ro radnych, sześcioro się wstrzymało, a dwoje 
było przeciw. To ostatnia zmiana nazwy ulicy  

w Suwałkach wynikająca z ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu. Przypomnijmy, że 
wcześniej zmieniono nazwy:

– ul. XXX-lecia PRL na Kawaleryjską,
– ul. M. Buczka na Raczkowską,
– ul. 23 Października na Filipowską,
– ul. T. Paweckiego na Pogodną. 

Pieniądze dLa POLiCJi
Radni zdecydowali o przeznaczeniu 50 

tys. zł na dodatkowe służby funkcjonariuszy  
w Suwałkach. Pozwoli to na kierowanie po-
licjantów do dodatkowych służb nie tylko  
w dni wolne, ale również w powszednie, w tym 
w godzinach nocnych. W 2016 r. na ponadnor-
matywne służby policjantów przeznaczono 
prawie 75 tys. zł, co umożliwiło odbycie 1 125 
ośmiogodzinnych służb przez policjantów. 
Przede wszystkim w lipcu i sierpniu.

SUwaLSKa StRefa więKSza?
Radni wyrazili zgodę na objęcie Suwalską 

Specjalną Strefą Ekonomiczną 1,35 ha grun-
tów należących do spółki Malow. Teren ten leży  
w bezpośredniej bliskości funkcjonującego za-
kładu produkcyjnego firmy Malow. Podjęcie tej 
uchwały umożliwi firmie wystąpienie do SSSE  
z wnioskiem o włączenie tych terenów do strefy. 

Ponadto radni m.in. zmienili uchwałę  
w sprawie programu ograniczenia niskiej emi-
sji oraz dokonali zmian w tegorocznym budże-
cie Suwałk.

wtOReK z RadnyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 4 lipca zapraszają Bożena M. Kamińska i zbysław w. Grajek z Platformy 
Obywatelskiej. Natomiast 11 lipca na suwalczan czekają Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej oraz Stanisław Kulikowski z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotka-
nie z radnymi 18 lipca zapraszają Kamil Lauryn z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” i Józef w. 
Murawko z Bloku Samorządowego.

Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej, w pokoju 146 na pierwszym 
piętrze ratusza.

Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprze-
wodniczący przyjmuje w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na I piętrze Urzędu 
Miejskiego.
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w
Suwałkach

Poetycka złota 
Buława

Wilhelm Stefanowski z Suwałk wygrał XXX  Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki “O Buławę Hetmańską”. Zdobył nagro-
dę Złotą Buławę Hetmańską. Inny suwalczanin Tadeusz 
Charmuszko otrzymał wyróżnienie w tym konkursie. Oto je-
den z wierszy autorstwa Wilhelma Stefanowskiego.

>>

W przeszłości –
był udeptaną ziemią
gościńcem
kamedulską „nowiną:
placem targowym
ogrodem.

Dziś –
wygląda jak duży
gościnny pokój
w moim rodzinnym
  domu
jasny
zawsze wysprzątany
gotowy na przyjęcie wszystkich.

Pani Maria
już nie musi
nagabywać przechodniów
by ofiarowali Jej
          szczyptę poezji
ze swojej prozy życia.

Fontanny są wniebowzięte
bawią się z dziećmi
 w chowanego

wiosenny przeciąg chwyta
barwne krople wody
i rozdaje wokoło
jak owocowe cukierki.
 
Ławeczki jeszcze wczoraj
miały w swoim majątku
tylko starość i samotność
teraz – 
 malują kwiaty.

Wieczorem światło
piętrzy się na firanach kamienic
faluje i lśni kredensem
w pobliskiej cukierni
rośnie zapachem drożdżówki

i wędruje…
 po nowy dzień.

Dziś –
 ten plac
jest słonecznym
dużym 
gościnnym salonem
            mojego miasta.

Plac ImIeNIa
marII KoNoPNIcKIej

trwają wakacje. na łamach „dwutygodnika Suwalskiego” oraz 
na naszej stronie internetowej informujemy o imprezach i działa-
niach adresowanych do najmłodszych suwalczan spędzających wa-
kacje w mieście. Poniżej propozycje na najbliższe dwa tygodnie.

2 Pracownia „Smykałka” w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
przy ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci 6 lipca w godz. 11-13 na zajęcia lite-
racko-plastyczne „Stefek Burczymucha” oraz 13 lipca w godz. 11-13 na 
zajęcia literacko-plastyczne „Komputer zachorował”.
2 Filia nr 3 Biblioteki przy ul. Północnej 26 zaprasza 5 lipca w godz. 11-13 

na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem klocków Lego „Czym w górę?”, 
12 lipca na zajęcia edukacyjne z użyciem klocków lego „Wydobywamy 
skarby z ziemi”.
2 Midicentrum przy ul. Witosa 4A przez całe wakacje zaprasza dzieci 

w godz. 9-12 na zajęcia:

– filmowy wtorek,
– zgrana środę – gry planszowe lub Playstation,
– twórczy czwartek – kreatywne zabawy ze sztuką w tle,
– familijny piątek – dzieci z opiekunami w godz. 10-14 mogą swobodnie 
korzystać z zasobów Midicentrum.

2 Muzeum Okręgowe przy ul. Kościuszki 81 zaprasza 4 lipca w godz. 
10-12 na zwiedzanie wystaw z przewodnikiem dla dzieci z opiekunami 
oraz 11 lipca w godz. 10-12 na zajęcia w Zaułku Krasnoludków w Muzeum 
im. M. Konopnickiej przy ul. Kościuszki 31.

2 Suwalski Ośrodek Kultury przy ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
– warsztaty teatralne dla dzieci 7-13 lat prowadzone przez Joannę 
Łupinowicz od 3 do 7 lipca w godz. 10-12 w Sali 2.25;
– warsztaty manualne prowadzone przez Halinę Lutyńską prowadzo-
ne dla dzieci od 7 do 13 lat od 3 do 7 lipca w godz. 10-11.30 i 12.30-13.30 
w Sali 0.28;
– warsztaty plastyczne prowadzone przez Mieczysława Iwaszko dla dzieci 
od 5 do 13 lat – 10, 12, 17 lipca w godz. 12.30-16.00 w Sali 0.30;
– warsztaty plastyczne prowadzone przez Mieczysława Iwaszko dla mło-
dzieży od 13 do 25+ lat – 11,13,18 lipca w godz. 12.30-16.00 w Sali 0.30;
– warsztaty plastyczne „Wakacje w kolorze” prowadzone przez Kazimierza 
Gomułkę dla dzieci od 5 do 12 lat – 13-15 lipca w godz. 10-12 w Sali 1.26.
– warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci prowadzone przez Ewę 
Niedźwiecką dla dzieci w wieku 7-11 lat od 3 do 7 lipca w godz. 11-12.30 
w Sali 2.14, opłata 5 zł za zajęcia;
– letnie spotkania z folklorem tanecznym prowadzone przez Małgorzatę 
Wojdełko dla dzieci od 7 do 13 lat – 3 lipca w godz. 12.30-14; dla młodzieży 
od 14 do 16 lat – 4 lipca godz. 12.30-14; dla młodzieży od 17 do 19 lat – 5 
lipca 12.30-14; dla młodzieży 19+ lat – 6-7 lat godz. 12.30-14 – w Sali 2.14;
– warsztaty taneczne – podstawy tańca jazzowego i współczesnego pro-
wadzone przez Michaiła Nikołowa dla dzieci od 8 do 11 lat – 10-14 lipca 
w godz. 13-14 oraz dla młodzieży w wieku od 12 do 17 lat – 17-21 lipca w 
godz. 17-18 – w Sali 2.15;
-warsztaty wokalne prowadzone przez Emila Kulbackiego od 3 do 7 lip-
ca dla dzieci od 7 do 10 lat (godz. 10-11), dla dzieci od 11 do13 lat (godz. 
11-12) w Sali 1.20.
2 Suwalski Ośrodek Kultury przy ul. Noniewicza 71 zaprasza na:

– warsztaty dla początkujących gitarzystów prowadzone przez Tomasza 
Kierejszę od 3 do 7 lipca – dla dzieci od 4 do 6 lat (godz. 11-12), dla mło-
dzieży od 14 do 16 lat (godz. 14-15) w pracowni muzycznej. 

2 Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 zaprasza na:
– zajęcia „Moja droga do Tokio” – lekkoatletyka w formie zabawy dla 
dzieci 9-12 lat na stadionie lekkoatletycznym – 5 i 7 lipca w godz. 10-12;
– wycieczkę rowerową szlakiem Green Velo oraz ścieżkami Wigierskiego 
Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego; uczestnicy mu-
szą posiadać własny rower oraz kask – 5 i 19 lipca w godz. 9.30-14;
– Suwalska Akademia Tenisa Ziemnego (do lat 13 i 8 do 16 lat) – na kor-
tach tenisowych OSiR – zajęcia 11, 13, 18 lipca w godz. 10-12 (do 13 lat), 
godz. 12-14 (do 16 lat);
– animacje sportowe na wesoło czyli mini-festyn sportowo-rekreacyjny 
nad Zalewem Arkadia w czwartki – najbliższy 6 i 13 lipca w godz. 10-14;
– Summer Cup – turniej siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży do lat 
15 i do lat 18 – 21 lipca godz. 10-15;
– Akademię siatkarską ze Ślepskiem Suwałki – zajęcia prowadzone na bo-
iskach do siatkówki plażowej przy Zalewie Arkadia – poniedziałek, wto-
rek, czwartek i piątek w godz. 9-16;
– zajęcia bezpłatne na ściance wspinaczkowej – 6 lipca w godz. 12-14;
– zajęcia rekreacyjne w aquaparku – zajęcia bezpłatne dla dzieci ponad 
10 lat – 7 i 21 lipca w godz. 11-13– zapisy na zajęcia; 
– nauka i doskonalenie pływania w aquaparku dla dzieci w wieku 6-16 lat 
– I tura: 3-7 lipiec, 2 tura: 17-21 lipiec w godz. 9-9.45, 10-10.45 i 11-11.45; 
zajęcia płatne;
– Eurofutbol wygraj z nudą – zajęcia bezpłatne z piłki nożnej prowadzo-
ne na czterech boiskach – od 3 lipca do 27.08 codziennie od poniedział-
ku do piątku w godz. 10-13 oraz 15-18. 

Szczegóły na stronie: www.osir.suwalki.pl 
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o muzyce rockowej 
w bibliotece

Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach przy ul. E. Plater 33A organizuje spotka-
nie z suwalczaninem Jarosławem Staszewskim autorem książki „ Kalifornijska muzyka rockowa”. 
Spotkanie autorskie  rozpocznie się 6 lipca o godz. 17 w Sali im. J. Towarnickiej.

„Ten suwalski fan dobrego starego rocka pieczołowicie gromadził swoje zapiski, nie tyl-
ko chroniąc je od zapomnienia, ale z czasem przekształcając w poważne materiały źródłowe… 
„Kalifornijska muzyka rockowa”, to strona po stronie wycieczka w przeszłość, naznaczona sen-
tymentem i emocją fana” – tak o publikacji autorstwa J. Staszewskiego napisał dziennikarz, 
znawca bluesa Jan Chojnacki. Powstała ona na dziesięciolecie Suwalskiego Blues Festival’u. 
Spotkanie rozpocznie się po odsłonięciu tablic y w suwalskiej Alei Gwiazd Bluesa,  
a przed koncertem otwarcia Suwałki Blues Festival.

>>

Po uroczystym otwarciu mistrzostw przez prezydenta Suwałk 
Czesława Renkiewicza i prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
henryka Olszewskiego do rywalizacji przystąpili lekkoatleci.

Trzynaście lat przetrwał rekord suwalskiego stadionu w pchnięciu 
kulą ustanowiony przez Tomasza Majewskiego – 20.34. Od kilku dni 
rekord ten wynosi 20.80, a ustanowił go następca wielkiego mistrza  
– Konrad Bukowiecki, ten sam, który wcześniej pozbawił Majewskiego 
rekordu Polski. 

To było pierwszego dnia 34 PZLA Mistrzostw Polski do lat 23 w lekkiej 
atletyce. Żaś drugiego Bukowiecki potwierdził, że równie dobrze radzi so-
bie z dyskiem – rzucił 58,42 m i zdobył srebro. Złoto w tej konkurencji dla 
Bartłomieja Stója, który uzyskał jeden z najbardziej wartościowych wy-
ników – 60,73m. Szczęśliwa z Suwałk wyjechała także kulomiotka Klaudia 

Rywalizację lekkoatletów poprzedziła efektowna ceremonia otwarcia, której 
pierwsza część nawiązywała do starożytnych tradycji olimpijskich, a zakończyła 
się zapaleniem znicza, ustawionego tuż przy bieżni. Przed licznie zgromadzony-
mi widzami zaprezentowali się młodzi sportowcy z suwalskich klubów.

Bukowiecki PoBił majewskieGo

Rekordowy rzut 
Konrada Bukowieckiego

Kardasz,  która wynikiem 17,88 nie tylko wygrała, ale także uzyskała kwa-
lifikację na lekkoatletyczne MŚ w Londynie.

Jeśli dodać do tego, że daria zabawska wygrała rzut dyskiem do-
brym wynikiem 56,73 to jasno widać, że to konkurencje techniczne wła-
śnie stały na najlepszym poziomie. Choć i w biegach zdarzały się ja-
śniejsze momenty, do których na pewno należy zwycięstwo Mateusza 
Borkowskiego  na 800 m z czasem 1:54,70. Bardzo dobre wyniki osią-
gnęli czterystumetrowcy. Wśród kobiet wygrała aleksandra Gaworska 
z czasem 52,54 sek, a wśród mężczyzn najszybszy był wiktor Suwara  
z wynikiem 46,42 sek. 

Czwarta oszczepniczka 
w Rio de Janeiro 
Maria Andrejczyk 
z Hańczy Suwałki tym 
razem tylko kibicowała 
swoim rywalkom.
Rzut oszczepem kobiet 
wygrała Marcelina Witek 
z wynikiem 57,24 m
 

Pomimo nienajlepszej pogody licznie zgromadzonym kibicom humory dopisy-
wały

>>

Suwałki mają za sobą lekkoatletyczne mistrzostwa kraju juniorów, 
przed rokiem i teraz młodzieżowców do lat 23. I bez większych obaw mo-
gą ubiegać się o organizację zawodów wyższej rangi. Upoważnia do te-
go fakt, że jest dobry stadion, liczna, mimo nie najlepszej pogody widow-
nia, a i sama organizacja zawodów była kolejny już raz zwyczajnie dobra.
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>>

>> kawalerzystów czar
40  jeźdźców w mundurach historycznych ułanów i szwoleżerów II RP 

rywalizowało w siedemnastym Pikniku Kawaleryjskim zorganizowanym 
przez suwalskie Muzeum Okręgowe. 

Zawody rozpoczęły się nad Zalewem Arkadia  minutą ciszy, któ-
rą uczczono zmarłych przyjaciół Pikniku Kawaleryjskiego, Janusza 
Płońskiego, Waldemara Żebrowskiego – wieloletniego sędziego za-
wodów oraz Marcina Sobuckiego, płatnerza. Następnie odbyła się pró-
ba dzielności konia. Jeźdźcy radzili sobie doskonale, ale rumaki czasami 
nie chciały wykonywać poleceń. Na szczęście obyło się bez poważniej-
szych kontuzji, a jedyna strata to furażerka, która spadła z głowy jeźdź-
ca do zalewu Arkadia. 

Na Osiedlu Północ zawody oglądały i oklaskiwały setki suwal-
czan.  Zwycięzcą kawaleryjskich zmagań został Andrzej Ciesielski na ko-
niu Lawenda, który wyprzedził Mateusza Nienałtowskiego na Jankiesie 
i Kamila Borowego na  Morfinie. Zwycięzca w nagrodę dostał siodło.

W pokazach i konkursach uczestniczyły grupy rekonstrukcyjne i for-
macje w barwach szwadronów oraz pułków szwoleżerów i ułanów,  
w tym Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki” – plu-
ton konnych zwiadowców 41 Suwalskiego Pułku Piechoty Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, 4 Dywizjon Artylerii Konnej, Sekcja Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet

wiGraszek
Grand Prix XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży 

WIGRASZEK ufundowane przez Mecenasa festiwalu RESO Europa Service 
otrzymało Młodzieżowe Studio Teatru Jorik z Rezekne na Łotwie. W katego-
rii dziecięcej zwyciężył Teatr Muzyczny Scena Chmur z Sulejówka. Pierwsze 
miejsce w kategorii młodzieżowej zajął Teatr Formy Parra.

Dużym zainteresowaniem suwalczan cieszyła się replika samochodu pancernego 
wz. 34-II produkcji polskiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego prezen-
towana w ramach pikniku. Warto wiedzieć, że w skład Suwalskiej Brygady 
Kawalerii  wchodził 31 Dywizjon Pancerny wyposażony w takie pojazdyNad Zalewem Arkadia jeźdźcy rywalizowali w próbie dzielności konia

W drugim dniu na placu przy ul. Świerkowej i Nowomiejskiej, kawalerzyści 
zmierzyli się  w konkursach władania szablą, lancą i łukiem, pokazach musztry 
konnej i woltyżerki

Świetny spektakl w Parku Konstytucji 3 Maja zaprezentował Teatru Lalek Pana 
Pejo z Sankt Petersburga

Sens życia dla uczestników festiwalu to z pewnością teatr. Do udziału 
w tegorocznym wydarzeniu zakwalifikowało się ponad dwadzieścia ze-
społów teatralnych z 5 krajów (Polski, Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy). 
„Wigraszek” to, oprócz otwartych dla publiczności spektakli konkurso-
wych, wydarzenia towarzyszące i spektakle teatrów zawodowych. 

Patronat medialny nad festiwalem sprawował „DwuTygodnik 
Suwalski”. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Laureaci Wigraszka z prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem
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CineMa LUMieRe 
zaPRaSza na fiLMy:

– do 6 lipca – „Auta3” 2D+3D (komedia anim./przygod.), „Gru, dru i mi-
nionki” 2D+3D (komedia anim.), „Transformers: Ostatni rycerz” 2D+3D 
(akcji/s-f), „Jak dogryźć mafii” 
(komedia), „Miłość aż po ślub” 
(komedia), „Facet do wymia-
ny” (komedia);

–  od 7 lipca – „Volta” (kome-
dia krym.), „Lady M. (dramat);

– od 14 lipca – „Rock Dog. 
Pies ma głos” (komedia anim./
p r z yg o d .) ,  „ Sp i d e r  M a n: 
Homecoming” 2D+3D (akcji/s-
-f), „Czym chata bogata!” (ko-
media). 

BiBLiOteKa PUBLiCzna iM. M. KOnOPniCKieJ 
w SUwałKaCh zaprasza:

n do udziału w XI edycji konkursu literackie-
go „Suwalskie Limeryki Latem”. W 2017 r. ze 
względu na 10-tą jubileuszową edycję Suwałki 
Blues Festiwalu, specjalnie cenione będą utwo-
ry odwołujące się do muzyki „płynącej” przez 
Suwałki w lipcu. Prace konkursowe (w 3 egzempla-
rzach) należy dostarczyć do 20 lipca. do Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Więcej na: www.bpsuwalki.pl;
n  uczniów klas I-III szkół  podstawowych do 

udziału w konkursie plastycznym  „Wakacje  
z Reksiem na Suwalszczyźnie”. Termin dostarczenia 
prac konkursowych: 15 lipca. Wyłonienie zwycięz-
ców odbędzie się 4-6 sierpnia podczas Jarmarku 
Kamedulskiego. Informacje o konkursie można 
uzyskać pod numerem telefonu: 87 565-62-46 wew. 
13, 17, 24 lub adresem: metodyka@bpsuwalki.pl  

oraz na:www.bpsuwalki.pl 
n na wystawę „Moda na znaczkach – znaczki w modzie” ze zbiorów 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w Bibliotece przy ul. 
E. Plater 33A; 

n od 1 lipca do 2 września do swoich placówek:

# Biblioteka przy ul. e. Plater 33a: wtorek-piątek w godz. 8-16, 
sobota w godz. 9-15, zbiory specjalne w sobotę – nieczynne, czytel-
nia książek – nieczynna;

# filia nr 1, ul. Szpitalna 60: wtorek – 10-17, środa, czwartek, pią-
tek – 9-15;

# filia 2, ul. Klonowa 41: wtorek-piątek – 8-16, sobota – nieczynne;

# filia 3, ul. Północna 26: wtorek-piątek – 8-16, sobota – nieczynne;

# Midicentrum, ul. witosa 4a: poniedziałek-piątek – 8-16, sobo-
ta – nieczynne;

n  wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 
„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 
biletu do kina na film 2D (w cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy obję-
te akcją: „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski”, „Ponad wszystko”, 
„Auta 3”, „Król Artur: Legenda miecza”.

MUzeUM OKRęGOwe w SUwałKaCh, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

n wystawę „Witold Urbanowicz” – ze zbiorów W. Urbanowicza,  
M. Urbanowicza, B. Stettner-Stefańskiej, E. Dudy i s. M. Pstrągowskiej.

MUzeUM iM. MaRii KOnOPniCKieJ w SUwałKaCh, 
ul. T. Kościuszki 31 

zaprasza na:
n  na nową wystawę  czasową „Przez tę-

skność… o Marii Stanisławie Konopnickiej  
z Wasiłowskich” – ukazującą najważniejsze wąt-
ki biograficzne i literackie poetki, ze szczegól-
nym zaakcentowaniem jej związków z rodzin-
nym miastem.

CentRUM SztUKi wSPółCzeSneJ& GaLeRia
andRzeJa StRUMiłły, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
n wystawę Andrzeja Strumiłły z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin 

– prace ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja 
Strumiłły i zbiorów prywatnych artysty. 

SUwaLSKi OśROdeK KULtURy zaprasza na:
n  prezentację prac 36 suwalsk i  ar t ystów  

– III Suwalski Salon Sztuki – wernisaż 5.07. o godz. 18 
w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 i Galerii 
PAcamera, ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 
września; 

n wystawę prac uczestników zajęć Pracowni Ilustracji i Rysunku pro-
wadzonej przez Kazimierza Gomułkę – w Galerii Patio, SOK przy ul. Jana 
Pawła II 5, wystawa czynna do 31 lipca;

n wystawę prac młodzieży z Pracowni Plastycznej CENTRUM pro-
wadzonej przez halinę Mackiewicz. Na wystawie można podziwiać 
prace Gabrieli Andrulewicz, Weroniki Bujowskiej, Marceliny Dębskiej, 
Urszuli Kramarewicz, Ewy Myszkowskiej, Dominiki Orzechowskiej, 
Joanny Ostrowskiej, Sylwii Protasiewicz, Ewy Puzy, Heleny Rytwińskiej 
i Zuzanny Sarnowskiej – Galeria na marmurach, ul. Noniewicza 71, wy-
stawa czynna do 11 września;

13

zaProSzenia SuwalSkie

w kinie

n  „Na Dy waniku  
u Marii”

Siedem niezw y-
k ł ych muz yc znych 
w i e c z o r ó w  i  d w a 
świetne konkursy!

Wszystkie koncer-
ty o godz. 20.00,  plac 
Marii Konopnickiej, 
wstęp wolny!
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wydaRzenia SPORtOwe

nOwy śLePSK
Rozpoczęło się tworzenie zespołu Ślepska Suwałki przed nowym se-

zonem I ligi siatkarskiej. Jak dotąd wiadomo, że zespół Ślepska w sezo-
nie 2017/2018 tworzyć będą:

trenerzy – Dima Skoryy i Mateusz Kuśmierz oraz Wojciech Śliwowski
atakujący – Wojciech Winnik, Kevin Sasak; przyjmujący: Jan Lesiuk;
rozgrywający –  Kacper Gonciarz, Witalij Szczytkow; 
środkowi – Adrian Hunek, Łukasz Rudzewicz, Cezary Sapiński; 
libero – Paweł Filipowicz, Jakub Krupiński.

Przyjście K. Sasaka oznacza pożegnanie ze Ślepskiem Mateusza 
Lindy. Powrót Szczytkowa oznacza, że z suwalskim klubem żegna się 
młody rozgrywający Jan Tomczak. P. Filipowicz zastąpi Krzysztofa 
Andrzejewskiego, który przez 4 sezony grał w Ślepsku. Z ubiegłoroczne-
go składu suwalskiego zespołu odszedł Karol Rawiak, który w nowym se-
zonie grać będzie w Stali AZS Nysa.

nOwe wiGRy PRzed SezOneM
W pierwszym meczu sparingowym w czasie przygotowań do no-

wego sezonu piłkarskiego suwalskie Wigry wygrały 1:0 z pierwszoligo-
wym Stomilem Olsztyn.  Gola dla Wigier strzelił obrońca Stomilu w 64 
min. meczu. Skład Wigier Suwałki: (I połowa) Hieronim Zoch – Mateusz 
Spychała, Rafał Remisz, Adrian Jurkowski, Radosław Bukacki, Robert Obst, 
Patryk Sokołowski, Serhij Krykun, Robert Dadok, Rafał Parobczyk, Kamil 
Zapolnik. (II połowa) Przemysław Wróbel – Radosław Bukacki, Kamil 
Kościelny, Adrian Piekarski, Krzysztof Wołkowicz, Emil Łupiński, Mateusz 
Radecki, Filip Rusiak, Damian Gąska, Serhij Krykun, Maciej Radaszkiewicz.

Następny mecz sparingowy piłkarze suwalskich Wigier rozegrają  
8 lipca najprawdopodobniej w Suwałkach z Olimpią Zambrów. Do szta-
bu szkoleniowego Wigier dołączył suwalczanin Daniel Ołowniuk, któ-
ry będzie drugim asystentem trenera Artura Skowronka. Były napastnik 
Wigier D. Ołowniuk ostatnio był trenerem Akademii Piłkarskiej Wigier. 
Pierwszym asystentem jest Dawid Szulczek.

Rozgrywki I ligi w sezonie 2017/2018 piłkarze Wigier rozpoczną 
29 lub 30 lipca meczem w Suwałkach z GKS Tychy. Następnie zagrają  

w Grudziądzu z Olimpią, a 12 lub13 sierpnia do Suwałk przyjedzie spad-
kowicz z ekstraklasy Górnik Łęczna. Wigry poznały ewentualnego rywa-
la w I rundzie Pucharu Polski. 22 lub 23 lipca Wigry zagrają na wyjeździe 
ze zwycięzcą meczu Rekord Bielsko Biała – GKS Bełchatów.

Wybrany został nowy zarząd biało-niebieskich. Pozostanie on niemal 
bez zmian, w porównaniu z ostatnią kadencją. Prezesem Wigier na kolej-
ną, czwartą już, kadencję wybrany został Dariusz Mazur. Wiceprezesem 
pozostanie Sylwester Cimochowski. Nastąpiła jednak jedna zmiana. 
Nowym sekretarzem Klubu będzie Kamil Makarewicz. Na tym stanowi-
sku zastąpi on Jana Sztukowskiego, który wraz z Mieczysławem Osysem 
pozostanie członkiem zarządu.

zwyCięStwa aP wiGRy
Rosną następcy pierwszoligowych piłkarzy Wigier. Drużyny Akademii 

Piłkarskiej Wigry Suwałki w kategoriach Orlik i Żak wygrały finałowe roz-
grywki o mistrzostwo województwa podlaskiego w piłce nożnej sezonu 
2016/2017 rozegrane w Białymstoku.

Wśród Orlików (rocznik 2006 i młodsi) pierwsze miejsce zajęli pod-
opieczni trenera Dariusza Koncewicza, a drużyna rocznika 2007 AP Wigry 
prowadzona przez trenera Dariusza Szmajdę zajęła 4 miejsce. W turnieju 
Żaków (rocznik 2008 i młodsi) zwyciężyli natomiast podopieczni trene-
ra Pawła Cimochowskiego, a drugi zespół zajął 7 lokatę. Ponadto druży-
na prowadzona przez trenera Daniela Ołowniuka zdobyła wicemistrzo-
stwo ligi wojewódzkiej w kategorii młodzik, w ostatniej kolejce pewnie 
pokonując MOSP Białystok 3:1.

SUKCeSy ŻeGLaRzy
Eryk z Kingą Martynko zajęli pierwsze miejsce w kategorii open  

i w kategorii mix w Mistrzostwach Polskiego Stowarzyszenia Klasy CADET 
rozegranych w Krynicy. Zawody były trzecią eliminacją do mistrzostw 
świata. Taką kwalifika-
cję na światowy czem-
pionat w Holandii z UKŻ 
Grot Suwałki uzyskali: 
Eryk z Kingą Martynko 
oraz Julia Hościłowicz  
z Julią Kundzicz, któ-
re zajęły drugą loka-
tę w kategorii open  
i pierwszą wśród dziew-
cząt w czasie regat  
w Krynicy. Te dwie załogi 
trenowane przez Pawła 
Cherubina oraz Amelia 
Piasecka z Michalina 
Hościłowicz zakwalifikowali się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

MedaLe w SUMO
Dziesięć medali: 3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe wywalczyli na mistrzo-

stwach makroregionu młodzików w sumo zawodnicy LMUKS Olimpik 
Suwałki. Rywalizację w swoich kategoriach wygrali podopieczni Andrzeja 
Koncewicza: Zuzanna Konopko, Błażej Kłoczko i Maciej Dyczewski.

SUKCeS MOdeLaRzy
Kacper Borkowski z Sekcję Modelarstwa Lotniczego suwalskiego OSiR 

wywalczył złoty medal w konkurencji modeli z napędem gumowym klasy 
F1G. w Mistrzostwach Polski Modeli Swobodnie Latających Małych Form 
rozegranych w Gliwicach. Jego koleżanka klubowa Zofia Zdancewicz za-
jęła trzecie miejsce w mistrzostwach.

tURnieJ UnihOKeJa w i LO
W suwalskim I LO im. M. Konopnickiej odbył się turniej unihokeja 

Suwałki florbalki.pl CUP 2017 pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Suwałk. Organizatorem tego wydarzenia był Uczniowski Klub 
Sportowy Orły Suwałki. Wygrała Ekipa z Warszawy. Gospodarze UKS Orły 
zajęli czwartą lokatę. Najlepszym prawym obrońcą został Wojciech Dubin 
(Orły Suwałki). Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

W tym składzie wicemistrz I ligi siatkówki mężczyzn Ślepsk Suwałki już nie zagra

Ostatni mecz w starym składzie Wigry rozegrały w Suwałkach z Chojniczan-
ką Chojnice
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PRzyGaRniJ PRzyJaCieLa 
ze SChROniSKa „SianOŻęć”

W DwuTygodniku Suwalskim publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów 
i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-
nisku przy ul. Sianożęć 3 A.

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną: za-
szczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach 11.00-16.00, w sobotę od 11.00 do 14.00. 

www.e-schronisko.pl

hOteL SzySzKO*** 
– ideaLny na weSeLe

Sezon weSelny w pełni. MiejSceM cieSzącyM Się ogroMnyM 
zaintereSowanieM jeSt Hotel SzySzko*** w SuwałkacH, 
oferujący koMplekSową organizację przyjęć weSelnycH.
rozMawiaMy z Dyrektor agnieSzką MakowSką.

W którym momencie warto zarezerwować lokal na swoje wesele?
– Tak naprawdę jak najszybciej. W moim 17-letnim doświadczeniu 

nie widziałam aż tak dużego zainteresowania naszą ofertą weselną. 
Oblegane są terminy od kwietnia a nawet do listopada.

o czym trzeba pamiętać przychodząc na rozmowę w sprawie 
organizacji wesela?

– Życzenia naszych Gości są różne, my jesteśmy od tego, by starać 
się je zrealizować, aby ten dzień był wyjątkowy. W czasie pierwszego  
spotkania warto znać przybliżoną datę uroczystości, ilość Gości  
i zaplanować budżet na przyjęcie. Jestem do dyspozycji Nowożeńców, 
którzy mogą przyjść z każdym pytaniem, propozycją czy problemem. 
Staram się na nie wszystkie odpowiedzieć.

Co jest teraz na topie?
– Hitem są pakiety weselne. Pary wybierają opcję z wieczorem panień-

skim i kawalerskim z masażem połączone z relaksem w SPA lub sali bilar-
dowej oraz kilkudniowymi pobytami z pełnym wyżywieniem dla swoich 
Gości. Po weselu organizowane są poprawiny. Na taką okoliczność posia-
damy kilka sal, chociaż coraz częściej Nowożeńcy decydują się na przy-
jęcie na świeżym powietrzu, które możemy kompleksowo przygotować.

Czym wyróżnia się hotel Szyszko***?
– Indywidualnym podejściem do Gościa. Naszym atutem jest sala pozwa-

lająca na organizację imprez nawet do 300 osób. Otrzymujemy wiele pozy-
tywnych opinii na temat aranżacji wnętrza, a także bogatego menu. Hitem 
są stoły wiejskie, rybne, słodkie z fontannami czekoladowymi, ponczem  
i innymi smakołykami. Ponadto Para młoda może liczyć na apartament,  
a także zniżki na noclegi swoich Gości, łącznie do 140 miejsc noclegowych. 
W ramach pobytu mogą oni korzystać z atrakcji hotelowych. Uważam, że  
naszą mocną stroną są ludzie pracujący na sukces hotelu, profesjonalni  
i życzliwi dla Gości. Wpisy w kronice weselnej oraz uzyskane opinie motywują  
do dalszej pracy. To wszystko sprawia, że Goście do nas wracają.

Serdecznie zapraszam przyszłych nowożeńców do spotkania  
i zapoznania się z naszą ofertą. zapytania można kierować mailowo 
na adres: restauracja@hotel-szyszko.pl lub telefonicznie dzwoniąc 
pod numer: +48 504 467 467.   167/2017

Bernardyn, pies ok. 5 lat, 
potrzebuje przestrzeni, nie nadaje 

się do bloku. Niezwykle przyjacielski, 
piękny i oddany człowiekowi, 

a także cierpliwy i wyrozumiały 
dla dzieci. Toleruje inne zwierzęta.

Suczka ok. 1 roku mała. Wesoła,  
pogodna. Ciekawe umaszczenie, 
czarna, jedynie kufa (pysk) 
i łapki brązowe.

Mały piesek ok. 6 miesięcy 
poszukuje domu. Umaszczenie 
różne odcienie brązu, 
piękny czarny nosek.

Roczna suczka, duża. 
Wysoka, smukła. 

Piękne wesołe, 
łezkowate oczy. 
Czeka na swoją 

nową rodzinę

uwaGa Barszcz 
sosnowskieGo

Przed barszczem Sosnowskiego ostrzega Straż Miejska. Niebezpieczną 
roślinę podczas spaceru w rejonie ogródków działkowych za ul. Chopina 
zauważył jeden z mieszkańców miasta. O zdarzeniu suwalczanin poinfor-
mował funkcjonariuszy. Rośliny jak najszybciej zostaną zneutralizowane.

Barszcz Sosnowskiego jest śmier-
telnie niebezpieczny. Kontakt z rośli-
ną grozi poparzeniem i silną reakcją 
alergiczną. Notowane są nawet przy-
padki zgonów spowodowanych kon-
taktem z barszczem.

Jeśli jednak już dotkniemy barsz-
czu należy jak najszybciej przemyć 
skórę wodą, co najmniej przez dwie 
doby unikać promieni słonecznych  
i skontaktować się z lekarzem.

O barszczu rosnącym na terenie 
miasta należy niezwłocznie powiadomić Straż Miejską.

>>

n Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wraz z środowiskowym 
domem Samopomocy w Suwałkach zapraszają na obchody Podlaskich 
Dni Rodziny „Rodzina łączy pokolenia”, które odbędą się na dziedzińcu 
MOPR 5 lipca w godz. 11.00-15.00. W programie m.in: występy zespo-
łów muzycznych: „Nadzieja”, „KEYS i Pasjon, zabawy z DJ Słomą; Klub 
Motocyklowy „Niedźwiedzie Północy” – przejażdżka motocyklami; lo-
teria fantowa, gry i konkursy oraz możliwość skorzystania z porad psy-
chologa, pielęgniarki i pracownika socjalnego i pomiar ciśnienia krwi.

n wigierski Park narodowy zaprasza na kolejne spotkania z cyklu 
„Poznaj Wigierski Park Narodowy – wyprawa z przewodnikiem”. 8 lipca 
w godz. 10-12 w Dyrekcji WPN, Krzywe 82 odbędzie się prezentacja połą-
czona z opowieścią Macieja Romańskiego „Wilki nad Wigrami”. Koszt: karta 
wstępu do WPN (ulgowa 2,5 zł; pełnopłatna 5 zł). Ilość miejsc ograniczona.  
Zapisy do 7 lipca do godz. 14.00, osobiście w Centrum Informacji Turystycz-
nej WPN, lub przez e-mail: turystyka@wigry.org.pl i tel. 87 563 25 62.

zapraszają
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Od II do XII Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” 
Realizuje Projekt „Razem Przeciwko Bezdomności I Uzależnieniom 

FIO -2017” W Ośrodku Profilaktyki I Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, 
Uzależnionych i Bezdomnych ul. Sportowa 24 Suwałki

Działania w ramach projektu:
1. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne „Trzeźwo patrzę na świat’’ dla 

uczniów suwalskich szkół – przyczyny i skutki uzależnień z wykorzy-
staniem alkogogli.

2. Szkolenie dla streetworkerów. 
3. Akademia Terapii Zajęciowej „Zrób to sam” dla osób bezdomnych 

– społeczna terapia zajęciowa (budki, karmniki)przekazane dla przed-
szkoli, naszycie odblasków na czapki, szaliki dla bezdomnych.

4. Prowadzenie Punktu Wsparcia przy ul. Noniewicza 91 jest to bez-
płatne poradnictwo prawne i psychologiczne osobom z uzależnienia-
mi, bezdomnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin.

5. Telefon Zaufania 800137200 – anonimowa pomoc psycholo-
giczna.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej FIO 2017 oraz budżetu Miasta Suwałki.  126/2017

agencja Pracy „ROdzina”
Świadczymy usługi w zakresie opieki nad osobami dorosłymi na te-

renie Suwałk i okolic.
Wspólnie z rodziną podopiecznego ustalamy zakres obowiązków. 

Mamy wykwaliwikowana kadre, jesteśmy rzetelni oraz troskliwi. w za-
lezności od Państwa potrzeb oferujemy opieke kilkugodzinną, całod-
niową oraz całodobową.

Także oferujemy kupno lub wynajem sprzętu medycz-
nego w rozsądnych cenach. Łóżka rehabilita-
cyjne, materace, wóżki, chodziki i wiele innych. 
zapraszamy Kościuszki 5/2, 16-400 Suwałki 
tel. 87 565-54-72, kom. 791 575 636 

128/2014

infORMaCJa
o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowa-

nym stanie prawnym, położonych na terenie Miasta Suwałk
Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-

ruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Prezydent Miasta Suwałk 
informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału następujących nieru-
chomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Suwałkach, 
obręb Nr 5, przy ul. Gałaja, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
działkami nr geodezyjny:

1. 10017 o pow. 0,3515 ha, położona przy ul. Gałaja 95, zgodnie z zapi-
sem w rejestrze gruntów i budynków jako właściciel nieruchomości figuruje 
iwona Modzelewska zmarła dnia 04.01.1992 r. w Wiżajnach.

2. 10018 o pow. 0,2050 ha, położona przy ul. Gałaja 93, zgodnie z zapi-
sem w rejestrze gruntów i budynków jako współwłaściciele do przedmioto-
wej nieruchomości figurują:

– alicja Gasińska c. Stanisława i Janiny, udział 1/8, zmarła dnia 12.06.2009 
r. w Suwałkach 

– zygmunt wawrzyn s. Stanisława i Janiny, udział 1/8 zmarły w 2010 r. 
w Krakowie.

3. 11586 o pow. 0,2958 ha, położona przy ul. Gałaja 91, zgodnie z zapi-
sem w rejestrze gruntów i budynków jako właścicielka nieruchomości w 
udziale ¾ figuruje zofia dworzecka c. Stanisława i Anny zmarła 14.12.2012 
r. w Suwałkach.

4. 11588 o pow. 0,3120 ha, położona przy ul. Gałaja 85a, zgodnie z za-
pisem w rejestrze gruntów i budynków jako współwłaściciel nieruchomości 
na zasadzie wspólności małżeńskiej w udziale ½ figuruje Piotr ejsmont s. 
Aleksandra i Franciszki, zmarły 30.12.2011 r. w Suwałkach.

5. 11599 o pow. 0,2909 ha, księga wieczysta nr SU1S/0004747/9, poło-
żona w Suwałkach przy ul. Gałaja 75, zgodnie z zapisem w rejestrze grun-
tów i budynków jako właściciel nieruchomości figuruje zofia Pogorzelska 
c. Henryka i Haliny zmarła 9.08.2013 r. w Suwałkach

6. 11600 o pow. 0,4046 ha, położona przy ul. Gałaja 73, zgodnie z za-
pisem w rejestrze gruntów i budynków jako właścicielka nieruchomości fi-
guruje Marianna domysławska c. Kazimierza i Teofili zmarła w 1978 r. w 
Suwałkach oraz jako użytkownik Klemens domysławski s. Jana i Feliksy 
zmarły 21.11.2003 r. w Suwałkach.

7. 11615 o pow. 0,2633 ha, położona przy ul. Gałaja 57, księga wieczy-
sta nr SU1S/00002683/8, zgodnie z zapisem w rejestrze gruntów i budyn-
ków jako współwłaściciel nieruchomości na zasadzie wspólności małżeń-
skiej w udziale 1/8 figuruje tadeusz Borzym s. Jana i Zofii zmarły 19.07.2014 
r. w Suwałkach. 

8. 11619 o pow. 0,3002 ha, położona przy ul. Gałaja 49, zgodnie z za-
pisem w rejestrze gruntów i budynków jako współwłaściciele nieruchomo-
ści figurują:

– Stanisława Kazimiera Siłkowska c. Bolesława i Stefanii – udział ¼, 
zmarła 20.02.2010 r. w Suwałkach.

– Stefania Siłkowska c. Ksawerego i Marianny – udział ¼, zmarła 
24.05.2000 r. w Suwałkach, 

– Jan Siłkowski s. Bolesława i Stefanii – udział ¼, zmarły 20.06.2013 r. 
w Suwałkach.

9. 11625 o pow. 0,1402 ha, zbiór dokumentów 2741, położona w 
Suwałkach przy ul. Gałaja, zgodnie z zapisem w rejestrze gruntów i budyn-
ków jako współwłaścicielka nieruchomości w udziale 4/6 figuruje Sabina 
Podziewska c. Józefa i Anny, zmarła  w 2012 r. w Olecku.

10. 11313 o pow. 0,2249 ha, położona przy ul. Gałaja 37, zgodnie z zapi-
sem w rejestrze gruntów i budynków jako właściciel nieruchomości figuru-
je Konstanty Buczyński zmarły w 1966 w Suwałkach. 

11. 11317 o pow. 0,1570 ha, księga wieczysta S-276, położona w Suwałkach 
przy ul. Gałaja 29, zgodnie z zapisem w rejestrze gruntów i budynków ja-
ko współwłaścicielka nieruchomości w udz. 21/96 figuruje Janina Józefa 
Paszkiewicz, zmarła w 1988 r. w Warszawie, Praga Południe.

12. 11320/13 o pow. 0,0319 ha i 11320/16 o pow. 0,0907 ha, położona w 
Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej 6, zgodnie z zapisem w rejestrze grun-
tów współwłaścicielem nieruchomości jest andrzej Grzędziński zmarły 
20.08.2015 r. w Suwałkach.

Wyżej wymienione nieruchomości w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego rejonu ulic: Staszica, Sikorskiego, Gałaja i 
Mickiewicza w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/277/08 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r., opublikowaną w Dz. Urz. 
Woj. Podlaskiego Nr 318 z dnia 16.12.2008 r., poz. 3380, przeznaczone są w 
części na realizację celu publicznego, jakim jest budowa ciągu pieszo – ro-
werowego z zielenią towarzyszącą przy wschodnim brzegu rzeki Czarnej 
Hańczy w Suwałkach. 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami, przedmiotowe nieruchomości zaliczone zostały 
do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe 
do wyżej wymienionych nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytu-
łem własności do przedmiotowych nieruchomości w terminie 2 miesię-
cy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia, 
do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 37, telefon 87 – 5628037.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, któ-
rym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte 
postępowanie w sprawie podziału nieruchomości. 

Niniejsze ogłoszenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, na stronie internetowej Miasta Suwałk, a także po-
przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 166/2017

infORMaCJa
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. dzia-

łając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm. umów 
gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) 
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 22.06.2017 
r. do dnia 12.07.2017 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opublikowany na stronie internetowej 
www.zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 
8/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.
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nasza firma to:
n Największa Sieć Biur Nieruchomości w Polsce
n miliony zainteresowanych naszymi ofertami 
 z Polski i zagranicy (2016 r.)
n szybkość, bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera 
n darmowe doradztwo i kredyty
n współpraca tylko ze sprawdzonymi i najlepszymi 

Chcesz bezpiecznie kupić, sprzedać 
lub wynająć nieruchomość

zaPRaSzaMy!!!

Suwałki – dworzec PKS ii piętro
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00

tel. 505 028 870
75/2017 164/2017

dyŻURy KOnSULtaCyJne
członków Suwalskiej Rady Seniorów w czerwcu i lipcu 

(godz. 10.00-13.00)
11 lipca – włodzimierz Marczewski, 

25 lipca – Ryszard Rogucki, 8 sierpnia – Piotr Marian Luto,  
29 sierpnia – Lucyna śniecińska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 780 540 089

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznac-
zonej działką nr 24626/2 o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Suwałkach przy 
ul. Wylotowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00063532/0, 
zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią administracyjno – soc-
jalną. Budynek przeznaczony jest do rozbiórki na wniosek i koszt nabywcy. 
Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowan-
ia przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/554/2014 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.06.2014 roku. Na nieruchomości znajdują się sieci wodo-
ciągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do 
nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia we-
jścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolid-
owania wyżej opisanych sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny 
dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. 

Cena wywoławcza: 310 000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych).
Wadium: 31 000 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 27.06.2016 r, 19.08.2016 r, 

21.10.2016 r. oraz 13.02.2017 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku o godz. 11.00 w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przele-
wem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 lipca 2017 
roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wa-
dium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości 
z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowią-
zane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku mał-
żeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem 
do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela wydział 

Geodezji, Gospodarki nieruchomościami i rolnictwa urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

173/2017

PRezydent MiaSta SUwałK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2017 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń 
wywieszony został na okres 21 dni (od 29.06.2017 r. do 20.07.2017 r.) wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 203/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku). Dotyczy oddania 
w dzierżawę na okres 30 lat, w drodze przetargu, nieruchomości położo-
nych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, z przeznaczeniem pod usługi tury-
styczne i sportowe.

174/2017

zarząd Powiatu w Suwałkach
działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu 04 lipca 2017 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, na tablicy ogłoszeń 
wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Suwalskiego położonych w Budzisku, przeznaczonych do 
oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 
tj. od 01 lipca do 30 września 2017 r. na rzecz dotychczasowego najemcy.
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– Robiłam 
porządki na 
strychu. Zna-
lazłam masę 
zdjęć i nega-
tywów. Nie 
miałam serca 
ich wyrzucić, 
przecież to hi-
storia naszego 
miasta i jego 
mieszkańców. 
Pomyślałam, że 
jest  to świetny 
materiał do za-

prezentowania szerszej publiczności – mówi Alicja Roszkowska 

Pamiętacie „Augustowskie noce”? 
Pewnie niewielu, bo przebojem była ta 
piosenka przed pół wiekiem. Śpiewała 
ją (a po niej tłumy innych wykonawców) 
Maria Koterbska. I wszyscy oni śpiewa-
li o nocach augustowskich i o „muszel-
ce znalezionej nad Wigrami”. Zabawne, 
aczkolwiek o orientacji krajoznawczej 
autorów słów (Tylczyński/Zepert) świad-
czy to nie najlepiej. Ale – to były waka-
cje, podczas których również tekściarze 

mają prawo do pewnego luzu, znad jezior augustowskich do Wigier rzut 
kamieniem, wreszcie ten sam region – można to jakoś wybaczyć. Gorzej, 
gdy mylą się tak zwani zawodowcy.

Przez długie lata słyszę i czytam – dotyczy to radia, telewizji, pra-
sy i internetu, że coś się wydarzyło „w Augustowie na Mazurach”,  albo  
„w Suwałkach na Podlasiu”. Gdy chodzi o prognozę pogody, można to ja-
koś przeżyć, choć i „pogodynki” mogłyby umieć coś więcej, niż tylko się 
uśmiechać. Gdy jednak przeczytałem w publikacji wydanej przez insty-
tucję pretendującą do rangi instytucji naukowej, badawczej, że „Giby to 

chłodnym
okiem
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podlaski Katyń”, ręce mi opadły. Trudno mieć później zaufanie do odkryć 
autora, jeśli na dzień dobry pokazuje on, że nawet prosta geograficzna 
wiedza jest dlań wiedzą tajemną. Oczywiście chodzi tu o Giby, miejsco-
wość, w której upamiętniono ofiary obławy z lipca 1945 roku.

Ostatnio trafiła mi do rąk publikacja „Podróż” wydana przez PKP 
Intercity. Pośród innych ciekawostek jest i opis pięciu najpiękniejszych 
tras rowerowych dla całej rodziny. Mazury mogą – według autorów – po-
szczycić się trasą „Suwałki, Krzywe, Stary Folwark, Magdalenowo, Wigry, 
Czerwony Folwark, Mikołajewo, Czerwony Krzyż, Bryzgiel, Gawrych Ruda, 
Płociczno, Suwałki.” Prawda, że pięknie? A wszystko to ilustrowane foto-
grafią wigierskiego klasztoru z lotu ptaka.

Czy tak trudno zapamiętać (tego uczą już w szkole podstawowej), że 
Mazury to dawne Prusy Wschodnie, a Podlasie to jednak na południe od 
Białegostoku?

Byłem ostatnio na zjeździe wielce zasłużonego i potrzebnego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny, które ma zapisane działanie 
na rzecz promocji naszego regionu. Drodzy Przyjaciele Suwalszczyzny, 
brońcie tę naszą piękną krainę przed nieukami! Nieważne skąd pocho-
dzą. Oni chcą nam zabrać naszą tożsamość.

Stanisław Kulikowski

suwalszczyzNa czyli Mazury?

Pierwsze spotkanie projektu „Portret suwalczan po pół wieku” realizowa-
nego przez Fundację ART-SOS Alicji Roszkowskiej odbyło się w 22 czerw-
ca w Sali Królewskiej, przy ul. Chłodnej 12. Zaprezentowano archiwalne fo-
tografie autorstwa Jana Roszkowskiego i Romualda Szwejkowskiego, 
które „rozszyfrowali” mieszkańcy Suwałk. Opowieściom towarzyszyły pre-
zentacje artystyczne.

Celem projektu jest obudzenie pamięci suwalczan w oparciu o wize-
runki fotograficzne z przeszłości. Mają temu pomóc archiwalne zdjęcia 
z połowy XX wieku i późniejsze. Autorzy pomysłu liczą na to, że suwal-
czanie rozpoznają bohaterów zdjęć i wspólnie odtworzą lokalne histo-
rie. Opowieści zostaną zarejestrowane i zapisane, a następnie opracowa-
ne w formie reportażu filmowego.

Archiwalne zdjęcia w postaci „Gazety” będą raz w miesiącu prezentowane 
w witrynie zakładu fotograficznego państwa Roszkowskich, przy ul. Chłodnej. 
Organizatorzy zachęcają do rozpoznawania osób, miejsc i wydarzeń z foto- 
grafii i proszą o kontakt – tel. 602 106 061, 508 068 431, biuro@art-sos.pl.

Finał projektu zaplanowano na październik tego roku. W planach 
jest wystawa, projekcja wspomnieniowego filmu i – jak często bywa  
w Fundacji ART.-S.O.S. – akcja charytatywna.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Suwałki i Narodowego 
Centrum Kultury.

Na stronie 19 będziemy prezentowali archiwalne zdjęcia architektu-
ry Suwałk ze zbiorów Alicji i Jana Roszkowskich oraz  – dla porównania – 
ich współczesny wygląd.

zachować od zaPomnienia

Wyrazy szczerego współczucia

Pani annie Ciborowskiej
Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Suwałkach

z powodu śmierci

MaMy
składają Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Suwałkach
175/2017
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PrzyJaciele suwalszczyzNy
Przez długie już lata Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny świetnie pracuje na rzecz 

poznania regionu, jego historii i współczesności. Odbyło się kolejne walne zgromadzenie 
członków Stowarzyszenia. Zgodnie z przypuszczeniami 
na kolejną, tym razem już czteroletnią, kadencję na sze-
fową SPS wybrana została Joanna hofman-delbor. – Bo 
i co zmieniać, jeśli dobrze pracuje? – mówiono w kulu-
arach zjazdu.

– W ostatnim okresie przybyło nam 29 nowych członków 
– informuje pani prezes. – Bardzo byśmy chcieli, by było ich 
więcej i by byli pośród nich nasi młodzi suwalczanie, którzy 
uczą się i pracują w wielu miejscach naszego kraju.

Uczestnicy zjazdu odwiedzili w Maćkowej Rudzie sie-
dzibę obchodzącego swoje 90-lecie profesora andrzeja 
Strumiłły. O życiu i dokonaniach artysty opowiadała jego 
córka anna Strumiłło. 

DwuTygoDnik SuwalSki
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>>

Centrum Handlowe Plaza 
Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;

suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, 
kasa: (87) 618 20 23

juBileuszowy i inteGracyjny
To był już 15 Bieg Integracyjny zorganizowany, jak zwykle sprawnie, 

przez suwalski Dom Pomocy Społecznej „Kalina”.
Jak zawsze uczestniczyli w nim najmłodsi uczniowie szkół podsta-

wowych, a obok nich seniorzy, biegaczki i biegacze sprawni i niepeł-

nosprawni. 
Ścigano się na piechotę i na wszelkiego rodzaju pojazdach.
Gośćmi „Kaliny” były tradycyjnie zaprzyjaźnione pokrewne placów-

ki z regionu i Litwy.

>>

Nowa szefowa SPS Joanna Ho-
fman-Delbor odebrała kwiaty z 
gratulacjami od...... Członkowie SPS w pracowni Andrzeja Strumiłły

tu zaszła zmiana
Zamiast dotychczasowej „fotozagadki” w tym miejscu „DwuTygodnika 

Suwalskiego” będziemy prezentowali archiwalne zdjęcia architektury 
Suwałk ze zbiorów Alicji i Jana Roszkowskich oraz   te same miejsca współ-
cześnie. Dla Czytelników „DTS” będziemy mieli pytania dotyczące tych 
miejsc.

Mamy nagrodę dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidło-
wą odpowiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema Lumiere 

Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić najnowsze wydanie 
„DTS” na naszym fanpagu: https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Prosimy wymienić przynajmniej trzy nazwy jakie nosiła wcześniej uli-
ca przedstawiona na zdjęciu? 

Na odpowiedzi czekamy do 14 lipca.
Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na 

adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

>>

Fot. arch. Romuald Szwejkowski



Centrum Obsługi nieruchomości

Międzynarodowy Koncern Obrotu nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NajlePsI aGeNcI, NajsZYBsZe TraNsaKcje
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tel. 87 566 28 25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl


