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Boże Ciało
Pomimo upalnej pogody wielu suwalczan uczestniczyło w proce-

sjach z okazji Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalenda-
rzu Kościoła rzymskokatolickiego. 

Wierni tradycyjnie po nabożeństwach ruszyli ze wszystkich parafii 
w uroczystych procesjach. Suwalczanie, na czele z kapłanem niosącym 
monstrancję, zatrzymywali się przy czterech specjalnie przez wiernych 
przygotowanych ołtarzach i słuchali fragmentów ewangelii. Boże Ciało 
dla katolików  to publiczne wyznanie wiary.
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niezwykły Dzień Matki
„Dzień piękności i radości dla mam” – taką akcję w suwalskim szpita-

lu przygotowała Fundacja „Dr Clown”. Z okazji Dnia Matki postanowiła 
uhonorować mamy, których wysiłki i poświęcenie są wyjątkowo duże – 
mamy chorych dzieci – i ofiarować im to, czego często im brak: chwilę na 
relaks, uśmiech, zadbanie o urodę oraz czas tylko dla siebie. 

W ramach tej akcji w szpitalu rozkwitł salon piękności i relaksu dedy-
kowany mamom małych pacjentów. Dziewczyny z suwalskiego Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego – technikum usług fryzjerskich z elemen-
tami kosmetyki: emilia, Daria i natalia pod czujnym okiem marty 
Płatonow wykonały piękne makijaże i fryzury. Pomagała im też Krystyna 
Jeleniewicz. Restauracja Open Suwalszczyzna przygotowała lemoniadę. 
To było naprawdę wyjątkowe święto.

Więcej zdjęć na www.dwutygodniksuwalski.pl

Fot. Urszula 
Sobolewska 
i Bartłomiej 
MaliszewskiDzień DzieCka

Moc atrakcji dla naj-
młodszych z okazji Dnia 
Dziecka przygotowano 
w parku Konstytucji 3 
Maja, m.in. dzieci mo-
gły wędrować w tunelu 
przygotowanym przez 
Bibliotekę Publiczną 
im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach.

Więcej o suwalskim 
Dniu Dziecka na str. 3 
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zydent Suwałk wraz z dr 
m ar t ą wis z niews k ą , 
rektor suwalskiej PWSZ 
oraz Ignacym Ołowiem, 
z a s t ę p c ą  d y r e k t o r a 
Suwalsk iego Ośrodka 
Kultury.

D u ż y m  p o w o d z e -
niem cieszył się samo-
chód Straży Miejskiej, po-
jazdy PWiK-u i ponton 
Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego, do których mogły wsiąść wszystkie dzieci.  
W muszli koncertowej wystąpiły zespoły SOK: Dotyk, radość, Świetlik, 
Dance Academy oraz monika Bogdanowicz, Kacper Skrodzki  
i Agnieszka Adamczewska. Były też „Morskie Opowieści”, czyli spektakl 
i animacje prowadzone przez teatr Katarynka.

Dzień DzieCka
Tłumy mieszkańców Suwałk bawiły się w Parku Konstytucji 3 Maja na 

miejskich obchodach Dnia Dziecka, w tym roku zorganizowanych przez 
PWSZ i SOK. Atrakcji dla najmłodszych nie brakowało.

 Były występy muzyczne, spektakl teatralny, pokazy iluzji oraz tań-
ca, warsztaty parkour. Na dzieci i całe rodziny czekały cztery wyjątko-
we strefy:

– nauki (doświadczenia, pokazy i warsztaty prowadzone m. in. przez 
studentów oraz zaproszone instytucje, jak PEC, PWiK, WORD),

– zabaw  (animacje, gry i konkursy z nagrodami prowadzone 
m.in. przez suwalskie instytucje kultury: SOK, Bibliotekę Publiczną  
im. M. Konopnickiej,

– sportu (gry i zabawy sportowe),
– parkour (specjalne warsztaty prowadzone przez akrobatyczno-par-

kourową grupę Movement z Gdańska).
Życzenia wszystkim dzieciom złożył Czesław renkiewicz, pre-
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zDAnIem 
PrezyDentA
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Chciałbym poruszyć dziś temat tego co 
dzieje się na suwalskich ulicach. W ostatnich la-
tach przyzwyczailiśmy Państwa, że bardzo du-
że środki finansowe kierujemy na przebudowę 
i remonty głównych miejskich dróg, a także na 
budowę dróg osiedlowych. 

Jak Państwo wiedzą Miasto Suwałki pozy-
skało rekordową dotację z Unii Europejskiej 
w wysokości 59 mln zł na budowę tzw. „Trasy 
Wschodniej”. Całą inwestycje podzieliliśmy na 
4 oddzielne przetargi. 

Niestety jedna z firm, która wygrała dwa  
z nich nie wywiązywała się od dłuższego cza-
su z zwartej z nami umowy. Nie mogłem tego 
dłużej tolerować, dlatego też tydzień temu wy-
powiedzieliśmy tej firmie umowę na budowę 
drogi łączącej ulice Pułaskiego i Północną (ul. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego), a w poniedzia-
łek (4 czerwca) odstąpiliśmy od umowy na re-
alizację drugiej inwestycji realizowanej przez 
tą samą firmę tj. budowę drogi łączącej ulice 
Sejneńską i Utrata (ul. 100-lecia Niepodległości) 
z nowym mostem nad Czarną Hańczą i tunelem 
pod torami kolejowymi.

W trybie pilnym poleciłem Wydziałowi 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przygotowanie dokładnej inwentaryzacji prac 
wykonanych na obu placach budowy w celu 
jak najszybszego ogłoszenia nowych przetar-
gów na obie inwestycje. Jeden z nich ogłosi-
my prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.

Chciałbym również Państwa uspoko-
ić w sprawie pozyskanego dofinansowania 
z Unii Europejskiej. Wystąpiłem do Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku z wnioskiem 
o wydłużenie rozliczenia tej dotacji. W przypad-
ku tych dwóch dróg chodzi o kwotę w wysoko-
ści ok  25 milionów złotych. W ostatnich dniach 
Urząd Marszałkowski przychylił się do tego 

wniosku i wydłużył termin aż do końca sierp-
nia 2019 roku. Oznacza to, że Miasto Suwałki 
nie straci tych pieniędzy.

Przy okazji chcę również Państwa poinfor-
mować o kolejnych inwestycjach drogowych 
na suwalskich osiedlach, które rozpoczną się  
w Suwałkach już w najbliższych dniach. W ubie-
głym tygodniu podpisałem umowy na budo-
wę zupełnie nowej drogi w Suwałkach – uli-
cę Aleksandry Piłsudskiej, która połączy ulice 
Sportową i Utrata. 

Budowa zakończy się do 30 września 2019 
roku. Środki na realizację tej inwestycji zosta-
ły zabezpieczone w budżecie Miasta Suwałki 
na ten rok. W całości partycypować będzie 
suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej. Swój udział w finansowaniu budowy 
drogi będzie miała również firma deweloper-
ska, która buduje osiedle pomiędzy ulicami 
Utrata i Sportowa.

Został również otwarty przetarg na budowę 
ulicy Mariana Piekarskiego. Termin zakończenia 
inwestycji to koniec listopada 2018 r. 

Budowa obu tych dróg pochłonie ponad 
10 mln zł.
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obwoDnica planowo
Z dnia na dzień można obserwować postęp prac na budowie obwodnicy Suwałk. 

„DwuTygodnik Suwalski” odwiedził budowniczych suwalskiej obwodnicy. Mogliśmy z bliska 
przyjrzeć się pracy drogowców z „Budimexu” na całym 13-kilometrowym odcinku od węzła 
Południe przy ul. Raczkowskiej aż do węzła Północ przy ul. Szwajcaria. Termin zakończenia 
prac przewidziany jest na wiosnę 2019 r.

Praktycznie w 100% zakończono już budowę konstrukcji wszystkich przepraw, mostów, 
kanałów czy też konstrukcji betonowych. Widać, że są prowadzone bardzo intensywne pra-
ce ziemne i te związane z układaniem warstw podbudowy żwirowej i betonowej.

Na ul. Reja ziemia jest już usypana nie-
mal na równi z przeprawą mostową nad 
obwodnicą. Dużo dzieje się też w sąsiedz-
twie wsi Krzywólka i rzeki Czarna Hańcza. 
Wokół gotowych konstrukcji mostowych 
prowadzone są intensywne prace ziemne 
przy budowie nasypów. Podobnie jest przy 
ul. Filipowskiej przy starorzeczu Czarnej 
Hańczy. Na południu Suwałk obwodnica 
naszego miasta zrównała się już praktycz-
nie z istniejącą obwodnicą Augustowa i wy-
budowaną przeprawą mostową nad tora-
mi kolejowymi.

Jak poinformował nas Rafał Malinowski, 
rzecznik prasowy białostockiego oddzia-
łu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad prace nad budową obwodnicy 
Suwałk przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem. Są  zaawansowane w około 60 proc. 
Na dziś ciężko jest ustalić czy Wykonawca 
wcześniej skończy roboty przewidziane 
w kontrakcie. Kluczowym aspektem jest 
wykonanie nawierzchni betonowej, przy 
której obowiązują surowe reżimy techno-
logiczne, a której układanie zaczyna się  
w tym miesiącu.

tAKIm  CIĘ  zAPAmIĘtAmy…
Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności i obezwładnia, a  ICH  

zabiera w nieznane. Nie uprzedza, nie pyta, nie dyskutuje.  
I nigdy nie przychodzi w porę.

27 maja zabrała nam Ryszarda Roguckiego, wspaniałego  
kolegę, życzliwego, serdecznego człowieka, społecznika, pasjonata  
sportu i fotografii. Wśród licznych inicjatyw, nie zdążył zreali-
zować ostatniej, bardzo ważnej dla Niego i dla nas – Pierwszej 
Suwalskiej Olimpiady Seniorów. Zapewniamy Cię, Ryśku,  
że zadanie to wykonamy zgodnie z Twoim planem. Dziękujemy, 
że byłeś w naszym zespole 

Suwalska rada Seniorów

Przed imprezą sportową w Suwałkach
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

śp. rySzArDA
rOguCKIegO

członka Suwalskiej Rady Seniorów obecnej kadencji, 
społecznika, życzliwego wszystkim, których spotykał 

na swojej drodze życia.

Wyrazy współczucia 

Żonie marii, 
rodzinie i Bliskim

  
składają 

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk 
oraz Przewodniczący Zdzisław Przełomiec

 i Radni Rady Miejskiej w Suwałkach

>> lepsza opieka
Modernizacja bloku porodowego suwalskie-

go Szpitala Wojewódzkiego, 200 badań prenatal-
nych kobiet w ciąży oraz obozy   regeneracyjne 
dla 140 przyszłych matek w Druskiennikach połą-
czone z ćwiczeniami dla kobiet w ciąży, zabiega-
mi regeneracyjnymi i edukacją prozdrowotną – ta-
kie są m. in. efekty projektu realizowanego przez 
szpitale w Suwałkach i  Kownie dofinansowanego  
w 85 % z programu Interreg V-A Litwa–Polska na 
lata 2014–2020.

Całkowity koszt projektu 1 mln euro, z czego 
prawie połowa trafiła do suwalskiego szpitala. 

>>

Realizacja projektu „Poprawa jakości opieki prenatalnej 
dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygra-
nicznym” zakończyła się dwudniową konferencją w Su-
wałkach, którą rozpoczął Adam Szałanda, dyrektor suwal-
skiego szpitala

148/2018
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wyDArzyłO SIĘ

To efekt specjalnego porozumienia pomię-
dzy Samorządami Województwa Podlaskiego  
i Suwałk oraz spółek przewozowych, w tym 
PKS NOVA. Tym samym suwalski dworzec au-
tobusowy wróci z przybudówki na swoje miej-
sce. Poprawi się bezpieczeństwo podróżnych. 
Od czerwca większe koszty utrzymania dwor-
ca autobusowego spadną na miasto.

DwOrzeC w PrzyBuDówCe
Przed kilkoma tygodniami PKS Nova prze-

niósł punkt sprzedaży biletów z głównego 
gmachu, zarządzanego przez ZBM TBS do na-
leżącej do PKS niewielkiej przybudówki. Co 
znacząco pogorszyło warunki dla podróżnych 
i pracowników PKS Nova. Wywołało to protesty 
mieszkańców Suwałk. 

Radni na sesji Rady Miejskiej przypomnieli, 
że w chwili łączenia PKS-ów w jedną spółkę PKS 
Nova, samorząd województwa podlaskiego za-
pewniał, że nie będzie żadnych problemów. 
Zdaniem niektórych była to próba wywarcia 
presji na suwalskich władzach miejskich. Na 
sesji prezydent Suwałk Czesław renkiewicz 
stwierdził, że decyzję o pogorszeniu warun-
ków dla podróżnych podjęła półka PKS Nova, 
a wszyscy podróżni będą mieli uwagi do su-
walskiego samorządu. Dworzec w przybudów-
ce nie przystoi blisko 70-tysięcznemu miastu. 

tAm, gDzIe DOtąD
Po kilku tygodniach ustaleń podróżni po-

wrócą do dawnych pomieszczeń dworca auto-
busowego. Do tej pory PKS Nova dzierżawiła 
od ZBM TBS cały, liczący 330 metrów kwadrato-
wych parter gmachu przy ul. Utrata. Od czerw-

ca jest najemcą trzech kas czyli ok. 10% dotych-
czasowej powierzchni, i  będzie uczestniczył w 
kosztach utrzymania poczekalni i toalet.

– Finalizujemy rozmowy ze spółką Ruch  
w sprawie dalszego funkcjonowania tam kiosku 
i ogłosiliśmy  przetarg na dzierżawę powierzch-
ni, które zajmowało biuro PKS Travel – poinfor-
mował Jarosław Lebiediew, prezes ZBM TBS. 
– W ten sposób zrekompensujemy utratę czę-
ści dochodów z wynajmu.

– Miasto Suwałki zapewni dostęp do budyn-
ku dworca, toalet i poczekalni. Spółka PKS NOVA 
udostępni pozostałym firmom transportowym 
teren należący do przedsiębiorstwa czyli pero-
ny, przy których będą się zatrzymywały wszyst-
kie autobusy. To pionierskie porozumienie nie 
tylko na skalę naszego województwa ale też ca-
łego kraju – powiedział Czesław Renkiewicz.

BĘDzIe BezPIeCznIeJ
Dotąd pr zewoźnic y tac y jak :  „Żak ”, 

„Voyager” czy „Lux Express” zatrzymywali się 
w Suwałkach na przystanku komunikacji miej-
skiej przy ul. Utrata, co stwarzało duże zagro-
żenie dla pasażerów. Obok stojących autobu-
sów przejeżdżały tiry.

– Po ciężkich negocja-
cjach udało mi się osiągnąć 
porozumienie z tymi firma-
mi. Przewoźnicy będą za-
trzymywali się na naszych 
stanowiskach – zadeklaro-
wał Cezary Sieradzki, pre-
zes PKS Nova

– W ten sposób wyraźnie poprawi się bezpie-
czeństwo podróżnych i kierowców firm trans-
portowych korzystających z suwalskiego dwor-
ca autobusowego – dodał prezydent Suwałk.

PKS Nova, tak jak dotychczas, będzie płaciła 
wynoszący 125 tys. zł  rocznie podatek od nale-
żących do niej gruntów, na których znajdują się 
stanowiska odjazdowe, pętla i przystanek dla 
przyjeżdżających oraz ponosiła koszty oświe-
tlenia dworcowego placu.

suwalski DoBry przykłaD>>

– To jest dobry przykład 
dla innych miast, że 
można znaleźć porozu-
mienie pomiędzy wszyst-
kimi dla dobra pasaże-
rów – ocenił Marszałek 
Województwa Podla-
skiego Jerzy Leszczyński

Już wkrótce pasażerowie korzystaJący z usług firm transporto-
wych w suwałkach będą mogli korzystać ze stanowisk doJazdowych 
i parkingu należących do pks noVa przy ul. utrata oraz budynku 
dworca należącego do suwalskiego samorządu mieJskiego. 

n Suwalscy kryminalni zatrzymali 49-letnie-
go mieszkańca województwa pomorskiego, 
który od ubiegłego roku ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany li-
stem gończym mężczyzna został zatrzyma-
ny w jednym z mieszkań na Osiedlu Północ. 
Zatrzymany trafił prosto do zakładu karnego. 
n Zespół seniorów 60+ Suwalskie Starsza- 

ki uczestniczył w obchodach 17 Dni Kultury 
Polskiej w Czerniachowsku w obwodzie kali-
ningradzkim. Suwalczanka teresa wysocka- 
Kluczny zaprezentowała tam wystawę zdjęć 
„Suwalscy seniorzy w akcji”. Uroczystościom 
patronował mer Czerniachowska i Konsul 
Polski w Kaliningradzie.  Fot. T. Wysocka- Kluczny

n Trzy osoby winne zakłócenia otwarcia wy-
stawy o gen. Andersie w suwalskim Archiwum 
Państwowym - tak zdecydował suwalski Sąd 
Rejonowy. Jednocześnie sąd odstąpił od wy-
mierzenia kary. Osoby, które protestowały 
nie zostaną obciążone kosztami sądowymi. 
Wyrok jest nieprawomocny. Do zdarzenia do-
szło 4 marca 2016 roku. W ostatnim dniu trwa-
jącej wówczas kampanii wyborczej do Senatu 
ubiegająca się o mandat Anna maria Anders 
oraz minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji mariusz Błaszczak i jego zastępca 
Jarosław zieliński uczestniczyli w otwarciu 
wystawy „Armia Skazańców”. Zostało ono za-
kłócone przez grupę osób, które protestowa-
ły przeciwko prowadzeniu kampanii wybor-
czej w takim miejscu.
n  g r z e g o r z  m a c k i e w i c z  z  P r a w a  

i Sprawiedliwości kandydatem na prezyden-
ta Suwałk. Ma 52 lat, jest żonaty, ma czwo-
ro dzieci, z wykształcenia jest historykiem. 
Był komendantem suwalskiej straży miej-
skiej i szefem Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Kandydat PiS obecnie jest dy-
rektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego 
Polskiej Spółki Gazownictwa w Białymstoku. 
Bez powodzenia startował w wyborach na pre-
zydenta Suwałk w 2010 r.
n  Po s t ę p o w a n i e  w o b e c  D o m i n i k a 

C z e s z k i e w i c z a  z  s u w a l s k i e g o  S ą d u 
Rejonowego zostało umorzone. Rzecznik dys-
cyplinarny postawił sędziemu Czeszkiewiczowi 
dwa zarzuty. Główny dotyczył nieuzasadnionej 
zwłoki w wyznaczeniu terminu przesłuchania 
14-letniej dziewczyny, której 20-letni Mateusz 
S. z Sejn groził pistoletem w styczniu tego ro-
ku w centrum Suwałk. 
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walskie organizacje pozarządowe – tak wyni-
ka ze sprawozdania przedstawionego radnym.  
W 2017 r. do suwalskich ngo trafiło ponad 4 mln 
zł (dla porównania w 2010 – było to nieco ponad 
1,7 mln zł). Ale trzeba przyznać, że również or-
ganizacje coraz skuteczniej zabiegają o fundu-
sze z innych źródeł niż budżet miejski Suwałk i 

majowa sesja

W czasie XLVI sesji Rady Miejskiej radni 
zwiększyli kwotę dotacji przypadającej na jed-
nego uczestnika lub pracownika suwalskie-
go Centrum Integracji Społecznej w 2018 r.  
z 335 zł na 500 zł brutto oraz udzielili wsparcia 
Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” poprzez 
przedłuenie administrowania słupów ogłosze-
niowych do 30 czerwca 2021 r. Uchwalili też 
m.in. plan  miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego terenu pomiędzy aresztem  
i lasem, dostosowali sieć suwalskich szkół pod-
stawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego oraz ustalili zasady rozliczania i ob-
niżania tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin nauczycielom i dokonali zmian 
w budżecie miasta.

wIĘCeJ DLA OrgAnIzACJI 
POzArząDOwyCh

Z roku na rok wzrasta kwota dofinansowa-
nia zadań publicznych realizowanych przez su-

zapytania radnych
Siedmioro radnych zadało pytania w czasie majowej sesji Rady Miejskiej. 

Kamil Lauryn apelował w imieniu mieszkańców Wylotowej o budowę chodnika wzdłuż ca-
łej ulicy. W odpowiedzi prezydent Czesław renkiewicz powiedział, że w 2015 roku opracowa-
no dokument, który zakłada w jakiej kolejności budowane będą drogi osiedlowe w Suwałkach. 
Harmonogram zawarty w tym dokumencie jest dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego. Wynika z niego, że przebudowę ulicy Wylotowej zaplanowano na 2020 rok.

Bogdan Bezdziecki uważa że suwalski samorząd uległ szantażowi PKS Nova udostępniając 
temu przewoźnikowi wyremontowany dworzec autobusowy. Zdaniem radnego PKS ogranicza 
i odwołuje połączenia, oraz doprowadza do degradacji autobusów. W odpowiedzi prezydent 
stwierdził, że utrzymanie przystanków oraz dworców to obowiązek samorządu. Przy obecnej 
konkurencji trudno będzie PKS Nova utrzymać się na rynku przewozów dalekobieżnych. Z kolei 
by utrzymać połączenia w powiecie i gminach samorządy będą musiały partycypować w kosz-
tach ich utrzymania. Więcej na ten temat na stronie piątej. 

Jacek Juszkiewicz zadał szereg pytań związanych z zalewem Arkadia, dotyczących martwych 
ryb, które są stale znajdowane, przestrzegania przez wędkarzy zakazu ich zanęcania, odłowu ryb, 
oraz celowości badania wody (i wydawania na to pieniędzy), w Czarnej Hańczy na terenie miasta, 
gdyż zdaniem radnego wody rzeki płynąc przez rolnicze tereny gmin Jeleniewo i Suwałki naj-
prawdopodobniej tam są zanieczyszczane. J. Juszkiewicz spytał się też o ankietę „Mój pomysł na 
Suwałki”, radny uważa, że jest to marketing polityczny, przed zaplanowanymi na jesień wybora-
mi samorządowymi. Cz. Renkiewicz odpowiedział, że jest ciągłość pracy samorządu. Niezależnie 
kto wygra wybory, będzie mógł korzystać z informacji uzyskanych z ankiet. W ramach partycy-
pacji obywatelskiej należy pytać mieszkańców, co jest dla nich najważniejsze. Informacje te bę-
dą wykorzystane przy opracowaniu nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki. 
Odnośnie kwestii celowości badania wody Czarnej Hańczy w 8 punktach na terenie miasta, prezy-
dent stwierdził, że te wyniki pozwolą wyeliminować, czy też wskazać potencjalnych miejscowych 
trucicieli. Na pozostałe pytania odpowiedział Waldemar Borysewicz dyrektor Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. Martwych ryb znaleziono 21 sztuk, ich badaniem zajął się Polski Związek Wędkarski, 
który dzierżawi akwen i odpowiada za ryby. Chorób nie stwierdzono, przypuszcza się, że padłe 
sztuki pochodzą z ostatniego zarybienia, oraz wielokrotnego odławiania, tzn. część wędkarzy 
po złowieniu ryby, wypuszcza je powtórnie do zalewu. Sanepid przeprowadził zaś badanie wo-

n  Suwalczanka Kamila Sacharzewska 
zdobyła drugą nagrodę oraz Nagrodę 
Rektora Akademii Muzycznej im. G. i K . 
Bacewiczów w Łodzi za najlepsze wyko-
nanie sonaty klasycznej w Ogólnopolskim 
Konkursie Pianistycznym im. Władysława 
Kędry dla uczniów szkół muzycznych II stop-
nia, który odbywał się w łódzkiej akademii. 
Otrzymała również nagrodę pieniężną od 
firmy C. Bechstein, producenta pianin i for-
tepianów.
n Cezary Cieślukowski został jednogło-

śnie wybrany wiceprzewodniczącym Komisji 
Morza Bałtyckiego w czasie obrad Konferencji 
Per y fer yjnych Regionów Nadmorsk ich 
Europy, które odbyły się w fińskim Oulu. 
Głównym jego celem, jako członka prezydium 
ma być lobbowanie na rzecz Via Carpatii, na 
jej podlaskim odcinku. 
n Suwalczanin Jerzy ząbkiewicz został 

prezydentem Europejskich Stowarzyszeń 
Ławniczych, Wybrano go na to stanowi-
sko podczas Międzynarodowej Konferencji 
Ławniczej w Neapolu. J. Ząbkiewicz na co 
dzień jest ławnikiem Sądu Okręgowego w 
Suwałkach.
n Odznaczenia i wyróżnienia, defilada po-

doddziałów oraz pokaz musztry paradnej  
w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej – tak wyglądały regio-
nalne obchody Święta Straży Granicznej  
w Suwałkach zorganizowane z okazji XXVII-
lecia powstania Straży Granicznej. W uroczy-
stościach uczestniczył wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji Jarosław 
zieliński.
n Rozpoczął się remont ratuszowej wieży. 

Naprawiane są ubytki w tynkach i elewacja. 
Wymienione zostaną także drewniane barier-
ki, a także stolarka. Koszt naprawy wieży wy-
nosi 144 tys. zł. Prace mają się zakończyć na 
początku lipca.
n Suwalscy kryminalni zatrzymali podej-

rzanego o usiłowanie oszustwa metodą na 
„wnuczka”. Mężczyzna został zatrzymany  
w chwili, gdy próbował odebrać przesyłkę 
z pieniędzmi od jednej z osób pokrzywdzo-
nych. Decyzją sądu najbliższe dwa miesiące 
spędzi w areszcie. 
n 28 maja odszedł 

n a  w i e c z n ą w a r tę 
hm. Stefan tutak, je-
den z najbardziej za-
służonych harcerzy 
dla suwalskiego har-
cerstwa. Społecznik, 
w y c h o w a w c a ,  n a -
uczyciel. Po reakty-
wowaniu ZHP w 1956 
roku objął  funkcję 
Komendanta Hufca Suwałki, gdzie od pod-
staw budował gromady, drużyny oraz orga-
nizował szkolenia kadry. 
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dokładają coraz większe sumy do zadań realizo-
wanych na rzecz suwalczan. W ubiegłym roku 
było to ponad 1,8 mln zł wkładu finansowego 
oraz  prawie 370 tys. zł wkładu pozafinansowe-
go. W Suwałkach działa prawie 200 organizacji, 
w większości o zasięgu lokalnym. 

Z roku na rok przybywa też zadań przeka-
zywanych przez samorząd organizacjom, które 
m.in. prowadzą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia 
dla Osób Nietr zeź w ych  Uz ależnionych 
i Bezdomnych, Centrum Integracji Społecznej, 
wszystkie cztery świetlice środowiskowe, 
Centrum Informacji Turystycznej, Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych i dwa 
Kluby Seniora.

wIĘCeJ uLg
Radni przyjęli uchwałę w sprawie opłat za 

przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. 
Ceny biletów pozostają bez zmian. Przybędzie 
za to osób uprawnionych do bezpłatnych 
przejazdów. Po przyjęciu Suwalskiej Karty 
Mieszkańca prawo do bezpłatnych przejaz-
dów od 1 września będą miały suwalskie dzie-
ci, młodzież i studenci. Z bezpłatnych przejaz-
dów komunikacją miejską mogą korzystać też 
dzieci w Dniu Dziecka, organizatorzy i uczest-
nicy Suwałki Blues Festival (w czasie jego trwa-
nia na podstawie identyfikatora festiwalu, bi-
letu wstępu na koncert lub koszulki festiwalu). 

50 % ulgę w opłatach za przejazdy otrzyma-

ły osoby, które nabyły status działacza opozy-
cji antykomunistycznej lub osoby represjono-
wanej z powodów politycznych. Po przyjęciu 
Suwalskiej Karty Mieszkańca 20 % lub 50 % ulgi 
za przejazd otrzymały osoby dorosłe (w zależ-
ności od rodzaju posiadanej karty).

SzKOłA z PAtrOnem
Suwalska Szkoła Podstawowa nr 11 z Od- 

działami Integracyjnymi otrzymała imię gen. 
bryg. pil. Witolda Urbanowicza. Będzie to kon-
tynuacja tradycji szkół wchodzących w skład już 
nieistniejącego Zespołu Szkół nr 3, których pa-
tronem był gen. bryg. pil. Witold Urbanowicz.

Urodził się on 30 marca 1908 r. w podsu-
walskiej Olszance, a zmarł 17 sierpnia 1996 r. 
w Nowym Jorku. W latach 1921-24 uczył się  
w suwalskich szkołach. W 1925 r. przerwał naukę  
w Suwałkach i wstąpił do Korpusu Kadetów  
w Modlinie. Zasłynął jako jeden z najbar-
dziej znanych polskich pilotów walczących  
w Polskich Siłach Powietrznych podczas II woj-
ny światowej. Był dowódcą Dywizjonu 303 w 
decydującej fazie Bitwy o Anglię i jednym z naj-
skuteczniejszych pilotów alianckich tej bitwy.

mAłe zAIntereSOwAnIe 
SzCzePIenIAmI 

Niespełna 14%  z 667 uprawnionych dwuna-
sto- i trzynastolatek w Suwałkach skorzystało 
ze szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka 

ludzkiego w 2017 r. Szczepienia dla nastolatek 
były bezpłatne, bo w 100 % zostały sfinanso-
wane z budżetu miejskiego. Ich koszt to nieco 
ponad 46 tys. zł. Szczepienia były poprzedzo-
ne akcją edukacyjno-informacyjną i badania-
mi lekarskimi, które przeprowadziła Praktyka 
Lekarzy Rodzinnych „Na Klonowej”.

Z informacji przekazanych przez lekarzy 
przeprowadzających szczepienia wynika, że du-
ży wpływ na niskie zainteresowanie tymi szcze-
pieniami mają tzw. ruchy antyszczepionkowe 
i informacje, głównie internetowe, o niejasno-
ściach przy produkcji szczepionek przeciw HPV.

KASA nA zABytKI
Suwalscy radni przyznali pieniądze na re-

monty suwalskich zabytków. Dofinansowanie 
otrzyma sześć obiektów na łączną kwotę 200 
tysięcy złotych. Dotacje przyznano na:
· remont dachu kamienicy przy ul. Kościuszki 59  
– 40 000 zł,
· remont dachu kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego – 25 000 zł, 
· remont elewacji budynku przy ul. Gałaja 43 
– 30 000 zł,
· remont elewacji frontowej kamienicy przy  
ul. Mickiewicza 5 – 15 000 zł,
· remont elewacji frontowej kościoła pw. Św. 
Aleksandra – 45 000 zł,
· remont dachu i elewacji budynku przy  
ul. Kościuszki 94 – 45 000 zł.

dy, które nie wykazało żadnych zagrożeń. Odnośnie zakazu zanęcania, 
po spotkaniu z 4 prezesami kół wędkarskich PZW działających w mie-
ście, wypracowano porozumienie.

Irena Schabieńska pytała się o celowość budowy nowej hali spor-
towej na Zarzeczu. Poprzez zajęcie części terenu eurocampingu uszczu-
plono dochody budżetowe. Prezydent Cz. Renkiewicz odpowiedział, że 
na temat uszczuplenia wpływu pieniędzy mówiono szczegółowo na 
poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Za tą lokalizacją przemawiało pełne 
uzbrojenie terenu, bliskość stadionu piłkarskiego, hotelu, duże istnie-
jące parkingi, oraz na miejscu obsługa pracowników OSiR. Kolejne py-
tanie radnej dotyczyło lepiących się ławek w parku Konstytucji 3 Maja. 
Cz. Renkiewicz odpowiedział, że służby miejskie je właśnie malują, i je-
żeli ktoś zerwał kartkę z ostrzeżeniem, to można się pobrudzić. Radna 
zapytała też o informację na miejskiej stronie internetowej odnośnie 
św. Rocha i Romualda, którzy są jakoby założycielami naszego miasta,  
a jak wiadomo żyli oni kilka wieków przed założeniem Suwałk. Prezydent 
stwierdził, że jest to przekłamanie faktów historycznych, gdyż są oni pa-
tronami Suwałk, i informacje te trzeba zweryfikować. Radna zapytała 
też o to, kto udzielił zgody na nagranie wywiadu z sędzią Dominikiem 
Czeszkiewiczem przez TVN 24 w pomieszczeniach SOK-u. Prezydent Cz. 
Renkiewicz odpowiedział, że nie będzie zamykał przestrzeni miejskiej 
dla mediów prywatnych czy rządowych. 

Sławomir J. Szeszko zapytał o możliwość wykupu przez najem-
ców mieszkań komunalnych. Czesław Renkiewicz stwierdził, że nastę-
pują zmiany w budownictwie mieszkaniowym, deweloperzy budu-
ją mieszkania, dołączyły do nich TBS-y. Dlatego trzeba dokonać zmian 
w planach gospodarowania mieniem komunalnym. Zarząd ZBM TBS 
je opracowuje i projekt nowej uchwały będzie gotowy w ciągu dwóch 
tygodni. Oczywiście zmiany nie będą radykalne, nie ma mowy o wy-
kupie mieszkań za przysłowiową złotówkę. Nie będzie można jeszcze 
wykupić mieszkań komunalnych w budynkach przy ul. Daszyńskiego  
i Franciszkańskiej, gdyż miasto spłaca wciąż kredyty zaciągnięte na ich 

budowę. Ograniczenia zakupu obowiązywać będą także w budynkach 
zabytkowych. Radny zapytał się czy wzorem lat ubiegłych w mieście  
w czasie wakacji będą organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży pozo-
stającej na miejscu. Zastępca prezydenta Ewa B. Sidorek odpowiedziała, 
że zbierane są informacje od instytucji oraz stowarzyszeń i w niedługim 
czasie zostaną one zamieszczone na internetowej stronie miasta, a także 
będą opublikowane przez media, w tym przez Dwutygodnik Suwalski.

Karol Korneluk zapytał się o kluczowe miejskie inwestycje dro-
gowe na których prace przerwano ponad miesiąc temu, przebicie 
Sejneńska-Utrata (ul. 100-lecia Niepodległości) oraz drogę łączącą uli-
ce Pułaskiego i Północną (ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego). Szerzej  
o tej sprawie piszemy na stronie czwartej. Radny zaniepokojony jest 
też problemami z dowozem dzieci do SP 5 i SP 9. Prezydent odpowie-
dział, że te problemy wynikają z prowadzonych robót budowlanych 
przy obu szkołach. Problemy powinny zakończyć się po wykonaniu 
tych prac. Prezydent nie jest zadowolony z tempa robót wokół SP nr 
5, zaś w SP 9 trwają prace przy termomodernizacji szkoły, których za-
kończenie planowane jest już w lipcu.

Przewodniczący zdzisław Przełomiec zapytał się o możliwość po-
wstania nowych terenów zielonych – np. parków na Osiedlu Północ. 
Czesław Renkiewicz przyznał, że terenów zielonych w mieście jest 
wciąż za mało. Planowane jest utworzenie terenów zielonych w rozwi-
dleniu ulic Pułaskiego i Reja, przy ul. Świerkowej za policją, oraz wzdłuż 
Czarnej Hańczy.

Radny pochwalił też działania Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej, która ze względu na ilość organizowanych imprez sta-
ła się „swoistym centrum kultury”. Niestety, zwiększona ilość uczestni-
ków obnażyła problemy lokalowe, tej instytucji i pęka ona w szwach. 
Prezydent Cz. Renkiewicz zgodził się z radnym, że warunki pracy w bi-
bliotece nie są najlepsze, dlatego warto się zastanowić nad nowym lo-
kum lub też rozbudową starego obiektu, gdyby udało się na to pozyskać 
środki finansowe z zewnątrz.
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GoDnie żyć
Były występy artystyczne, konkursy, pokazy medyczne i poczęstunek 

– tak wyglądały obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną zorganizowane przez suwalskie Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
W spotkaniu uczestniczył prezydent Suwałk Czesław renkiewicz oraz 
przewodniczący suwalskiego koła Stowarzyszenia Krzysztof Jurewicz.

Na Placu Marii Konopnickiej zgromadziły się osoby niepełnospraw-
ne  z opiekunami z suwalskich 
oraz podsuwalskich placówek. 
Dzieci z oddziałów przedszkol-
nych  ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 zaprezentowały  spektakl 
„Zakochany bocian”, a formacje 
taneczne „Logo team” i „Stars” 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 swoimi 
występami zachęcały obecnych 
do tańca. Wręczono nagrody  
w VII edycji konkursu plastyczne-
go. Spotkanie zakończyło się po-
częstunkiem, grochówką dla wszystkich.
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zMieniaj świat
Na 50-lecie – lider rynku budowlanego w Polsce ogłasza projekt kon-

kursowy „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat.” Można otrzymać pół miliona 
złotych na realizację swoich pomysłów.

Budimex od lutego 2017 r. buduje suwalską obwodnicę

– Swoje urodziny można obchodzić na wiele sposobów. My w roku ju-
bileuszu 50-lecia naszej firmy postanowiliśmy zachęcić utalentowanych 
ludzi z całej Polski do realizacji prospołecznych pomysłów, z których 
sfinansujemy najlepszy projekt i wyróżnimy kilka pozostałych – mówi 
Krzysztof Kozioł, dyrektor Biura Komunikacji Budimex SA.

Program „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” jest skierowany do osób, 
którym zależy na poprawie życia wokół siebie, mają pomysł na projekt, 
którego realizacja rozwiąże konkretny problem. W ramach projektu coś 
zbudują, wyremontują lub zmodernizują. Nie mogą jednak działać sami 
– muszą być związani z instytucjami działającymi na rzecz społecznego 
dobra, takimi jak: organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, 
gminy, przedszkola, szkoły, biblioteki, uczelnie wyższe, kluby sporto-
we, osoby prawne i jednostki organizacyjne, spółdzielnie oraz wspól-
noty mieszkaniowe, spółki, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. 
Projekt musi być zrealizowany do 15 grudnia 2018 r.

Trzy najlepsze projekty zostaną zaprezentowane przed jury, któ-
remu przewodniczy znany przedsiębiorca i sportowiec rafał Sonik. 
Zgłoszenia projektów należy dokonać poprzez stronę www.zmieniaj-
swiatbx50.pl i przyjmowane są od 15 maja do 10 lipca 2018 r. Zwycięski 
projekt otrzyma 500 tys. zł na realizację. Pozostałe nagrody: drugie miej-
sce – 45 tys. zł, trzecie – 35 tys. zł oraz nagroda internautów – 20 tys. zł 
na cele statutowe. 

Szczegóły na stronie www.zmieniajswiatbx50.pl

Festiwal nauki i sztuki
6 czerwca Podlaski Festiwal 

Nauki i Sztuki zagości w Suwałkach. 
Odbędzie się on w Parku Naukowo-
Technologicznym Polska Wschód. 
Początek o godz.10.

W organizację tegorocznej edy-
cji Podlaskiego Festiwalu Nauki 
i Sztuki włączyło się 14 szkół wyż-
szych, a także instytucje eduka-
cyjne, artystyczne i sportowe oraz 
samorządy Białegostoku, Łomży  
i Suwałk. Koordynatorem festiwalu 

jest Politechnika Białostocka.
Ile waży powietrze? Jak pobiera się odciski palców? Czy matematy-

ką można się bawić? Ile barw skrywa chemia? Na te i inne pytania bę-
dzie można szukać odpowiedzi w budynku suwalskiego Parku Naukowo-
Technologicznego przy ul. Innowacyjnej 1.

Podczas XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Suwałkach będzie 
można eksperymentować, odkrywać i poznawać świat nauki. Udział we 
wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną licz-
bę miejsc na niektóre obowiązuje rejestracja. 

Zapraszamy na stronę www.podlaskifestiwal.pl.

Ogłoszenie o wynajmie garażu na okres do 3 lat
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza 

publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat garażu sta-
nowiącego własność Gminy Miasta Suwałki położonego w Suwałkach 
przy ulicy Ludwika waryńskiego o pow. 17,40 m2 – wywoławcza wy-
sokość stawki czynszu – 5,00 zł/m2 netto, wadium 129,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 7.06.2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 
w siedzibie zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp.  
z o.o. – ul. wigierska 32, pokój nr 18.

Bliższe informacje dotyczące garaży, warunków przetargu oraz projek-
tu umowy najmu dostępne są w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych  
w Suwałkach TBS sp. z o.o. przy ul. Wigierskiej 32 pok. nr 2, tel. 87 563 
50 51, 52 lub 58 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl 
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Pani Danucie Stachurskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
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Wśród sztafet męskich 4x100 biegacze z SL SALOS Suwałki w skła-
dzie: Tomasz Grajewski, Daniel Kachnowski, Jakub Mikłaszewicz i Marcin 
Miszkiel z czasem 43.85 zajęli szóstą lokatę. 

Z mniejszym powodzeniem rywalizowały dziew-
częta z LUKS Hańcza w sztafecie 4×100 m do 
lat 16. Sztafeta Hańczy w składzie: Inez Strzy-
żewska, Natalia Sak, Gabriela Staniewicz i Julia 
Słabińska zajęła 14 miejsce z czasem 55.97, 
po tym jak opuściły pałeczkę, ale ambitnie 
ukończyły bieg

Największym wydarzeniem  suwalskich Mistrzostw Polski była rywa-
lizacja męskich sztafet 4×400 m z udziałem halowych mistrzów i rekor-
dzistów świata Łukasza Krawczuka i Jakuba Krzewiny. Rywalizację zde-
cydowanie wygrała sztafeta Śląska Wrocław, w której biegli mistrzowie 
świata z czasem 3:07.39. Wśród kobiecych sztafet 4×400 najszybsze były 
lekkoatletki AZS AWF Katowice z czasem 3:37,49. 

DwuTygoDnik SuwalSki
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>> mistrzostwa na meDal
Na Mistrzostwach Polski w wielobojach i sztafetach  rozegranych  

w Suwałkach wystartowało ponad 600 lekkoatletów ze 112 klubów. Za 
znakomite przeprowadzenie tych zawodów na medal zasłużyli pracow-
nicy suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Młodzi lekkoatleci LUKS Hańcza Suwałki odnieśli największy sukces  
w ostatnich latach w biegach wygrywając sztafetę 4×100 m chłopców do 
lat 16. Kornel Rybacki, Patryk Makowski i Kacper Grygo urodzili się w 2003 
roku, Paweł Gulbierz jest o rok od kolegów młodszy. Przygodę z lekkoatle-
tyką zaczynali pod okiem Magdaleny Roguckiej i Agnieszki Kozłowskiej, 
a teraz znajdują się pod opieką Jarosława Jutkiewicza.

Sztafeta 4 x 100 m LUKS Hańcza Suwałki w składzie: Kornel Rybacki, Patryk 
Makowski, Paweł Gulbierz i Kacper Grygo wywalczyła mistrzostwo Polski do 
lat 16. Podopieczni Jarosława Jutkiewicza wynikiem 45.62 ustanowili swój te-
goroczny rekord

Na podium 
trzy najszyb-
sze sztafety 
4x100 m 
chłopców do 
lat 16 oraz 
prezydent 
Suwałk 
Czesław 
Renkiewicz 
(pierwszy 
z lewej) i tre-
ner Jarosław 
Jutkiewicz 
(drugi 
z prawej)

W rywalizacji sztafet 4x100 m seniorów zwyciężyli: lekkoatleci z OŚ 
AZS Poznań z czasem 40.03 wśród mężczyzn i AZS Łódź z czasem 45.58 
wśród kobiet. 

Pałeczkę 
przejmu-
je halowy 
mistrz świa-
ta Jakub 
Krzewina

Najlepszy wynik mistrzostw osiągnęła 
Adrianna Sułek w siedmioboju kobiet 
do lat 20, która wynikiem 5 901 pkt 
ustanowiła rekord Polski do lat 20.

Rywalizację najwszechstronniejszych lekkoatletów wśród seniorów 
zdecydowanie wygrali: Paulina Ligarska z wynikiem 5 845 pkt w sied-
mioboju kobiet i Paweł Wiesiołek z rezultatem 7 921 pkt w dziesięcio-
boju mężczyzn. 

juwenalia
Trzy dni trwały Juwenalia suwalskich studentów PWSZ. Pierwszego dnia 

żacy, a wraz z nimi liczni  suwalczanie bawili się w Parku Konstytucji 3 Maja 
na koncercie: Densi, Jamal, C-bool i After Party. Klucze do bram Suwałk 
przekazał prezydent Czesław renkiewicz. A potem były pokazy tanecz-
ne i akrobatyczne, konkursy z nagrodami i przede wszystkim muzyka. 

Kolejny dzień upłynął pod znakiem sportu. Studenci i przyjacie-
le PWSZ pobiegli na 3,5 km w ramach debiutów na RESO 10,5 Miejskim 
Święcie Biegania. Na Placu Marii Konopnickiej w strefie PWSZ można by-
ło zbadać poziom cukru, zmierzyć ciśnienie, czy poznać zasady udziela-
nia pierwszej pomocy. Ostatni dzień Suwalskich Juwenaliów to Piknik ro-
dzinny „PWSZ dzieciom”, o którym więcej na str. 3. Patronat medialny nad 
Juwenaliami sprawował „DwuTygodnik Suwalski”.

>>

Suwalską publiczność najmocniej 
rozgrzały utwory After Party
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– Kameduli stworzyli zręby założeń 
urbanistycznych. Wytyczyli rynek  
i nowe ulice, w tym główną ulicę 
miasta – wówczas nazywaną Młyń-
ską. 2 marca 1720 roku, lokację ka-
medulską potwierdził przywilej króla 
Augusta II. Dziś składamy hołd pa-
tronom miasta – przypomniał Cze-
sław Renkiewicz, prezydent Suwałk

DwuTygoDnik SuwalSki

>>
od 26 maJa na suwałki 
spoglądaJą święci ro-
muald i roch. na rondzie 
u zbiegu ulic mikołaJa 
reJa i gen. kazimierza 
pułaskiego uroczyście 
odsłonięto pomnik  
patronów miasta, które 
przed 298 laty założyli 
kamedułowie.

Uroczystość odbyła się w ra-
mach 9-letniej Nowenny przygo-
towującej do obchodów 300-lecia 
Suwałk. Suwałki prawa miejskie 
otrzymały 3 grudnia 1715 r. od 
kamedułów. Prawie pięć lat póź-
niej potwierdził je król August II 

poMnik patronów suwałk

– Niech ci patronowie miasta wypra-
szają potrzebne łaski dla wszystkich 
mieszkańców – powiedział bp J. Ma-
zur przed poświęceniem pomnika

W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych, duchowieństwo, 
uczestnicy odbywającego się w Suwał-
kach Diecezjalnego Dnia Młodzieży, 
artyści, którzy pracowali nad rzeź-
bami świętych i koncepcją pomnika 
oraz mieszkańcy Suwałk.

Sas. I od tej chwili Suwałki sta-
ły się miastem. W przywileju na-
danym przez króla, określony zo-
stał także wizerunek miejskiej 
pieczęci (herbu) z wyobrażeniem: 
„Świętego Romualda y Świętego 
Rocha (…) przy trzech górach  
z „krzyżem y z koroną.” Św. Ro- 
muald to założyciel zakonu ka-
medułów, a św. Roch miał chronić 
od zarazy. Zakonnicy i ich podda-
ni szukali ratunku i pomocy u św. 
Rocha po tym, jak w 1710 r. „moro-
we powietrze” uśmierciło prawie  
4 tys. kamedulskich poddanych,  
w tym mieszkańców Suwałk.

– Powinniśmy być wdzięczni 
opatrzności, że sprowadziła tutaj 
kamedułów, tych bardzo aktyw-
nych ludzi – powiedział Andrzej 
Strumiłło.

Rzeźby patronów to efekt 
ubiegłorocznego IV Międz y- 
naro d owe g o Pl e n e r u R z e ź- 
biarskiego „Teatr”, którego komisa-
rzem był A. Strumiłło. Na jego za-
proszenie udział w przedsięwzię-
ciu wzięli m.in. artyści z Białorusi: 
uladzimir Pipin, uladzimir 
Pantsialejev i Igor zasimovicz  
i to właśnie oni są autorami rzeźb. 
Opracowaniem koncepcji po-
mnika zajął się Andrzej Strumiłło. 
Rzeźby nawiązują do herbu mia-
sta. Dwumetrowej wielkości posą-
gi powstały z jasnego piaskowca. 
Stoją na skale z ciemnego grani-
tu, przeciętego smugą rzeki, sym-
bolizującą Czarną Hańczę i ziemię 
suwalską.

Prezydent Czesław renkie- 
wicz i zdzisław Przełomiec , 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach złożyli pod pomni-

Pomnik odsłoniły, podczas specjalnie 
na tę okazję przygotowanego układu 
choreograficznego, dzieci z zespołu 
„Radość” działającego pod okiem Iri-
ny Popowej w Suwalskim Ośrodku 
Kultury

kiem pamiątkowy akt podpisa-
ny wcześniej przez władze mia-
sta, a także bp Jerzego mazura, 
ks. Jaremę Sykulskiego  i  A . 
Strumiłło.

Uczestnicy Diecezjalnego Dnia 
Młodzieży znakomicie bawili 
się na placu przed pomnikiem 
Św. Jana Pawła II

Szkoły SP 6 i ZS 4, 
jako współorganizatorzy,  

aktywnie włączyły się 
do przygotowania agapy

Na scenie 
w Parku 
Konstytucji 
3 Maja 
wystąpił 
zespół 
niemaGOtu

Na suwalskich uroczystościach po-
jawiła się młodzież z całej diecezji 
ełckiej

10
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Miejskie Święto Biegania rozpoczęły przedszkolaki, które wspólnie 
z rodzicami stanęły do biegu na 150 metrów. Tuż po nich do rywalizacji 
przystąpili uczniowie szkół podstawowych. 

Po najmłodszych na trasę nordic walking wyruszyli najbardziej doświadczeni 
biegacze

Suwalskie debiuty czyli bieg na 3,5 km wygrał Pawel Veretskui z Ukrainy z cza-
sem 10:26

Sztafetę Pogodne Suwałki Team czyli dystans 3x3,5 km najszybciej pokonał Be-
nedek Team z trzema Kenijczykami w składzie z czasem 28 min. 20 sek. 

Dziewiątą lokatę zajęła sztafeta Szulc-Trading biegnąca w składzie: 
Wojciech Szulc, Magda Bielawska, Zbigniew Lubaszewski, a tuż za nimi 
uplasowała się sztafeta z suwalskiego I LO im. M. Konopnickiej w składzie: 
Jakub Szulc, Michał Radzewicz, Mateusz Wasilewski.

Nowością tegorocznego Miejskiego Święta Biegania był niedzielny 
Bieg na wyspę – bieg śniadaniowy, w którym uczestniczyła około set-
ka biegaczy.

DwuTygoDnik SuwalSki
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Ponad 600 biegaczy z Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Węgier, Albanii, 

Kenii, Łotwy, Francji, Niemiec i Rosji rywalizowało na suwalskich ulicach 
w trzecim Miejskim Święcie Biegania – RESO Suwałki 10,5. 

suwalskie święto BieGania

Bieg główny na 
10,5 km 
czyli Suwalską 
Ćwiartkę wy-
grali Kenijczycy, 
Nelson Kipkogei 
Cherutich z cza-
sem 32 min.11 
sek., który wy-
przedził o 2 se-
kundy Hillarego 
Kiptum Kima-
iyo i o pięć se-
kund Damiana 
Roszko z Podla-
sia Białystok

Rozgrzewkę przed biegiem głównym poprowadziła Maria Andrejczyk, czwarta 
oszczepniczka ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro

Wśród kobiet najszybsza była Walentyna Kiliarska z Ukrainy.

Spośród suwalczan najszybszy okazał się Tadeusz Walendykiewicz, który z cza-
sem 38:57 zajął 22 miejsce. Kolejni najszybsi biegacze z Suwałk to: Patryk Pał-
kiewicz z Zespołu Szkół nr 6 i Tomasz Zaremba. Do mety biegu głównego do-
biegło 164 suwalczan
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najważniejsze reGaty
Ukraińcy Winohrad Kuryło i Maksym Remez wygrali regaty żeglarskie 

o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasie Cadet rozegrane na jeziorze 
Wigry. Zaliczały się one do Pucharu Polski, a jednocześnie były drugą eli-
minacją do mistrzostw Świata, które w tym roku odbędą się w Niemczech. 

Regaty rozegrano w dwóch klasach – Cadet (żaglówki dwuosobowe, 
do lat 17) oraz Optimist (żaglówki jednoosobowe, do lat 15). To są najbar-
dziej prestiżowe regaty rozgrywane na jez. Wigry. W klasie Cadet zwycię-
ska załoga wyprzedziła żeglarki z  PMOS Pisz Magdalenę Leymańczyk i 
Zuzannę Grusznis. Miejsca załóg z suwalskiego UKŻ Grot:

15. Amelia Piasecka/ Aniela Nowak
16. Mateusz Wasilewski/ Julia Kundzicz
18. Michalina Hościłowicz/ Klara Tyczkowska
20. Maria Kisłowska/ Julia Gref.

DwuTygoDnik SuwalSki
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>>konopniCjańskie oGroDy 
Z okazji 176. rocznicy urodzin najbardziej znanej suwalczanki Marii Konopnickiej 

spotkanie w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej przygotowało Suwalskie 
Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego i działający w jego ramach Teatr 
Amatorski „Grupa Kłusowników – Straż Przednia” im. Karola Wojtyły. Spotkania pod na-
zwą Konopnicjańskie Ogrody Sztuki są organizowane od kilku lat w dniu urodzin poetki.

W bibliotecznej sali im. J. Towarnickiej zaprezentowano wystawę prac twórców pro-
fesjonalnych oraz amatorów inspirowanych twórczością poetki. Przeprowadzono też 
konkurs literacki dla publiczności, w którym nagrody ufundowały suwalskie instytucje 
kultury: Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej i Muzeum Okręgowe. 

Dzień patronki
Dzieci i nauczycielki Przedszkola nr 10 im. Marii 

Konopnickiej uczciły 176 urodziny swojej patronki. Rodzice, 
dzieci z grup przedszkolnych oraz zaproszeni goście obej-
rzeli występ przedszkolaków recytujących i śpiewających 
wiersze Marii Konopnickiej. Dopełnieniem występów by-
ła piękna, bajkowa scenografia przygotowana przez ro-
dziców dzieci. Po części artystycznej goście przekazali pa-
ni dyrektor „prezenty urodzinowe”.

Wszystko przebiegło perfekcyjnie, gdyż dzieci starannie przygo-
towywały się do występu 

Ze spektaklem 
„Nad rzeką 
wspomnień” 
wystąpili ak-
torzy Teatru 
oraz uczniowie 
Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. 
A. Piłsudskiej 
i Szkoły 
Podstawowej 
im. M. Konop-
nickiej. Całość 
poprowadziła 
Ewa M. Stąpór 
(w środku)

złota nutka
magdalena Burzyńska i zespół „Adrenalina” ze Środowiskowego 

Domu Samopomocy Stowarzyszenia „Aktywni tak samo” w Suwałkach 
otrzymały Złotą Nutkę w czasie XXII Festiwalu Piosenki zorganizowa-
nego w suwalskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1. 
Uczestniczyli w nim wykonawcy z: Białegostoku, Zuzeli, Olecka, Gołdapi, 
Sokółki i Suwałk. Ich popisy podziwiała m.in. ewa Sidorek, zastępca pre-
zydenta Suwałk.

W czasie festiwalu ośrodek zamienił się w barwny i kolorowy 
„SOLLYSWOOD”, było bajkowo! Można było spotkać  wróżki, księżniczki, 
rycerzy, myszki, piratów, pingwina i innych niecodziennych bohaterów. 
Galę prowadziły znane z ekranu postacie: Alladyn i księżniczka Jasmina 
oraz Gucio i Pszczółka Maja.

Nagrodę  Dyrektora SOSW Nr 1 w Suwałkach otrzymał Zespół 
„Marzyciele” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Zuzeli, a nagrodą prezesa Fundacji Synergia – zespół z Centrum Edukacji 
Specjalnej w Olecku. Srebrna Nutka trafiła do łukasza Sienkiewicza i 
Agaty wożniak, którzy reprezentowali suwalską Szkołę Przysposabiającej 
do Pracy w SOSW nr 1.

>>
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¿  TeatRanek: Pudło, nie-
dziela 10 czerwca, godz. 10, 
Sala Kameralna, bilety 7 zł  
w kasie SOK;

Fot. ze str. internetowej SOK

¿ Teatrnocka: Siostrzyczko, bardzo mi ciebie brat, niedziela, 10 czerw-
ca, godz. 17, Sala Kameralna, bilety 10 zł w kasie SOK;
¿ Bezduszna machina budzi przyjaźń. „Ja, Daniel Blake” w DKF 13, środa 

13 czerwca, godz. 18, Sala Kameralna, bilety 12 zł w kasie SOK;
¿  „Twórczość przestrzenią wolno-

ści”, pod takim hasłem przebiegać bę-
dzie tegoroczna, siedemnasta edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów 
Dzieci i Młodzieży WIGRASZEK, 18-21 
czerwca. Wstęp wolny.

„Art– SOS” FunDACJA ALICJI rOSzKOwSKIeJ, 
ul. Chłodna 12 zaprasza:

¿ suwalskie rodziny do wspomnień „Portret Suwalczan lat 70. i 80.”, 
czwartek, 14 czerwca, godz. 17. W programie prezentacja archiwum zdjęć 
fotografa Jana Roszkowskiego, koncert muzyczny „W budowie”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 1 w Suwałkach 
oraz Fundacja Synergia zapraszają na: 

¿ PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się 10 czerwca o godz. 10.00 w 
Parku Konstytucji 3 Maja. W programie imprezy m.in.: Grupa Perkusyjna 
„Dobosz”, Pokaz Zumby, Mażoretki Ladies Sejny, Stowarzyszenie Off Road 
Suwałki 4X4, Dance Academy, Świetliki, Dzieci Suwalszczyzny, Ap Wigry 
Suwałki, Stars, Grupy Muzyczno-Taneczne z SOSW Nr 1 w Suwałkach, 
dmuchańce, szczudlarka, stanowiska strzeleckie Perun Suwałki, balony, 
malowanie twarzy i paznokci, tatuaże, warkoczyki, masaże, terapia zaję-
ciowa, słodki kącik, grill, loteria fantowa z cennymi nagrodami oraz wie-
le innych a trakcji.

rOzmArInO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert zespołu Zmiana Wachty, sobota, 9 czerwca, godz. 19.
¿ koncert Leliwa Jazz Band, czwartek, 14 czerwca, godz. 19.
¿ 3 spotkanie Fan Club Bluesa – koncert Piano Blues Band, 21 czerw-

ca, godz. 19, wstęp wolny.

BLACK PuB KOmIn, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ Koncert: Flaška Visočini (CZE) / Wodewil, 16 czerwca, godz. 19.30. 

Bilety do nabycia bezpośrednio przed koncertem.

CInemA LumIere 
zaprasza na filmy:

– 5 czerwca „Śmierć Stalina” (kome-
diodramat/biograficzny. Film wyświe-
tlany w cyklu KINO KONESERA.

– od 7 czerwca „Zimna wojna” (dra-
mat)

– od 8 czerwca „Jurassic World: 
Upadłe królestwo” (przygodowy/s-f)

– 13 czerwca „Tully” (komedia). 
Film wyświetlany w cyklu Babskie 
Wieczory.

– od 15 czerwca „I że ci nie od-
puszc zę” (komedia romant yc z-
na), „Kochając Pabla, nienawidząc 
Escobara” (dramat kr yminalny), 
„Odlotowy nielot” (animowany/przy-
godowy)

– od 19 czerwca „Nigdy Cię tu nie było” (dramat/thriller)

BIBLIOteKA PuBLICznA Im. mArII KOnOPnICKIeJ  
w SuwAłKACh, ul. E. Plater 33A zaprasza:

 ¿  osoby starsze i niepełnosprawne ru-
chowo do skorzystania z Książki na telefon. 
Osoby, które nie mogą samodzielnie przyjść 
do biblioteki i wypożyczyć książki, wystarczy 
że zadzwonią pod numer (87) 565-62-48 i za-
mówią książki do wypożyczenia. Biblioteka 
bezpłatnie w każdy poniedziałek dowie-
zie zamówione książki do miejsca zamiesz-
kania i w ten samym sposób książki zosta-
ną odebrane; 

¿ zajęcia „Przysłowia mądrością narodów” – dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum. Celem zajęć jest zapoznanie się z przysłowiami  
i ich interpretacją. Zapisy i informacje pod nr tel. 87 565 62 46 wew. 13 lub 
e-mail: metodyka@bpsuwalki.pl

¿  wspólnie z Cinema Lumiere  
w Suwałkach do udzia łu w akcj i 
„Przeczytaj i obejrzyj” –  zanim obejrzysz 

film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety 
do kina. Kupon upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D (w cenie 
18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Bella i Sebastian”, „Jurassic 
World: Upadłe królestwo” (od 8 czerwca), „Kuba Guzik i Maszynista 
Łukasz” (od 29 czerwca).

mIDICentrum, ul. Witosa 4a
¿ warsztaty mydlarskie (warsztat dla dzieci od 6 lat) – 11.06. Zadzwoń 

i zapisz się na warsztaty, tel. 87 565 62 47.
¿ Zapraszamy również na stałe zajęcia bez zapisów w piątki LEGODZINKI, 

godz. 15-17, poniedziałki i piątki (młodsze dzieci zostają z opiekunami) 
oraz FAMILIJNE SOBOTY od 10-14 (dzieci z opiekunami).

Wszystkie zajęcia w MIDICENTRUM są bezpłatne. Szczegółowe infor-
macje na stronie http://midicentrum.pl/ oraz pod nr tel. 87 565 42 47.

muzeum OKrĘgOwe w SuwAłKACh, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ wystawę „ARCHEOMODA” trendy, style i hity od pradziejów po wcze-
sne średniowiecze”, wystawa czynna do końca czerwca.

gALerIA SztuKI wSPółCzeSneJ – gALerIA  
AnDrzeJA StrumIłłO, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę „Walentyna Szoba Władymir Pantielejew… chleba nasze-
go powszedniego”;
¿ wernisaż wystawy Jola Grabowska Malarstwo, piątek, 8 czerwca, 

godz. 18.

Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej wraz z Państwową 
Szkołą muzyczną I i II stopnia w Suwałkach zaprasza na:

¿  XX edycję Dobroczynnego Koncertu w hołdzie Ojcu Świętemu 
Papieżowi Janowi Pawłowi II Wielkiemu Polakowi. Koncert odbędzie się 
10 czerwca w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra o godz. 19. Przed koncer-
tem i w czasie jego trwania wolontariusze będą  zbierać datki do puszek. 
Koncert dedykowany będzie podopiecznym Suwalskiego Stowarzyszenia 
Opieki Paliatywnej.

ArChIwum PAńStwOwe w SuwAłKACh, ul. T. Kościuszki
¿  Wystawa „Dziś albo nigdy – wielka wojna i polskie dążenia nie-

podległościowe” prezentowana jest do końca sierpnia w Archiwum 
Państwowym w Suwałkach.

SuwALSKI OŚrODeK KuLtury zaprasza na:  
¿ Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów, niedziela, 10 czerwca, w 

godz. 9-13, parking za SOK-iem. W tym roku nie obowiązują opłaty za 
stoisko;

13

zaproszenia suwalskie

w kinie
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wyDArzenIA SPOrtOwe
wIgry SzóSte

Piłkarze suwalskich Wigier rekordowym zwycięstwem zakończy-
li udany sezon 2017/2018 w I lidze. W ostatnim meczu w Suwałkach po-
konali 6:0 jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkar-
skich  Ruch Chorzów. Gole dla Wigier zdobyli: Kulejewski (samobójczy  
w 5 min.), Paweł Kwaśniewski w 35 min., Mariusz Rybicki w 56 min., 
Mateusz Spychała w 58 min., Karol Mackiewicz w 73 min. i Patryk 
Sokołowski w 90 min. Skład Wigier: Węglarz-Remisz, Sokołowski, Radecki 
(od 51 min. B. Olszewski), Bogusz, Jurkowski, Rybicki, Spychała, Gąska (od 
62 min. Mackiewicz), Kwaśniewski, Gużewski (od 62 min. Świątek). 

Zapewne w tym składzie suwalska drużyna już nie zagra. Z Wigier 
odchodzą: Damian Gąska (do Śląska Wrocław), Patryk Klimala, Mateusz 
Żyro, niewiadomo co dalej z Arturem Boguszem. W meczu z Ruchem 
na boisku pojawili się za to młodzi, perspektywiczni piłkarze związa-
ni z Suwalszczyzną: Bartosz Gużewski (wychowanek Rospudy Filipów), 
Bartosz Olszewski (pochodzący z Rutki-Tartak) oraz 15-letni wychowa-
nek Wigier Jakub Świątek.

Wigry z dorobkiem 52 pkt zajęły najwyższe w historii występów w I li-
dze – szóste miejsce. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza jeśli przypomni-
my, że po sześciu kolejkach z dwoma zdobytymi punktami Wigry zajmo-
wały przedostatnią lokatę w tabeli, i to tylko dlatego, że Ruch Chorzów 
przystąpił do rozgrywek z minusowymi punktami. Warto pamiętać, że 
jeszcze trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek suwalska drużyna 
miała całkiem realne szanse na awans do piłkarskiej ekstraklasy. 

W najbliższy wtorek będzie okazja, żeby podziękować piłkarzom 
Wigier za udany sezon. Zapraszamy na Wigierski Dzień Dziecka któ-
ry odbędzie się 5 czerwca na Stadionie Miejskim przy ul . Zarzecze 26 
w Suwałkach. Tego dnia w godzinach popołudniowych zaprezentują 
się dzieci z Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki, oraz rozegrany zostanie 
mecz ku pamięci Tomka Godlewskiego – wieloletniego Sponsora Wigier 
Suwałki. Więcej informacji na załączonym plakacie.

wIgry II wygrywAJą
W Suwałkach piłkarze zespołu Wigry II zdecydowanie pokonali 6:1 au-

gustowską Spartę w meczu IV ligi. Ani przez chwilę nie było wątpliwości, 
który zespół jest lepszy w spotkaniu derbowym. 

W 26 meczach Wigry II zdobyły 43 pkt i zajmują ósme miejsce w tabe-
li IV ligi podlaskiej. Niżej nie spadną. Mogą tylko awansować, ale o to bę-
dzie trudno, bo do końca rozgrywek zagrają z drużynami, które wyprze-
dzają ich w tabeli. Już 9 czerwca o godz. 17 w Suwałkach zmierzą się z 
Wissą Szczuczyn. A potem w Suwałkach zagrają jeszcze z KP Michałowo 
i Dębem Dąbrowa Białostocka. W przedostatniej kolejce Wigry II pojadą 
do Szepietowa na mecz ze Spartą 1951.

SPOrtOwe StyPenDIA
Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wręczył stypendia sportowe, 

nagrody i wyróżnienia Miasta Suwałki za osiągnięcia i działalność spor-
tową w 2017 roku. Wyróżniono 58 osób. Kwota wszystkich nagród wy-
niosła w tym roku 114.900 zł.

– Dotychczasową pracą dokonaliście tego, że suwalscy sportowcy  
z dumą zdobywają medale nie tylko na imprezach krajowych, ale i mię-
dzynarodowych, a nawet ocierają się o olimpijskie podium – powiedział 
prezydent Cz. Renkiewicz. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

zwyCIĘStwO reSO AKADemIA 2012
Niespodzianką zakończył się zaległy mecz rozegrany w Olsztynie  

w II lidze piłki nożnej kobiet grupy mazowieckiej. Suwalska drużyna RESO 
Akademia 2012 wygrała 2:1 (1:1) ze Stomilem. Gole dla RESO Akademia 
2012 strzeliły: Joanna Ciruki Aleksandra Bieryło. RESO Akademia 2012 
Suwałki z dorobkiem 21 pkt zajmuje siódmą lokatę w tabeli. Przed pod-
opiecznymi Grzegorza Twarowskiego na zakończenie udanego debiutu 
w II lidze pozostał jeszcze jeden mecz z GOSiR Piaseczno, który zostanie 
rozegrany 9 czerwca w Suwałkach.

OLImPIJCzyK trzeCI
14 klubów uczestniczyło w ogólnopolskim drużynowym wielobo-

ju pływackim 10 i 11-latków zorganizowanym w Augustowie. MUKS 
„Olimpijczyk” Suwałki wystawił 32-osobową drużynę złożoną z uczniów 
suwalskich szkół podstawowych. Wywalczyli oni 7 medali. Cztery brą-
zowe zdobyła Julia Domaradzka na 100 i 200 m st. dow., 100 m. st. grzb.  
i 200 m st. zm. Srebro wywalczył Borys Szczepaniak na 200 m st. zm. Dwa 
brązowe medale trafiły do sztafety chłopców na 4×50 st. dow.  i 4×50 st. 
zm. w składzie: Borys  Szczepaniak, Olaf Piszka, Bartosz  Bizoń, Mateusz 
Kusek. Drużyna MUKS „Olimpijczyk” zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji 
generalnej zawodów.

gImnAzJum nr 3 mIStrzem
 Na najwyższym stopniu podium zakończyli rywalizację szachi-

ści z suwalskiego Gimnazjum nr 3 w Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Szkół w Szachach 
Drużynowych, któ-
r e  o d b y ł y  s i ę  w 
Pokrzywnej (opol-
s k i e) .  W t u r n i e j u 
uczestniczyło 18 naj-
lepszych zespołów 
wyłonionych uprzed-
nio w rozgrywkach 
niższ ych szczebli . 
Gimnazjum nr 3 re-
prezentowali: Julita 
Bednarska, Michalina 
Rudzińska, Sebastian 
Sapiński, Debora Choińska oraz Edyta Wysocka. Wszyscy to zawodnicy 
Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki. Opiekunem drużyny był Jarosław 
Ołów.

nAJLePSI w PODLASKIem
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi mistrzem wo-

jewództwa podlaskiego w piłce nożnej. To kolejny sukces młodych piłka-
rzy z tej szkoły, uczących się w jednej klasie usportowionej o profilu pił-
karskim i trenujących w Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrano Jakuba Paszkowskiego, a najlepszym 
zawodnikiem drużyny został Adam Stolarski. Piłkarze z SP nr 11 pokona-
li m.in. drużynę z SP nr 14 w Białymstoku, w której grają uczniowie klas 
sportowych Jagiellonii Białystok.
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Za dwa lata jubileusz 300-lecia naszego 
miasta. Z tej okazji chcemy wspólnie z Wami 
wskazać najwybitniejsze postaci naszego mia-
sta. Suwałki poszukują swojej tożsamości i tra-
dycji historycznej, która budzi w ostatnich la-
tach coraz większe zainteresowanie. 

Na łamach DwuTygodnika Suwalskiego 
chcemy przybliżyć postaci suwalczan, które 
wywarły znaczący wpływ na życie naszego 

miasta i kraju. Będziemy się skupiali na suwal-
skich wątkach w ich życiu i używali współcze-
snego nazewnictwa np. ulic, tak by ułatwić 
lekturę naszym Czytelnikom. Publikowane 
teksty nie będą miały charakteru naukowe-
go. A wszystko po to, by na 100-lecie wy-
zwolenia Suwałk ogłosić wśród Czytelników 
Dwutygodnika Suwalskiego plebiscyt na 
Suwalczanina 300-lecia.

W tym roku przypomnimy przede wszyst-
kim suwalczan, którzy byli związani z wyda-
rzeniami sprzed stu lat, gdy niepodległość 
odzyskiwała Polska, a nieco później Suwałki 
i  Suwalszc z y zna. Pr z ypomnieliśmy już : 
Aleksandrę Piłsudską z domu Szczerbińską, 
Teof ila Noniewicza i Adama Koca. Jedną 
z  t ak ich p os t a c i  by ł  k s ią d z St anis ł aw 
Szczęsnowicz.

Kim był 
StAnISłAw 
SzCzĘSnOwICz? 

Urodził się 13 kwietnia 
1867 r. w Augustowie w ro-
dzinie Wincentego i Pauliny 
z domu Górskiej. Od 1880 r.  
uczył się w suwalskim gim-
nazjum, a po ukończe-
niu czterech klas w 1885 r.  
wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Sejnach. 
Po święceniach pracował 
jako wikariusz w parafiach  
w Suwa ł k ach i  Ma ł y m 
Płocku, a następnie jako 
proboszcz w Wiżajnach  
i Bakałarzewie. Do Suwałk 
traf ił w grudniu 1914 r. 
Dołączył do Suwalskiego Komitetu Obywatelskiego, a później został jego 
prezesem. Do zadań tego Komitetu powołanego przez władze rosyjskie na-
leżał m.in. podział środków, otrzymanych z gubernialnego komitetu oby-
watelskiego i rozpatrywanie indywidualnych próśb o wsparcie. Po lutowej 
ofensywie Niemców działalność komitetu suwalskiego została przerwana, 
a Suwałki znalazły się pod okupacją niemiecką. 

13 listopada 1918 r. powstała Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu 
Suwalskiego, która przejęła od władz niemieckich administrację w powie-
cie augustowskim, sejneńskim i częściowo suwalskim. Ks. Szczęsnowicz 
był jednym z jej członków, a w grudniu wspólnie z późniejszym prezy-
dentem Suwałk Janem Schmidtem został delegatem Rady do rządu pol-
skiego. 

Za zgodą Niemców, 16 lutego 1919 r. w Suwałkach i na Suwalszczyźnie 
przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego. Ks. Stanisław 
Szczęsnowicz został wybrany z listy Związku Ludowo-Narodowego, na 
którą oddano ponad 95% głosów. Wobec przedłużającej się okupacji nie-
mieckiej i nacisków ze strony Litwy, ks. Szczęsnowicz złożył na ręce mar-
szałka Sejmu wniosek o podjęcie działań zmierzających do wyzwolenia 
Suwalszczyzny. 9 lipca 1919 r. wygłosił swoje najważniejsze polityczne 
przemówienie, w którym ukazał rdzenną polskość tych terenów, a tak-
że opowiedział o akcjach germanizacyjnych i nadużyciach wobec lud-
ności polskiej. Przytoczył m.in. incydent z pasterki w 1918 roku. „(...) Bo 
oto w nocy z 24 na 25 grudnia 1918, kiedy odprawiałem pasterkę za po-
zwoleniem Niemców, zgraja żołdaków uzbrojonych w karabiny napadła 
na kościół i poczęła ostrzeliwać go, a kiedy wdarli się do środka, poczęli 
wkładać bagnety na karabiny i przypuścili szturm do kilkutysięcznej mo-
dlącej się rzeszy. Możecie Panowie wyobrazić sobie, co się w kościele dzia-
ło. Naród odchodził prawie od zmysłów, wdrapywał się na ołtarze, wdzie-
rał się na okna i przez okna wyskakiwał na ulice, ale trafił z deszczu pod 
rynnę, bo tam żołnierze wytoczyli karabiny maszynowe i poczęli ostrze-
liwać ulice, wobec czego naród począł na powrót tłoczyć się do kościoła. 

Na drugi dzień zanieśliśmy uroczysty protest ustnie i na piśmie. Połączyły 
się z nami wszystkie wyznania, nawet Żydzi, a Niemcy rozstrzygnęli spra-
wę prawdziwym sądem salomonowym: »ha, trudno, źle zrobili żołnie-
rze, że strzelali, ale źle zrobił naród, bo po co uciekał«.” Przypomniał tę 
historię Tadeusz Trzaskalik w Roczniku Augustowsko-Suwalskim z 2012 r.

Dzięki ks. Szczęsnowiczowi, przyjęto uchwałę sejmową, która wzy-
wała rząd polski do natychmiastowego podjęcia działań na rzecz uwol-
nienia Suwalszczyzny. W efekcie wniosek trafił do Rady Najwyższej 
w Paryżu, gdzie marszałek Ferdinand Foch osobiście wyznaczył linię de-
markacyjną. Wojska okupantów do północy z 23 na 24 sierpnia 1919 r. 
miały opuścić Suwałki i Suwalszczyznę. Na skutek niepowodzeń negocja-
cji pomiędzy stronami polską i litewską doszło do wybuchu wygranego 
przez Polaków powstania sejneńskiego. To zdecydowało o przynależno-
ści Suwalszczyzny do Polski i opuszczeniu tych terenów przez litewskich 
i niemieckich okupantów. 12 września 1919 r. ks. Szczęsnowicz witał  
w Suwałkach marszałka Józefa Piłsudskiego. Przemawiał on również  
w trakcie uroczystości poświęcenia i wręczenia 41. Pułkowi Piechoty 
sztandaru jako kapelan tego pułku. 

Jako poseł z Suwałk ks. Szczęsnowicz wystąpił w 1920 r. do Ministra 
Spraw Wojskowych w sprawie karygodnego niedbalstwa wojskowych  
w stosunku do rekrutów Ziemi Suwalskiej, po którym około 60-ciu tych mło-
dych ludzi utraciło życie. Treść wystąpienia za Rocznikiem Augustowsko– 
Suwalskim z 2012 r.: „(...) Czy Panu Ministrowi Spraw Wojskowych wiadomo, 
że Władze Wojskowe w końcu stycznia b.r. powołanych do wojska rekru-
tów Ziemi Suwalskiej zapędziły do koszar zdemolowanych i niedogrza-
nych w Suwałkach, gdzie przetrzymywały ich kilka dni przy 16-tu stopnio-
wym mrozie na posadzce kamiennej; a następnie w podobnych koszarach 
w Augustowie, wskutek czego połowa tych młodych ludzi zachorowała 
z przeziębienia i około 60-ciu umarło. (...) Wobec tego uprzejmie proszę 
Pana Ministra Spraw Wojskowych, zakomunikować mi czy i jak zostali uka-
rani winni tego niesłychanego niedbalstwa, bym mógł przynajmniej po-
wiedzieć zrozpaczonym rodzicom, że w Rzeczpospolitej Polskiej żadna wi-
na nie uchodzi bez kary, a przeto nie uszła i ta.”

Później działał w Polskim Towarzystwie Czerwonego Krzyża i Radzie 
Suwalskiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności. W listo-
padzie 1929 r. ksiądz St. Szczęsnowicz został proboszczem kościoła ka-
tedralnego w Łomży i dziekanem łomżyńskim. Zmarł 24 marca 1944 r. 
w Łomży i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Ks. 
Szczęsnowicz 
na pogrzebie
powstańców 
sejneńskich

w Suwałkach: 
kondukt 

żałobny przed 
kościołem

św. Aleksandra
fot. ze zb.
Muzeum 

Okręgowego

>> suwalczanie 300-lecia
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muszelki wigier
Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” już za 

nami. Na scenie zaprezentowało się ponad sześciuset artystów z Polski, Litwy, Łotwy, 
Ukrainy, Gruzji i Bułgarii. Ten festiwal skierowany jest do dziecięcych i młodzieżowych 
zespołów tanecznych i wokalnych oraz solistów w wieku 6-25 lat. 

W zamierzeniach organizatorów jest, żeby 
był on początkiem kształtowania artystycz-
nych osobowości, ale również inspiracją dla 
opiekunów uzdolnionej młodzieży.  „Muszelki 
Wigier” umożliwiają nie tylko prezentację swo-
ich umiejętności przed publicznością, ale rów-
nież otrzymanie nominacji na inne festiwale 
odbywające się w Polsce i za granicą. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalki.pl
w zakładce wiadomości z suwałk
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suwałki Blues 
Festival 2018
suwałki blues festiVal to naJwiększy ple-
nerowy festiwal bluesowy w kraJu. w Je-
denastym sbf 2018 wystąpi 40 zespołów, 
ponad 200 muzyków m.in. z usa, brazylii, 
danii, argentyny, australii, rosJi, grecJi, 
francJi, słowacJi, litwy i polski. będą tra-
dycyJne śniadania bluesowe i nocne kon-
certy klubowe połączone z Jam session. 
w tym roku fani bluesa bawić się będą w 
suwałkach w dniach 5-8 lipca. sbf – to wy-
darzenie muzyczne o uznaneJ renomie, 
wysoko oceniane zarówno przez publicz-
ność, Jak i muzyków. patronat medialny 
nad sbf sprawuJe „dwutygodnik suwalski”.

Koncert 7 lipca (sobota) o godz. 20.20 na scenie  
w Parku Konstytucji 3 maja wystąpi Supersonic Blues 
machine. Specjalnym gościem całego koncertu bę-
dzie założyciel, lider, gitarzysta i wokalista zespołu 
zz top – Billy F. gibbons. wstęp wolny.

Supersonic Blues Machine to nowa, elektryzują-
ca nazwa w bluesowym świecie. Zespołu nie tworzą 
jednak nowicjusze. Fabrizio Grossi, basista, produ-
cent, inżynier dźwięku i autor teksów po zdobyciu do-
świadczenia w swoim rodzinnym Mediolanie grał m.in.  
w Londynie, Kanadzie, Nowym Jorku a obecnie w Los 
Angeles. Teksańczyk Lance Lopez (gitara i wokal), w cza-
sach licealnych grywał po obskurnych barach w Luizjanie 
i na Florydzie, aby później towarzyszyć w trasach kon-
certowych takim legendom jak Johnny Taylor, czy Lucky 
Peterson i Bobby Blue Bland. Ostatni z nich, perkusista 
Kenny Aronoff współpracował z największymi m.in.: John 
Mellencamp, John Fogerty, Eric Clapton, Jack White, Billy 
Gibbons, B.B. King i Dr. John.

Billy F. Gibbons wystąpił gościnnie na płycie 
Supersonic Blues Machine. Zagra też w Suwałach. To 
charakterystyczna postać z zespołu ZZ Top. Znany jest 
również ze współpracy z Vivianem Campbellem, Kid 
Rockiem, Hankiem Williamsem III oraz grupami muzycz-
nymi Queens of the Stone oraz Revolting Cocks. Billy 
Gibbons zagrał epizod w filmie „Powrót do przeszłości 
III” oraz telewizyjnym serialu „Bones”.

o ewangelikach
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Suwalszczyzny oraz Archiwum 
Państwowe w Suwałkach za-
praszają 15 czerwca o godz. 
15.30 na trzecie spotkanie  
z cyklu „Dawne wielokulturo-
we Suwałki: Żydzi, Starowierzy, 
Ewangelicy”, poświęcone historii suwalskich Ewangelików. Odbędzie się ono w sie-
dzibie archiwum, ul. Kościuszki 69, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego. 

Parafia ewangelicka w Suwałkach powstała w roku 1838. W latach 1839-1841 na 
jej potrzeby wybudowano kościół, a w roku 1846 zakupiono przy ulicy Kościuszki ka-
mienicę w której zorganizowano dom parafialny. Proboszczem został ksiądz Fryderyk 
Wilhelm Grabowski  (1838-1866); następnie kierowali nią: Julian Mrongowiusz (1866-
1883) i Władysław Wernic (1884-1917). W roku 1850 obejmowała prawie 3000 osób,  
w tym na terenie miasta 95 rodzin z 416 osobami. 

Po wojnie, w  roku 1945 władze miejskie rozpatrywały wniosek o przekazanie ko-
ścioła ewangelickiego katolikom. Miał to być początek likwidacji parafii ewangelicko-
augsburskiej w Suwałkach. Odtąd suwalscy Ewangelicy przynależeli do parafii w Ełku. 

Starania o zwrot suwalskiej świątyni Ewangelikom rozpoczął w roku 1953  
ks. E. Friszke,  z Rady Diecezjalnej w Olsztynie. Remontu doczekała się w latach 
1976-1981. Wobec tego, że w tym czasie w Suwałkach mieszkało trzykrotnie więcej 
Ewangelików niż w Ełku i wykazywali się oni dużą ofiarnością, w roku 1982 parafia po-
wróciła do Suwałk. Początkowo nie miała swojego kapłana, dopiero w roku 1987 ob-
jął ją przybyły do miasta ksiądz Piotr Sitek.

Szerzej o historii parafii i o Ewangelikach opowie dr Krzysztof Snarski – kulturo-
znawca z Muzeum Okręgowego w Suwałkach, zaś pastor Dawid Banach – proboszcz 
suwalskiej parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Świętej Trójcy przybliży ich współ-
czesne losy.

Serdecznie zapraszamy.
Informacje zaczerpnięto z książki „Suwałki – miasto nad Czarną Hańczą” wydanej przez 

Wydawnictwo „Hańcza”  jako praca zbiorowa pod redakcją Janusza Kopciała.
Jh-d

>>

>>
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Hubala 8
w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na

REMONT DACHU budynku 
wielorodzinnego przy ul. Mjr Hubala 8

Remont polega na wymianie pokrycia dachowego  
o pow. ok. 350 mkw. w budynku o wymianach 9,6 m x19,6 m +  
3,4 m x 6,2 m (klatka schodowa).

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Oferta na remont dachu budynku wielorodzinnego 
przy ul. Hubala 8” na ręce zarządcy w miejscu inwestycji  
do dnia 3.07.2018 r. godz. 16.00 po uprzednim kontakcie 
telefonicznym i uprzedniej wizji lokalnej.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 6.07.2018 r. godz. 18.30.

Specyfikację przetargową i dokumentację techniczną 
budynku udostępnia oraz szczegółowych informacji udziela 
Zarządca Andrzej Sowul – kom. 793 406 433.

Zamawiający zastrzega prawo swobodnego wyboru 
oferenta lub unieważnienia w części lub w całości bez 
podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.  

144/2018

Ogłoszenia „DtS”  
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

sprzeDam
n Sprzedam dom piętrowy (140 m.kw.) Suwałki, ul. Bielickie-

go. Tel. 668 598 080 142/2018

Wyrazy szczerego współczucia

Pani Izabeli wioletcie 
Daniłowicz

Pracownikowi Starostwa Powiatowego w Suwałkach

z powodu śmierci

OJCA
składa

Rada i Zarząd Powiatu w Suwałkach
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Suwałkach
146/2018

OBwIeSzCzenIe PrezyDentA mIAStA SuwAłK
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-

nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) zwanej dalej specusta-
wą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyj-
nego (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.) zawia-
damiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczę-
te postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta 
Miasta Suwałk z dnia 18.05.2018 r. znak: I.7011.02.14.2018.
IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogo-
wej polegającej na budowie drogi dojazdowej od uli-
cy Bakałarzewskiej w Suwałkach w zakresie robót bu-
dowlanych obejmujących: 

- rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych 
oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z budową ulicy,

- budowę nowej jezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni 
bitumicznej zakończonej placem do zawracania, 

- budowę zjazdów publicznych, zgodnie z planem za-
gospodarowania terenu, 

- budowę obustronnych chodników ulicy,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur perforowa-

nych z przykanalikami i sześcioma studniami chłonnymi, 
- budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latar-

ni oświetleniowych, 
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodociągowej 

i przyłącza wraz z odgałęzieniami i budową dwóch hy-
drantów ppoż., 

- budowę niekolizyjnych odcinków kablowej linii elek-
troenergetycznej, zgodnie z planem zagospodarowa-
nia terenu,

- regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemne-
go oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, 
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

- wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy 
(czasowe zajęcie) w zakresie:

1)budowy lub przebudowy innych dróg publicz-
nych:

a)przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi dojaz-
dowej z ul. Bakałarzewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
653, na działce nr 30822/1 w zakresie:

- korekty geometrii skrzyżowania wraz z dowiązaniem 
wysokościowym projektowanej jezdni z istniejącą jezd-
nią ul. Bakałarzewskiej,

- wysokościowego dowiązania odcinków chodników 
dla pieszych oraz istniejącej ścieżki rowerowej,

2)budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) odgałęzienia sieci wodociągowej zasilającej hy-

drant p.poż.,
b) przykanalika sieci kanalizacji deszczowej,
c) budow kablowej l inii oświetleniowej na 

Bakałarzewskiej, zasilającej oświetlenie drogi dojazdowej,
d) budowa odcinka kanalizacji kablowej teletechnicz-

nej.
Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach 

oznaczonych działkami nr: 31329/2, 31329/11 (działki w ca-
łości przeznaczone pod budowę ulicy ) i w części na dział-
kach nr: 31330/2, 31329/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki)

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. uli-
cy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy in-
nych dróg publicznych oraz budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działką 
nr 30822/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 31330/2, 
31329/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek po podziale, wchodzące w granice 
projektowanego pasa drogowego ww. drogi: 31330/30, 
31329/23 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załą-
czonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem 
drogowym: 31330/29, 31329/24 (obręb nr 0007, Miasto 

Suwałki), według załączonego projektu podziału. 
Numery działek, które w całości wchodzą w granice 

pasa drogowego ww. drogi: 31329/2, 31329/11 (obręb nr 
0007, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w ca-
łości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej 
działkami nr geod.: 

31329/2, 31329/11 (działki w całości przeznaczone pod 
projektowany pas drogowy ulicy) i działkami nr: 31330/30, 
31329/23 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) po zatwierdze-
niu podziału,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy 
(czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych 
dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu, na nieruchomości oznaczonej działką nr: 30822/1 
(ul. Bakałarzewska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653) (ob-
ręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas 
drogowy drogi gminnej: gmina miasto Suwałki ob-
ręb 0007 miasto Suwałki:

- 31329/1 o pow. 0,3389 ha dzielona na działki: 31329/23 
o pow. 0,056 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
31329/24 o pow. 0,3333 ha (w dotychczasowym władaniu),

- 31330/2 o pow. 0,1507 ha dzielona na działki: 31330/30 
o pow. 0,1451 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
31330/29 o pow. 0,0056 ha (w dotychczasowym wła-
daniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materia-
łem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138, także składać uwa-
gi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. w termi-
nie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie.

149/2018
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Bezpłatne szCzepienia
W 2018 roku, po raz kolejny, suwalski samorząd miejski finansuje 

szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, który odpo-
wiada za rozwój raka szyjki macicy u kobiet. Do szczepień uprawnione są 
wszystkie dziewczyny mieszkające w Suwałkach urodzone w 2005 roku.

Na całym świecie rocz-
nie odnotowuje się około 
500.000 zachorowań na raka 
szyjki macicy, a połowa z za-
infekowanych kobiet umiera. 
W Polsce nowotwór ten jest 
drugim, co do częstości wy-
stępowania rakiem u kobiet. 
Samorząd suwalski chcąc 
umożliwić mieszkańcom za-
szczepienie dziewcząt prze-
ciwko wirusowi brodawcza-
ka ludzkiego zdecydował o 

całkowitym sfinansowaniu tych sczepień czyli szczepienia są bezpłat-
ne dla dziewcząt.

Szczegółowych informacji udziela realizator szczepień:  Niepubliczny 
Specjalistyczny ZOZ „POLI – MED” ul. Pułaskiego 26A,  tel. 87 567-10-22

Łaciata spokojna suczka 
szuka swojej 
nowej rodziny.

Młoda, tajemnicza,
kocia dama, za ciepły kąt 

odwdzięczy się 
głośnym mruczeniem.

Brązowa, dorosła suczka, 
za opiekę, odwdzięczy się 
dozgonną przyjaźnią.

Rodzeństwo, 
malutkie szczeniaczki,  

pieski, nie pozwolą ci się nudzić.

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
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BIBlIotekarz 
Poleca

nAJnOwSzy zBIór OPOwIADAń 

huBertA KLImKO-DOBrzAnIeCKIegO
Dziś mam przyjemność recenzo-

wać opowiadania Huberta Klimko-
Dobrzanieckiego pt. „Dżender do-
mowy i inne historie”. Przyjemnością 
było także ich czytanie. Choć szcze-
rze przyznam, że momentami czułam 
się skonsternowana, gdyż bywało bar-
dzo niestosownie, perwersyjnie i wul-
garnie. W obrazoburczej formie zo-
stały przedstawione między innymi 
takie problemy współczesnego świa-
ta jak płeć mózgu, równouprawnienie 
na poziomie absurdu, czy też niezro-
zumiała chęć całkowitej zmiany do-
tychczas funkcjonujących wzorców. 
Klimko-Dobrzaniecki świadomie wy-
brał taki kontrowersyjny przekaz, by 
wstrząsnąć czytelnikami, sprowoko-

wać do myślenia.
Zbiór składa się z ośmiu opowiadań. Mnie szczególnie spodobały się 

„Pączuś Piłat od rana ma dobry hummus” oraz „Dżender domowy”, choć 
zaznaczam, że pióro Klimko-Dobrzanieckiego jest tak dobre, że nawet 
gdyby opisał instrukcję obsługi pralki, też byłabym zachwycona. 

Na pewno nie jest to lektura dla wszystkich. Nieprzyzwoite, szokują-
ce sceny mogą nie przypaść do gustu osobom wrażliwym czy pruderyj-
nym. Natomiast polecam ją tym, którzy są otwarci na literaturę niełatwą, 
nieszablonową i bardzo niegrzeczną.

 Kamila Sośnicka

DyŻury KOnSuLtACyJne
członków Suwalskiej Rady Seniorów 

w siedzibie Suwalskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych 
przy ul. Ciesielskiej 15 w godz. 10.00-13.00:

  5 czerwca – Kazimierz Jakimowicz
12 czerwca – Krystyna Polkowska
19 czerwca – Irena Pietraszkiewicz
26 czerwca – włodzimierz marczewski

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 601 917 445.

wtOreK z rADnym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przeka-

zać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 5 czerwca zapraszają Andrzej turowski z Klubu Radnych 

„Łączą nas Suwałki” oraz Piotr wasiukow z Bloku Samorządowego. 
Natomiast 12 czerwca na suwalczan czekają Bogdan Bezdziecki  
i tadeusz Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z rad-
nymi 19 czerwca zapraszają Andrzej P. Chuchnowski oraz zbigniew  
r. De-mezer z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”.

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 wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.
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W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 
archiwalne zdjęcia Suwałk ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Suwałkach oraz te same miejsca współcześnie. 

Autorem zdjęcia archiwalnego jest tadeusz Smagacz. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

Żołnierze jakiej formacji wojskowej budowali zalew 
arkadia?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicz-

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

DwuTygoDnik SuwalSki
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nie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź 
na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 15 czerwca.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała Justyna 
ejsmont.

blokaDa na sportowo
To już pięć lat od kolejnego niekonwencjonalnego protestu suwalczan do-

magających się budowy obwodnicy miasta. 20 czerwca 2013 r. pomiędzy ronda-
mi  na ulicach gen. K. Pułaskiego i M. Reja Społeczny Komitet Wspierania Budowy 
Obwodnicy Suwałk zorganizował kilkugodzinne zawody sportowe z licznym 
udziałem suwalskiej młodzieży. Dzięki temu udało się zablokować ruch tirów zmie-
rzających do granicy z Litwą.

W ten sposób mieszkańcy miasta przypomnieli o tym, że Suwałki są rozjeż-
dżane przez tiry, że tysiące suwalczan skazanych jest na trujące spaliny i niezno-
śny hałas. I przypomnieli nie tylko Polakom, ale i obcokrajowcom zmierzającym 
do przejścia granicznego. Echa tego protestu dotarły do najważniejszych osób  
w państwie. Do decyzji o budowie suwalskiej obwodnicy było już całkiem blisko.

Rozpoczęcie budowy obwodnicy Suwałk to w dużej mierze zasługa miesz-

kańców miasta, którzy odpowiedzieli na apel Społecznego 
Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk biorąc udział 
w blokadach. To także zasługa samorządu miejskiego, który wy-
konał dużą pracę, by wojewódzcy i warszawscy decydenci pod-
jęli po ponad trzydziestu latach oczekiwań, decyzję o budowie 
naszej obwodnicy.

Najmłodsi też dołączyli do protestujących
Dziewczęta z Gimnazjum nr 6 rozegrały mecz siatkówki na rondzie 
przy zbiegu ulic gen. K. Pułaskiego i Armii Krajowej



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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>> ślaDaMi piłsuDskiej
Kilkudziesięciu czytelników i bibliotekarzy z Biblioteki Publicznej im. 

Marii Konopnickiej w Suwałkach wyruszyło na wyprawę rowerową szla-
kiem suwalczanki Aleksandry Piłsudskiej z domu Szczerbińskiej. Rajd 
rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” rozpoczął się w Suwałkach, gdzie  
A. Piłsudska urodziła się 12 grudnia 1882 roku.

Trasa rajdu wiodła ulicami Suwałk (głównie wyznaczonymi ścieżka-
mi rowerowymi), przez Krzywe aż do Starego Folwarku. Rajd zakończył 
się spotkaniem przy ognisku nad Wigrami, gdzie jego uczestnicy śpie-
wali pieśni narodowe i patriotyczne. Były też  zabawy sportowe, konkur-
sy i  pogawędki o literaturze.

Trasa niedzielnego rajdu „Odjazdowy bibliotekarz” prowadziła szla-
kiem wypraw A. Piłsudskiej z dzieciństwa, o których tak pisała w swoich 
„Wspomnieniach”: „Suwałki były położone prześlicznie. (…) Największe 
z tych jezior to Wigry, dokąd jeździliśmy co niedziela na spacer, w po-
wozie ciasno napchanym dziećmi, ze starym gderliwym furmanem na 

koźle. Łódkami przeprawialiśmy się 
na drugi brzeg (…) Na pagórku wzno-
sił się stary klasztor kamedułów, słyn-
ny z cudownej muzyki dzwonów. Te 
dźwięki, rozchodzące się poprzez wo-
dę w czasie nieszporów są jednym  
z najmilszych wspomnień mojego 
dzieciństwa.”

Akcję „Odjazdowy bibliotekarz” zor-
ganizowała Biblioteka Publiczna im.  
M. Konopnickiej w Suwałkach we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Bibliofil”  
i suwalskim Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego. 


