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piknik kawaleryjski
Przez dwa dni w Suwałkach w czasie XVIII Pikniku Kawaleryjskiego można było podziwiać kilku-

dziesięciu ułanów i szwoleżerów z grup rekonstrukcyjnych i formacji z całej Polski, Litwy i Białorusi.
Pierwszego dnia nad Zalewem Arkadia odby-

ła się próba dzielności konia. Jeźdźcy radzili so-
bie doskonale, choć rumaki czasami nie chciały 
wykonywać poleceń. Na szczęście obyło się bez 
poważniejszych upadków. 

Drugiego dnia na pikniku można było podzi-
wiać pokazy sprawności kawaleryjskiej, w tym 
władania szablą i lancą oraz konkurs w skokach 
przez przeszkody. Widzowie zebrani na placu 
konkursowym przy ulicy Nowomiejskiej zoba-
czyli również inscenizację historyczną z okresu 
wojny polsko-bolszewickiej i pokaz historyczny 
litewskiego rycerstwa średniowiecznego. Był też 
tort na osiemnastkę dla publiczności.
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artyści pod młotek
Kilkunastu suwalskich artystów wystawiło swoje prace podczas ostat-

niej aukcji, która odbyła się w hotelu Loft 1898. Pod młotek, którym tra-
dycyjnie już sprawnie i z werwą władał prowadzący aukcję Andrzej 
Łukowski, trafiło 32 prac, zlicytowano połowę; wśród nich były dwa ob-
razy zmarłego tuż przed aukcją Wiesława Osewskiego. Pamięć tego nie-
zwykle wszechstronnego i hojnie obdarowanego talentem artysty zebra-
ni uczcili chwilą ciszy.

Organizatorem aukcji było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Kulturalnych nad Czarną Hańczą. – To kolejne udane przedsięwzięcie 
promujące twórczość naszych artystów – mówi Stefan Dojnikowski (na 
zdjęciu powyżej), wiceprzewodniczący stowarzyszenia. – Wielu z nich od 
dawna jest rozpoznawalnych i cenionych w kraju, wystawiało swoje pra-
ce w renomowanych galeriach za granicą, ale – paradoksalnie – są mało 
znani u siebie, w Suwałkach. Chcemy to zmienić.

>>rodzinny festyn
Na festynie   pod nazwą „Podlaskie Dni Rodziny w Suwałkach”, na 

dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zgromadziło się ponad 
sto osób z warsztatów terapii zajęciowej, stowarzyszeń, Domu Pomocy 
Społecznej „Kalina”, a także rodziców dzieci niepełnosprawnych, opieku-
nów, rodziców  zastępczych.

Festyn zorganizowali wspólnie – Stowarzyszenie integracji Społecznej 
„Alternatywa” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   i Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Suwałkach. Uroczystość   odbyła się w ramach 
obchodów XVI Podlaskich  Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina – miłość, 
wsparcie i tradycja”.

W programie były wystę-
py zespołów muzycznych 
„Nadzieja”, „KEYS i DJ Słomy. 
Były konkursy, malowanie 
twarzy, zabawy integracyjne, 
zawody sportowe. 

>>

Największą atrakcją
była możliwość

przejażdżki motocyklem
z Niedźwiedziami Północy.
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>> pieniądze na łaźnię, 
bulwary i sok

10 mln zł z funduszy Unii Europejskiej trafi do Suwałk na remont bu-
dynku starej łaźni, rewitalizację suwalskich bulwarów oraz kompleksową 
modernizację budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Noniewicza.

– Suwałki zawsze wykazywały dużą aktywność dotycząca pozyski-
wania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje. Rok temu po-
biliśmy rekord pozyskując prawie 60 mln zł na budowę dróg. Teraz uda-
ło się złożyć dobre wnioski na 10 mln zł i pozyskać środki na rewitalizację 
– informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Za te pieniądze oraz środki z budżetu miejskiego zostanie zaada-
ptowany budynek historycznej łaźni na obiekt użyteczności publicznej 
z przestrzenią wystawienniczą przeznaczoną na galerię. Powstaną bulwa-
ry nad  Czarną Hańczą m.in. ze ścieżkami rowerowymi, oświetleniem te-
renu, z nabrzeżem rekreacyjnym i slipem dla kajaków. Wyremontowany 
zostanie też budynek SOK przy ul. Noniewicza. Wszystko ma kosztować 
ponad 19,3 mln zł.

Rozpoczął się nabór wniosków o wydanie 
Suwalskiej Karty Mieszkańca. To kompleksowy 
program działań zmierzających do poprawy 
warunków życia mieszkańców Suwałk. Mam na-
dzieję, że będziecie Państwo chętnie korzystali 
z propozycji, które daje ta inicjatywa.

Od poniedziałku 2 lipca zapraszamy do 
5 różnych punktów na terenie całego mia-
sta, gdzie przeszkoleni pracownicy przyjmu-
ją wszelkie niezbędne dokumenty dotyczą-
ce Suwalskiej Karty Mieszkańca. Te punkty 
to: Aquapark przy ul. Papieża Jana Pawła II 7, 
Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Szpitalna 
66, hol hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 
Wojska Polskiego 2, Urząd Miejski w Suwałkach 
przy Straży Miejskiej, ul. Noniewicza 71A oraz 
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, również przy ul. Noniewicza 71A.

W miarę możliwości Suwalska Kar ta 
Mieszkańca będzie wydawana na bieżąco, ale 
zgodnie  z przepisami mamy na to 30 dni. Wszystko 
zależy od zainteresowania programem. Ulgi  
w ramach Karty będą obowiązywały od 1 wrze-
śnia tego roku.

Suwalska Karta Mieszkańca ma cztery wer-
sje: karta zwykła – kolor biały, karta rodziny 
wielodzietnej – kolor zielony, karta osoby nie-
pełnosprawnej – kolor niebieski i karta senio-
ra – kolor żółty.

Formularze wniosków o wydanie Suwalskiej 

Karty Mieszkańca można pobrać ze strony inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.
um.suwalki.pl. W zakładce ,,Dla Mieszkańca” 
powstała specjalna podzakładka – ,,Suwalska 
Karta Mieszkańca”, w której znajdują się wszyst-
kie potrzebne informacje, wzory kart i formula-
rze wniosków. Co ważne, w tej zakładce znajdu-
je się też przekierowanie do strony Cyfrowego 
Urzędu, gdzie każdy chętny może złożyć wnio-
sek o wydanie Karty elektronicznie, bez wycho-
dzenia z domu, do czego zachęcam. Oczywiście 
formularze są też dostępne we wszystkich 
punktach składania wniosków.

Podstawow ym kr y terium otrzymania 
Suwalskiej Karty Mieszkańca jest rozliczanie się  
z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach  
i zadeklarowanie w swoim zeznaniu, że miej-
scem zamieszkania jest miasto Suwałki. 

Suwalska Karta Mieszkańca będzie upraw-
niała do wielu zniżek i preferencji, m.in. bez-
płatnych przejazdów komunikacją miejską 

dla dzieci i młodzieży czy tańszych biletów 
dla pozostałych uczestników programu, tań-
szych biletów do Aquaparku i innych obiek-
tów sportowych miasta a także do zniżek 
przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego 
Ośrodka Kultury. Posiadanie Suwalskiej Karty 
Mieszkańca będzie również pozwalało na ko-
rzystanie z bezpłatnych przedszkoli prowadzo-
nych przez miasto. Wysokość zniżek jest zależ-
na od grupy, do której jest skierowana. Tabela 
zniżek jest również dostępna na stronie inter-
netowej urzędu.

Zachęcam też do udziału w programie 
Partnerów, czyli firmy i przedsiębiorców tak 
aby ta oferta zniżek i preferencji była jak naj-
bardziej atrakcyjna. Partnerzy będą zobowią-
zani do udzielenia posiadaczom karty rabatów 
w wysokości co najmniej 10% i oznaczenia swo-
jego lokalu naklejką Partnera Programu. 

Bardzo się cieszę, że program już ruszył. 
Suwalska Karta Mieszkańca to bardzo szerokie 
przedsięwzięcie adresowane do różnych miesz-
kańców naszego miasta, nie tylko do seniorów, 
nie tylko do rodzin wielodzietnych, ale również 
do osób niepełnosprawnych i po prostu do 
zwykłych mieszkańców. Podeszliśmy do tego 
kompleksowo i proponujemy inicjatywę, któ-
ra ma na celu zmniejszenie obciążeń finanso-
wych mieszkańców Suwałk. Karta jest również 
zachętą do częstszego korzystania z infrastruk-
tury sportowej, oferty kulturalnej propono-
wanej przez miasto czy komunikacji miejskiej. 
Naprawdę warto z tego skorzystać.

pomoc dla 
działkoWcóW

Umowy na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych pod-
pisał z ich przedstawicielami Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Do 
sześciu suwalskich ogrodów trafi ponad 80 tys. zł. Pieniądze będą prze-
znaczone na budowę lub modernizację infrastruktury służącej wszyst-
kim użytkownikom działek. 

– Przekazanie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych to działa-
nie pionierskie w skali naszego województwa. Drugi rok z rzędu przeka-
zujemy środki finansowe bo chcemy wspierać te miejsca, które upodobali 

sobie mieszkańcy naszego miasta – mówił podczas spotkania prezydent 
Cz. Renkiewicz 

Dofinansowanie otrzymały rodzinne ogrody działkowe: „Malwa”, 
„im. Jaćwingów”, „im. M. Konopnickiej”, „Hańcza”, „Malinka” i „Borówka”. 

Więcej na: www.um.suwalki.pl 

>>
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nowa ulica
Ponad 12 mln zł kosztować będzie budowa zupełnie nowej drogi 

w Suwałkach – mowa o ul. Aleksandry Piłsudskiej, która połączy ulicę 
Sportową z Utratą. Właśnie ruszyły tam pierwsze prace ziemne.

Nowa droga, która będzie biegła wzdłuż osiedla Polna, stanowić bę-
dzie dojazd do powstającego osiedla mieszkaniowego oraz zupełnie no-
we połączenie w Suwałkach na linii wschód-zachód. Cała inwestycja za-
kończy się do 30 
września 2019 r. 

Pieniądze na 
jej realizację za-
planowano w te-
gorocznym bu-
dżecie miejskim. 
Dołoży się do te-
g o  s u w a l s k i e 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej. Swój udział w finansowaniu budowy drogi będzie 
miała również firma deweloperska, która buduje osiedle pomiędzy uli-
cami Utrata i Sportowa.

odszedł od nas
Zmarł  Wiesław Osewski   (1949-2018)  

– znany suwalski plastyk, wieloletni współ-
pracownik „Tygodnika Suwalskiego”. Wiesław 
Osewski urodził się w Augustowie. Studiował  
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku na wydziałach – architektury wnętrz, 

malarstwa, grafiki. Tworzył w dziedzinach: malarstwo, grafika, ry-
sunek, ilustracja książkowa, plakat, ekslibris. Od 1980 r. był redak-
torem graficznym „Krajobrazów”. Jego prace wystawiano na wielu 
wystawach m.in. w suwalskiej galerii Chłodna 20 oraz w galeriach 
w kraju i za granicą.

Żonie Barbarze i Rodzinie

składamy wyrazy współczucia 
zespół redakcyjny „DwuTygodnika Suwalskiego”  

>>

dyrektor  poszukiwany
Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora 

Suwalskiego Ośrodka Kultury. Kandydaci powinni m.in.: mieć ukończo-
ne studia magisterskie, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, zarzą-
dzanie kulturą lub pokrewne; co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-let-
ni staż na stanowisku kierowniczym; doświadczenie w zarządzaniu co 
najmniej 5-osobowym zespołem ludzkim. Dodatkowo kandydaci powin-
ni gwarantować zarządzanie zasobami ludzkimi, majątkiem, prowadze-
niem spraw i projektów w siedzibie SOK oraz osobiste reprezentowanie 
SOK na zewnątrz co najmniej 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dzien-
nie. Dokumenty należy złożyć w kancelarii UM w Suwałkach do 24. lipca. 
Szczegóły na: www.um.suwalki.pl

zmiany W „piątce”
rodzice uczniów suwalskiej Szkoły podstawowej nr 5 zwrócili się 

do prezydenta miasta Suwałk z wnioskiem o remont wszystkich sal 
gimnastycznych oraz zaplecza sportowego tej szkoły. pojawili się 
też z dziećmi na sesji rady miejskiej. Sp nr 5 to najstarsza szkoła na 
Osiedlu północ, która ciągle wymaga remontu. 

Przed ponad dziesięciu laty SP nr 5 przeszła gruntowną termomoder-
nizację, w 2010 r. powstał tu też pierwszy w Suwałkach przyszkolny plac 
zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.

W tym roku Urząd Miejski przekazał ponad 100 tys. zł na wymianę 
stolarki okiennej oraz naprawę tynków w jednej z sal gimnastycznych. 
W przededniu sesji, na której pojawili się protestujący rodzice z ucznia-
mi, Prezydent Miasta Suwałk podjął decyzję o tym, że w tym roku cały 
teren szkoły zostanie ogrodzony, a miejscy urzędnicy rozpoczną przy-
gotowania do poszukiwania środków zewnętrznych na modernizację 
zaplecza sportowego tej szkoły. Poprawi się też bezpieczeństwo doj-
ścia i dojazdu do szkoły poprzez remont ul. Klonowej i wykonanie chod-
nika dla pieszych.

- Chcę uspokoić wszystkie dzieci i wszystkich rodziców tej szkoły. 
Będę robił wszystko, co w mojej mocy by jak najszybciej wyeliminować 
te problemy, które zostały zgłoszone. Proszę też o wyrozumiałość. Nasze 
szkoły i przedszkola mają duże potrzeby inwestycyjne, które stopniowo 
i konsekwentnie realizujemy. Mamy przygotowaną dokumentację i kosz-
torys remontu sal gimnastycznych w SP 5. To na chwilę obecną ponad 

4 mln zł. Chociaż część spróbujemy pozyskać ze środków w dyspozycji 
Ministerstwa Sportu i Turystyki - zapewnia Czesław renkiewicz, pre-
zydent Suwałk. 

Od blisko 10 lat Suwałki skutecznie korzystają z rządowego wsparcia 
z funduszy, którymi dysponuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przed kil-
kunastu laty opracowano koncepcję modernizacji dużego boiska, które 
znajduje się przy SP nr 5 od strony ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Miał 
tam powstać duży obiekt sportowy, podobny do stadionu lekkoatletycz-
nego przy ul. Wojska Polskiego. Nie udało się zdobyć pieniędzy na re-
alizację tego ambitnego pomysłu. Teraz zapewne warto zastanowić się 
nad potrzebą budowy tak dużego obiektu sportowego w tym miejscu.

- Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zaproponuję radnym zmiany w bu-
dżecie Suwałk, po których znajdą się pieniądze na wykonanie dokumen-
tacji technicznej modernizacji tego boiska, dostosowanej do aktualnych 
potrzeb tej szkoły - deklaruje prezydent Cz. Renkiewicz.

Od lat corocznie uczniowie suwalskich szkół otrzymują do użytku 
przynajmniej jedno wielofunkcyjne boisko przyszkolne. W tym roku za 
kwotę ponad 3 mln zł powstaje boisko przy Zespole Szkół Technicznych. 
W sumie w tegorocznym budżecie miejskim na inwestycje w placów-
ki oświatowe przeznaczonych będzie aż 20,7 mln zł. Już dawno nie by-
ło tylu inwestycji oświatowych w Suwałkach. Zostaną przeprowadzo-
ne termomodernizacje Zespołu Szkół nr 2 przy ul. T. Kościuszki, Szkoły 
Podstawowej nr 9 przy ul. ks. K. Hamerszmita, przedszkoli nr 1, 2,5 i 6 oraz 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Suwalski samorząd miejski pró-
buje też zdobyć pieniądze unijne z RPO WP na rozbudowę szkół zawo-
dowych. Miasto Suwałki w sumie utrzymuje 26 placówek oświatowych.

Oświata to największa pozycja w miejskim budżecie po stronie wydat-
ków. W tym roku wynoszą one ponad 161 mln zł tj. 1/3 budżetu miasta. 
Nic dziwnego, bo to najlepsza inwestycja w przyszłość miasta.

Od trzech lat uczniowie tej szkoły korzystają z wielofunkcyjnego boiska, na któ-
rym mogą grać w różne gry zespołowe. Kosztowało 1,5 mln zł.

>>
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WyDArzyŁO Się
n Suwalską lekarkę Justynę M.-G. sąd ska-

zał na rok więzienia w zawieszeniu oraz zaka-
zał jej pełnienia funkcji kierowniczych w służ-
bie zdrowia przez rok. Ten proces ciągnął się 
od kilku lat. Prokuratura zarzuciła lekarce przy-
jęcie łapówek w latach 1997-2011. Wyrok jest 
prawomocny. 

n Pojazd wojskowy z konwoju i auto oso-
bowe zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy Urata 
– Kolejowa – Dwernickiego w Suwałkach. 
Suwalczanin kierujący „osobówką” nie zła-
mał żadnych przepisów. Najprawdopodobniej 
sprawczynią kolizji była Amerykanka, kieru-
jąca pojazdem wojskowym. Wymusiła pierw-
szeństwo, wjeżdżając na skrzyżowanie na czer-
wonym świetle. Pojazd jest własnością armii 
USA. Wracał z manewrów przeprowadzonych 
na Litwie.

n Zamiana miejsc naczelników w Urzędach 
Skarbowych w Suwałkach i Augustowie. 
Kierująca dotąd augustowską skarbówką 
renata tkaczyk została naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego w Suwałkach. A jej miejsce 
w Augustowie zajął tomasz Butkiewicz, do-
tychczasowy naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Suwałkach.

n Suwalczanin Cezary Cieślukowski 
z PSL został wiceprzewodniczącym Sejmiku 
Województwa Podlaskiego. Jego przewod-
niczącym został Jacek piorunek, radny PO 
z Łomży. 

  n Do dwóch wypadków samochodowych 
doszło 20 czerwca w Suwałkach. Pierwszy z nich 
miał miejsce na skrzyżowaniu ulic Noniewicza 
i Waryńskiego. Kobieta kierująca osobowym mer-
cedesem prawdopodobnie zasłabła, po czym 
zjechała z drogi i uderzyła w słup ogłoszeniowy. 
Kierującą pogotowie zabrało do szpitala. W cza-
sie wypadku w pobliżu na szczęście nie było pie-
szych. Do drugiego zdarzenia doszło na skrzy-
żowaniu ulic Pułaskiego i Armii Krajowej. Tam 
zderzyły się dwa samochody osobowe. Przyczyną 
wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez 
jednego z kierowców. Samochodami podróżowa-
ły w sumie cztery osoby, dwie z nich zostały prze-
transportowane do szpitala.

 n Na dwa miesiące do aresztu trafił Eugeniusz 
G. za próbę wyłudzenia pieniędzy od siedmior-
ga mieszkańców Suwałk. Najpierw Eugeniusz G. 
ze wspólnikami dzwonili do suwalczan, podając 
się za osobę bliską i informowali o rzekomych wy-
padkach drogowych i zdarzeniach losowych z ich 
udziałem, prosząc o przekazanie pieniędzy na za-
płacenie kaucji. Następnie Eugeniusz G. dzwonił 
do tych osób, podając się za policjanta, który po-
twierdzał udział bliskiego w opisanym wcześniej 
zdarzeniu i konieczność dokonania za niego płat-
ności. Na szczęście te próby zakończyły się nie-
powodzeniem.

n Na kilka dni oddział pediatryczny suwal-
skiego Szpitala Wojewódzkiego zawiesił przyj-
mowanie najmłodszych pacjentów. Taka sytu-
acja wynikała ze zbyt małej liczby pielęgniarek 

CzytelniCy pytAJą
Co dalej z suwalską strefą płatnego parkowania? 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w ubiegłym tygodniu unieważnił część prze-

pisów uchwały dotyczącej suwalskiej strefy płatnego parkowania. Walczyło o to Stowarzyszenie 
Prawo na Drodze, które znalazło nieprawidłowości w jej organizacji. Również radni na ostatniej se-
sji zajmowali się strefą. Suwalczanie pytają co to oznacza w praktyce dla mieszkańców.

Najpierw 27 czerwca suwalscy radni jednogłośnie zdecydowali o dostosowaniu zapisów uchwa-
ły Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania do zmian w przepisach o dro-
gach publicznych. Jest to też efekt skargi suwalskiego Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. 

28 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zajął się wcześniejszymi uchwa-
łami suwalskiej Rady Miejskiej z 2011 i 2012 r. w tej sprawie, które praktycznie zostały zmienione 
przez radnych w przededniu orzeczenia białostockiego WSA.

tomasz Drejer - dyrektor zarządu Dróg i zieleni 
Ws tę p n a  a n a l i z a  k o m u n i ka t u  r ze c z n i ka  p ra s o w e g o 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dotyczą-
cego wyroku z 28 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora 
Rejonowego w Suwałkach, stanowi że w uchwałach Rady Miejskiej 
z 30 listopada 2011 r. i 26 września 2012 r. dotyczących stref płatne-
go parkowania nieważność dotyczy zapisów o charakterze redak-
cyjnym i regulujących kwestie organizacyjne strefy (m.in. powiela-
nie zapisów, które znajdują się w ustawie). Należy nadmienić, że w 
pozostałej części WSA oddalił skargę 

27 czerwca Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę, która w 
sposób jasny i rzeczowy reguluje zasady funkcjonowania strefy płat-
nego parkowania w Suwałkach.

W praktyce oznacza to, że obszar strefy płatnego parkowania w Suwałkach oraz czas po-
bierania opłat od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w 
godzinach od 8 do 18, pozostają bez zmian. W przeprowadzonej przez Urząd miejskiej an-
kiecie większość suwalczan opowiedziała się za utrzymaniem płatnej strefy parkowania. 
Jedynie 25% ankietowanych zagłosowało za likwidacją strefy.

po co ta kładka?
Suwalczanie spacerujący nadrzecznymi bulwarami zastanawiają się po co wybudowa-

na nową kładkę nad Czarną Hańczą w pobliżu mostu na 
Wojska Polskiego i niedaleko kładki na przedłużeniu ulicy T. 
Noniewicza. 

na pytanie czytelników odpowiada Karol Wandzioch 
dyrektor d/s eksploatacji przedsiębiorstwa energetyki 
Cieplnej w Suwałkach

Z powodu dynamicznego rozwoju południowej części nasze-
go miasta, gdzie powstają nowe osiedla mieszkaniowe, czyli 
duzi odbiorcy ciepła, niezbędne stało się wybudowanie nowe-
go ciepłociągu. Przepustowość starego, wybudowanego 20 lat 
temu (przechodzi obok mostu na ul. Kościuszki po stronie OSiR-u) 
została wyczerpana. Wybudowaliśmy zdublowany ciepłociąg 
2X20 cm o długości 1100 metrów wzdłuż ul. 1 Maja, przebiliśmy 
Wigierską do bulwarów nad rzeką i poprowadziliśmy go brzegi-
em rzeki do mostu na Kościuszki. Ponieważ konstrukcja mostu nie 
pozwalała na podwieszenie ciepłociągu, musieliśmy przerzucić go nad rzeką. Dlatego dla poprawie-
nia estetyki i zamaskowania rur  poprowadziliśmy nad nim mostek pieszo-rowerowy. Mamy nadzieje, 
że piesi, jak i miłośnicy dwóch kółek polubią ten mostek.

WtOreK z rADnym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 3 lipca zapraszają irena B. Schabieńska oraz zdzisław Koncewicz z Prawa i Sprawiedliwości. 

Natomiast 10 lipca na suwalczan czekają Bożena m. Kamińska oraz zbysław W. Grajek z Platformy 
Obywatelskiej. Na spotkanie z radnymi 17 lipca zapraszają Karol Korneluk  z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej i Stanisław Kulikowski 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 wyznaczony przez niego wiceprzewodni-
czący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym pię-
trze Urzędu Miejskiego.
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WyDArzyŁO Się >>
do zapewnienia wymaganej opieki. Wiele 
z nich przebywa na zwolnieniach lekarskich. 
Pomoc najmłodszym pacjentom była udzie-
lana na SOR-ze. W suwalskim szpitalu pielę-
gniarki domagają się podwyżek wynagro-
dzeń. Dyskusje w tej sprawie z dyrekcją Szpitala 
Wojewódzkiego trwają już od kilku miesięcy.

n W ręce suwalskich policjantów trafił 33-la-
tek podejrzany o uszkodzenie elewacji budyn-
ku należącego do jednej z suwalskich parafii. 
Mężczyzna usłyszał zarzuty, do których się przy-
znał. Teraz jego postępowaniem zajmie się sąd.

n W SOK odbył się „Wieczór Litewski” zorga-
nizowany przez młodych suwalskich Litwinów 
z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Litwę. W programie znalazła się premie-
ra komedii „Trzy ukochane” w oprawie taneczno
-muzycznej oraz występy litewskich zespołów ar-
tystycznych z Puńska, Sejn oraz Suwałk.

n Policjanci zatrzymali kobietę i mężczy-
znę podejrzanych o pobicie małoletniego, do 
którego doszło 20 czerwca po południu na 
jednym z suwalskich osiedli mieszkaniowych. 
Podejrzani usłyszeli już zarzuty. 

n Błyskawiczna interwencja suwalskich poli-
cjantów doprowadziła do zatrzymania na gorą-
cym uczynku rozboju 40-letniego mężczyznę. 
Napadł on na 72-latka na ul. Kościuszki. Sąd za-
decydował o tymczasowym aresztowaniu na-
pastnika na trzy miesiące.

n Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika 
Rydygiera w Suwałkach został nagrod-
zony  perłami medycyny 2018 r.  Nagrody 
zostały przyznane w dwóch kategoriach, 
pierwsza przypadła dyrektorowi szpitala 
Adamowi Szałandzie w kategorii Menedżer, 
a druga Szpitalowi Wojewódzkiemu w kate-
gorii Szpitale Publiczne powyżej 400 łóżek. 
Organizatorem plebiscytu Polskie Perły 2018 
była Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców 
i Pracodawców.

n Jolanta nikścin z końcem lipca przesta-
nie być dyrektorem Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego, chociaż jej kaden-
cja powinna zakończyć się w 2020 r. Minister 
Rolnictwa powinien ogłosić konkurs, który wy-
łoni jej następcę.

n Suwalscy gimnazjaliści osiągnęli średnie 
wyniki w czasie tegorocznych egzaminów gim-
nazjalnych – tak wynika z wyników opubliko-
wanych na stronie OKE Łomża. Z egzaminów 
z: języka polskiego, historii i wiedzy o społe-
czeństwie oraz matematyki suwalscy gimna-
zjaliści osiągnęli wyniki na poziomie średniej 
wojewódzkiej dla miast od 20 do 100 tys. miesz-
kańców. Z języka angielskiego ich wynik był 
wyższy od średniej wojewódzkiej, a z przed-
miotów przyrodniczych niższy od średniej wo-
jewódzkiej. W tym roku egzaminy gimnazjalne 
zdawano od 18 do 20 kwietnia. Był to przedostat-
ni egzamin gimnazjalny, ze względu na to gim-
nazja za rok zostaną zlikwidowane.

Dyskusja o wykonaniu ubiegłorocznego 
budżetu i udzieleniu prezydentowi miasta 
absolutorium zdominowała obrady czerw-
cowej sesji suwalskiej rady miejskiej. radni 
zdecydowali też o wprowadzeniu zakazu 
handlu alkoholem w sklepach od godzi-
ny 23 do 6 rano. Obniżyli także wynagro-
dzenie prezydenta Suwałk ze względu na 
zmianę prawa wprowadzoną przez rząd. 
przewodniczący rady miejskiej zdzisław 
przełomiec poinformował, że do Biura rady 
miejskiej wpłynęło pismo Grzegorza Gorlo, 
w którym poinformował on o swojej rezy-
gnacji z przewodniczenia klubowi prawa i 
Sprawiedliwości oraz o zawieszeniu człon-
kowstwa w klubie.

absolutoryjna sesja

ABSOlUtOriUm 
DlA prezyDentA

Radni udzielili absolutorium prezydentowi 
Suwałk Czesławowi Renkiewiczowi. Realizacja 
budżetu za ubiegły rok została oceniona po-
zytywnie przez komisje Rady Miejskiej oraz 
Regionalną Izbę Obrachunkową. Budżet za 2017 
rok to ponad 392 mln zł dochodów, ponad 395 
mln zł wydatków oraz inwestycje warte 45 mln zł. 
Z budżetu Suwałk w 2017 r. najwięcej pieniędzy 
wydano na oświatę i pomoc społeczną.

P o  p r z e d s t a w i e n i u  o p i n i i  P r a w a 
i Sprawiedliwości oraz przewodniczących klu-
bów Łączą nas Suwałki i Bloku Samorządowego 
oraz zasiadających w suwalskiej Radzie Miejskiej 
ugrupowań Platformy Obywatelskiej i Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, radni zdecydowali 
o udzieleniu absolutorium Prezydentowi 
Miasta Suwałk stosunkiem głosów 12 za, przy 
8 przeciw. Za nieudzieleniem absolutorium gło-
sowali radni PiS.

– Dziękuję radnym za dobrą współpracę przy 
realizacji budżetu, moim współpracownikom, 
naczelnikom i kierownikom wydziałów za wspól-
ną pracę na rzecz wykonania planu finansowe-
go miasta oraz wszystkim pracownikom naszych 
jednostek samorządowych. Dzięki wspólnej pra-
cy setek ludzi po raz kolejny udaje nam się utrzy-
mać dobry kierunek rozwoju naszego miasta - 
powiedział prezydent Cz. Renkiewicz. 

nagrodzenie Prezydenta Miasta Suwałki wynosi 
10 940 zł brutto. Wcześniej otrzymywał 12 362 
zł brutto miesięcznie. Cz. Renkiewicz prosił 
radnych o zagłosowanie za obniżką jego wy-
nagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów. Inne głosowanie oznaczałoby, że 
przedstawiciel rządu, czyli wojewoda podlaski 
i tak zdecydowałby o obniżeniu wynagrodze-
nia. 10 radnych głosowało za obniżką wyna-
grodzenia Prezydenta Miasta Suwałk zgodną 
z rozporządzeniem rządu, 5 się wstrzymało, 4 
było przeciw.

zAKAz SprzeDAży 
AlKOhOlU nOCą

Na wniosek radnych z różnych ugrupowań 
Rada Miejska prawie jednogłośnie zdecydo-
wała o wprowadzeniu ograniczenia sprzeda-
ży alkoholu w suwalskich sklepach i stacjach 
benzynowych w godzinach od 23 do 6. O ogra-
niczenie nocnej sprzedaży alkoholu wnio-
skowała również Komenda Miejska Policji 
w Suwałkach. Nocne ograniczenie sprzedaży al-
koholu nie dotyczy gastronomii. W Suwałkach 
jest 7 sklepów całodobowych i 11 stacji benzy-
nowych, w których po wejściu w życie uchwa-
ły (może to być w połowie wakacji) nie będzie 
można prowadzić sprzedaży alkoholu w nocy.

Radni ustalili, że sklepy handlujące alko-
holem oraz lokale gastronomiczne, w których 

OBniżOnO WynAGrODzenie 
prezyDentA SUWAŁK

Chwilę po pozytywnej ocenie pracy prezy-
denta Suwałk Cz. Renkiewicza, radni zdecydo-
wali o obniżenie mu wynagrodzenia o 1 422 zł. 
Dziwny to zbieg okoliczności, ale wynikał on 
z rządowego rozporządzenia z 15 maja tego ro-
ku obniżającego wynagrodzenia niektórych sa-
morządowców. 

Wątpliwości natury prawnej zgłaszali 
Zbysław Grajek i Zbigniew Roman De-Mezer. 
Jedynie Tadeusz Czerwiecki usiłował przeko-
nywać, że tak naprawdę jest to głosowanie nad 
podwyżką dodatku specjalnego dla prezyden-
ta, co rozbawiło część radnych. Od 1 lipca wy-

Na zdjęciu od lewej prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, jego zastępcy Ewa Sidorek i Łukasz Kurzyna 
oraz skarbnik Wiesław Stelmach
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podaje się alkohol, muszą być zlokalizowane 
co najmniej 40 metrów od: przedszkoli, szkół, 
specjalnego ośrodka szkolno- wychowaw-
czego, placówki opiekuńczo- wychowawczej, 
placówek zapewniających opiekę i wychowa-
nie uczniom w okresie pobierania nauki po-
za miejscem stałego zamieszkania oraz od ko-
ściołów. Tego wymogu nie spełniają dwa sklepy 
handlujące alkoholem w Suwałkach. Rajcowie 
wprowadzili też zakaz sprzedawania, podawa-
ni i wnoszenia napojów alkoholowych na targo-
wiskach przy ul. Bakałarzewskiej i Sejneńskiej 
oraz w aquaparku i na pływalni przy ul. Wojska 
Polskiego 2.

Ze względu na zmianę przepisów prawa 
radni ustalili maksymalną liczbę zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu. Ustalono, że w Suwałkach 
może być maksymalnie 145 zezwoleń na sprze-
daż alkoholu w gastronomii i 340 zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem 
sprzedaży. To są limity podobne do tych, które 
obowiązywały w Suwałkach dotychczas.

UlGi W OpŁAtACh zA żŁOBeK

Radni zdecydowali o wprowadzeniu od  
1 września 20% lub 50% ulgi w opłatach za 
pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez 
Miasto Suwałki. Połowę opłaty za żłobek 
wniosą rodzice posiadający Suwalską Kartę 
Mieszkańca- rodziny wielodzietnej lub osób 
niepełnosprawnych. Posiadacze zwykłej 
Suwalskiej Karty Mieszkańca otrzymają 20% 
ulgi . Obecnie opłata za pobyt dziecka w żłob-
ku prowadzonym przez Miasto Suwałki wy-
nosi 1,04 zł za każdą rozpoczętą godzinę po-
bytu. Według stanu na 6 czerwca do Żłobka 
Miejskiego uczęszczało 205 dzieci, z czego 54 
pochodzi z rodzin wielodzietnych.

Od 2017 roku mieszkańcy Suwałk nie pono-
szą opłat za pobyt dziecka w przedszkolach.

zmiAny przeDWyBOrCze 

Formalny charakter mają zmiany w okręgach 
i obwodach wyborczych. Dopisano do nich no-
wo nadane nazwy ulic: Aleksandry Piłsudskiej, 
100-lecia Niepodległości i Rotmistrza Witolda 
Pileckiego.

Radni wyrazili też zgodę na utworzenie 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na Zalewie Arkadia. Będzie ono wyko-
rzystywane do kąpieli przez 30 dni od 12 lip-
ca do 10 sierpnia.

zApytAniA rADnyCh

Karol Korneluk, nawiązując do znajdującej się na sali obrad Rady Miejskiej młodzieży  
z transparentami ze SP 5, zapytał o możliwości remontu sal gimnastycznych i boiska tej szko-
ły. Głos w tej sprawie zabrały też uczennice SP nr 5, które prosiły o remont szkolnych obiektów 
sportowych. Prezydent Czesław Renkiewicz stwierdził, że samorząd prowadzi obecnie duże 
inwestycje w placówkach oświatowych – termomodernizacje. Znalezienie dużych pieniędzy 
na nowe remonty w obecnym budżecie jest niemożliwe. Ale przeznaczył ponad 100 tys. zł na 
wymianę stolarki okiennej w małej sali sportowej SP 5. Polecił także Skarbnikowi Miasta zna-
leźć pieniądze na ogrodzenie terenu szkoły, by było bezpieczniej. Natomiast we wrześniu, 
przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu miasta, trzeba zabezpieczyć środki finansowe  
w kwocie 3-4 mln zł na opracowanie projektu nowego szkolnego boiska piłkarskiego z bież-
niami.

irena Schabieńska zadała pytania dotyczące artykułów i informacji zamieszczonych  
w poprzednim DwuTygodniku Suwalskim „Jak kapłan i polityk ludzi podzielili” oraz „ Podzielił 
zamiast łączyć”. Zarzuciła Stanisławowi Kulikowskiemu, redaktorowi naczelnemu brak obiek-
tywizmu i mijanie się z prawdą. Radna uważa, że samorząd przeszkadzał ks. Wysockiemu  
w budowie pomnika Obławy Augustowskiej, zmieniając miejsce jego posadowienia, krytyku-
jąc projekt techniczny, czy też informując IPN o zamiarze umieszczenia na nim chronionego 
symbolu Polski Walczącej, by opóźnić jego realizację. Dlatego radni Prawa i Sprawiedliwości 
wnioskować będą o odwołanie St. Kulikowskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji 
Kultury, Sportu i Turystyki suwalskiej Rady Miejskiej.

Odpowiadając na część zarzutów prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że sprawa budo-
wy pomnika ma już swoją bogatą historię. Jedno z rond w Suwałkach otrzymało na wnio-
sek prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej ks. Stanisława Wysockiego nazwę 
Ofiar Obławy Augustowskiej w Lipcu 1945 r. na Suwalszczyźnie. Potem pojawiła się na nim 
gitara promująca Suwałki Blues Festival. Nazwę to otrzymało więc (za zgodą ks. Stanisława 
Wysockiego) rondo na ulicy Reja. Następnie ks. Wysocki zaproponował, dla uczczenia ofiar 
obławy, umieszczenie w mieście instalacji w formie żagla z wyciętym znakiem Polski Walczącej. 
Pomysł ewaluował, zamiast żagla pojawiła się koncepcja trzech krzyży 9-, 7- i 5-metrowych, 
a ostatnio dłonie z symbolem Polski Walczącej. O zgodę na wykorzystanie tego symbolu na 
pomniku wnioskował do IPN sam Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Natomiast 
miejsce posadowienia pomnika wywołało wiele kontrowersji. Miasto proponowało inne loka-
lizacje, ale ks. Wysocki był zainteresowany tylko rondem. Radni zgodzili się, co więcej, na bu-
dowę pomnika przeznaczyli w budżecie miasta 100 tys. zł.

Stanisław Kulikowski poprosił radną o wskazanie w artykułach tych fragmentów, które 
mijają się z prawdą. Jego zdaniem wszystko, co zostało napisane w DwuTygodniku Suwalskim, 
jest prawdą.

Radna zapytała też, dlaczego harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej nie mogli sko-
rzystać ze stadionu lekkoatletycznego i służby miejskie nie wyraziły zgody na ich przemarsz 
suwalskimi ulicami w czasie zlotu. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz Drejer i dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Waldemar Borysewicz stwierdzili, że ich działania były zgodne  
z prawem i przedstawili argumenty przemawiające za tym stanowiskiem.

Radna zadała pytanie, czy prawdą jest, że suwalski Park Naukowo-Technologiczny P-W za-
płacił 900 tysięczną karę.

Prezydent Cz. Renkiewicz odpowiedział, że była to korekta finansowa Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Została ona ściągnięta z konta spółki poprzez postępowanie eg-
zekucyjne, pomimo tego że proces odwoławczy w tej sprawie wciąż trwa.

Radny zbysław Wojciech Grajek zwrócił uwagę na brak miejskich programów profi-
laktycznych związanych z wczesnym wykrywaniem raka. Postulował też opracowanie spe-
cjalnego raportu o stanie zdrowia suwalczan i zatrudnienia w Urzędzie Miejskim specjalisty  
z wykształceniem medycznym do opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych.

Prezydent odpowiedział, że samorząd miejski nie prowadzi szpitala miejskiego, ani innych 
placówek służby zdrowia. Za to udziela dotacji i wsparcia Szpitalowi Wojewódzkiemu. W tym 
roku samorząd przekazał szpitalowi 450 tys. zł dotacji.

zmiany w radzie
Grzegorz Gorlo, do nie-
d a w n a  p r z e w o d n i c z ą -
cy klubu radnych Prawo 
i Sprawiedliwość, złożył pi-
semną rezygnację z manda-
tu  radnego. Nową przewod-
niczącą klubu radnych Prawo 
i Sprawiedliwość została irena 
B. Schabieńska (na zdjęciu).

>>
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Ci, co odchodzą, wciąż z nami są…
Naszej Koleżance

Barbarze Sobczak-Osewskiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

mężA
składa

Rada Pedagogiczna i pozostali pracownicy
Akademii Dzieci Ciekawych Świata w Suwałkach

Wyrazy głębokiego współczucia 

żonie Barbarze,
Oli i Adamowi

Osewskim
po śmierci

WieSŁAWA 
OSeWSKieGO

Znakomitego  Artysty
składają przyjaciele ze

Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 
„Nad Czarną Hańczą”

Pożegnał nas 21 czerwca

WIesłaW OseWskI
sprawił On, że kultura kraju, suwalszczyzny i Mazur

stała się barwniejsza, ciekawsza, piękniejsza. 
Wszechstronny artysta, najwyższej klasy malarz, grafik, 

rzeźbiarz, medalier, autor exlibrisów, mail-artu, 
rysunków satyrycznych. 

Organizator ogólnopolskich konkursów m.in. 
„Natura matką ludzi”, niezapomniany redaktor graficzny 

„Krajobrazów” i innych tytułów. 
Autor i ilustrator książek, poeta, żeglarz. 

W wierszu dla kolegi żeglarza, który odszedł, napisał:

(...) szeptali – tak wygrał regaty samotników
nie martw się teraz maszt solidny
i samoster działa, śpij spokojnie
ahoj

  ahoj Wiesiu, 
                              żegluj, do zobaczenia

Wojciech Batura, Agnieszka Bieryło, Zbigniew Biskupski, 
Maria Cegiełka, Bożena Chlabicz, Bożena Dunat, Ewa Gawęcka, 

Kazimierz Gomułka, Romana Gozdek, Halina Grzeszkiewicz, 
Joanna Hofmann-Delbor, Wojciech Drażba, 

Halina Kolenkiewicz, Jadwiga i Janusz Kopciałowie, 
Bożena Kozłowska, Henryk Kin, Stanisław Kulikowski, 

Eugeniusz Kurzawa, Jolanta Laskowska, Elżbieta Łysionek, 
Alicja i Jerzy Marksowie, Tadeusz Moćkun, 

Andrzej Otłowski, Jolanta i Bogdan Pieklikowie,
Elżbieta Panasiewicz, Eugeniusz Pietruszkiewicz, Barbara 

Racka, Grażyna Serafin, Kazimierz Sobecki,
Ireneusz Sewastianowicz,  Agnieszka Szyszko,

Ewa i Marek Starczewscy, 
Helena Wysocka, Jan Wyganowski. 

Żonie Barbarze, Oli i adamowi
składamy wyrazy głębokiego współczucia

169/2018

>> jasno, oszczędnie, bezpiecznie
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał z wicemarszałkami 

Anną Naszkiewicz i Maciejem Żywno (na zjęciu od prawej) umowę doty-
czącą modernizacji opraw oświetlenia ulicznego w Suwałkach. Wymiana 
oświetlenia będzie kosztowała ponad 2,7 mln zł, z czego blisko 1,8 mln zł 
będzie pochodziło z funduszy Unii Europejskiej.

W  S u w a ł k a c h 
oświetlenie ledowe  
zastąpi dotychczaso-
we żarówki sodowe i 
rtęciowe w 2 225 lam-
pach ulicznych. Jest 
to działanie proeko-
logiczne oraz popra-
wiające jakość oświe-
tlenia oraz pozwoli 
ograniczyć wydatki z 

kasy miejskiej na ten cel. Prace mają zakończyć się do 29 listopada 2019 r.

>> szybki i bezpłatny internet

Tym samym I LO i ZST dołączyły do grona pierwszych stu szkół w kra-
ju, które będą miały dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpieczne-
go Internetu. 

– To skok cywilizacyjny dla nas. To o tyle istotne, że I LO przystępuję do 
międzynarodowej matury, a internet szerokopasmowy to jeden z warunków 
otrzymania akredytacji – mówiła Dorota Jabłońska, dyrektor i lO.

Dorota Jabłońska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego oraz Anna Musiało-
wicz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych podpisały z Tadeusz Derehajło, dy-
rektorem Centrum Kontaktu OSE umowy na przyłączenie tych szkół do Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej

171/2018
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BiBliOteKA pUBliCznA im. mArii KOnOpniCKieJ  
w SUWAŁKACh, ul. E. Plater 33A, zaprasza:

¿  do udziału w dwunastej 
edycji konkursu literackiego 
„Suwalskie limeryki latem”.   
W 2018 r. obchodzimy 100. rocz- 
nicę przyznania Polkom praw 
wyborczych, dlatego specjalnie 
cenione będą utwory, których 
bohaterkami są słynne kobiety 
ważne dla Suwalszczyzny (wię-
cej na ich temat można prze-
czytać na www.bpsuwalki.pl). 
Prace konkursowe (w 3 egzem-
plarzach) należy dostarczyć do 31 lipca 2018 r. do Biblioteki Publicznej 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Regulamin konkursu dostępny na 
www.bpsuwalki.pl
Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Suwałk, Czesława Renkiewicza.
¿  na spotkanie podróżnicze „Grecja/Turcja - dwie wyprawy bibliote-

karzy na granicę kultur” z Martą Makowską, Piotrem Kuczkiem, Cezarym 
Obermanem i Wojciechem Pająkiem – 4.07, godz. 17.00 w Sali im. J. 
Towarnickiej przy ul. E. Plater 33a.

¿  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 bile-
tu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęty ak-
cją: „Kuba Guzik”, „Na plaży Chesil”, Basia” (od 6 lipca).

mUzeUm OKręGOWe W SUWAŁKACh,  
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿  wystawę „ARCHEOMODA” i prezentacje z dziedziny archeologii doświad-
czalnej: warsztat tkacki, wykonywanie ozdób pradziejowych – 3.07, godz. 17.

GAleriA SztUKi WSpóŁCzeSneJ – GAleriA 
AnDrzeJA StrUmiŁŁO, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿  wystawę „Jola Grabowska. Malarstwo”. Wystawa czynna do 15.07;
¿   wernisaż wystawy, malarstwo, spotkanie z au-

torem Jerzym Skolimowskim – 13.07, godz. 17, a na-
stępnie o 19.00 – spotkanie z Jerzym Skolimowskim 
– rozmowa w Cinema Lumiere, ul. Dwernickiego 15  
(C .H. Plaza), gościem wieczoru  będzie  Tomasz 
Organek  (muzyk, kompozytor, autor tekstów, wo-
kalista). Po spotkaniu o godz. 20 – projekcja filmu  

w reżyserii Jerzego Skolimowskiego „Essential Killing” (1’20). UWAGA! 
Wstęp na imprezę jest bezpłatny, do udziału w wieczorze kinowym obo-
wiązują wejściówki, które można odbierać w kasach Cinema Lumiere  
w Suwałkach od 2 lipca.  Fot. Maciej Komorowski

BlACK pUB KOmin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿  koncert zespołuy AkURAT – prawdopodobnie pierwszy w historii ich 

koncert w Suwałkach. 5 lipca w godz. 20.00-23.00. Bilety już są dostęp-
ne! Przedsprzedaż tylko 30 zł (w dniu koncertu 40)! Informacji dot. bile-
tów udziela obsługa lokalu Komin.
¿  „Chlewnię Fest”, która odbędzie się w dwóch... miastach – 14.07  

– koncertowo na parkingu przy klubie Komin w Suwałkach, a 15.07 filmo-
wo-muzycznie na skwerze przy Domu Kultury w Sejnach.

SUWAlSKi OśrODeK KUltUry zaprasza na:  
¿ Alfabet wyobraźni ze Sztuką – familijne warsztaty artystyczne – 6.07, 

godz. 16, galeria Patio SOK, wstęp wolny;
¿ Albedo wernisaż wystawy malarstwa, rysunku i grafiki Pawła Batury 

– 6.07, godz. 18, GSW Chłodna 20, wstęp wolny, wystawa czynna do 31.08;

¿ Środy Seniora: Śladami polskiej wsi – wycieczka do Ciechanowca, 
11.07. SOK, koszt wycieczki: 100 zł. Odwiedziny w Muzeum Rolnictwa im. 
Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i skansenie kurpiowskim im. Adama 
Chętnika w Nowogrodzie;
¿ Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów, niedziela, 15.07, w godz. 9-13, 

parking za SOK. W tym roku nie obowiązują opłaty za stoisko;
¿ Letnie koncerty przy fontannie – 15.07, godz. 19, wystąpi Suwalska 

Orkiestra Kameralna – instrumenty smyczkowe, park Konstytucji 3 Maja, 
wstęp wolny;
¿ koncerty „Na Dywaniku u Marii”, Plac M. Konopnickiej – 13.07 – ze-

spół DRAH oraz 20.07 – Maciej Sadowski Kwadrat, wstęp wolny. godz. 20.
¿  Byle nie o miłości. Piosenki Agnieszki 

Osieckiej .  Wyjątkow y recital ,   subtelny 
i  liryczny. Teksty Poetki w wykonaniu Nuli 
Stankiewicz, muzyka w klimatycznych aran-
żacjach Janusza Strobla i Agnieszka Osiecka 
obecna w słowie, w muzyce, w obrazie i na 
fotografii – niedziela, 22.07. o godz. 19, Sala  
im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 30 zł lub 
w kasie SOK.  Fot. ze str. SOK 

ArChiWUm pAńStWOWe W SUWAŁKACh, 
ul. T. Kościuszki 69, zaprasza na:

¿  wystawę „Dziś albo nigdy – wielka wojna i polskie dążenia niepod-
ległościowe” (prezentowana jest do końca sierpnia).

Stowarzyszenie Seniorzy z pasją hOryzOnt zaprasza na:
¿ koncert pieśni żołnierskich „Naród, który przestaje śpiewać, przesta-

je żyć” – 12.07. godz. 14, park Konstytucji 3 Maja.

CinemA lUmiere 
zaprasza na filmy:

– UPROWADZONA – do 5 lipca – „Uprowadzona księżniczka” (kome-
dia animowana), „Odlotowy nielot” (komedia 
animowana), „Kuba Guzik: na tajemniczym 
lądzie” (przygodowy/familijny), „Jurassic 
World: upadłe królestwo” (przygodowy/s-f),  
„Zimna wojna” (dramat), „Na głęboką wo-
dę” (dramat), „Ocean’s 8” (komedia krymi-
nalna), „Jestem taka piękna!” (komedia), 
„Dziedzictwo Hereditary” (horror/thriller)

– od 6 lipca „4 1 dni nadziei” (przygodowy/
melodramat), „Berek” (komedia), „Whitney” 
(dokumentalny/muzyczny), 

– od 7 lipca – „Iniemamocni 2” (animowa-
ny/przygodowy),

– od 13 lipca – „Drapacz chmur” (akcji), „Czego życzy sobie kobieta” (ko-
mediodramat)

– od 19 lipca – „Mini maraton Filmowy (Sicario/Sicario 2: Soldado)

9

zapRoszenia suwalskie

w kinie

śladami Herberta
  Suwalska Biblioteka Publiczna im. 

M. Konopnickiej zaprasza do udzia-
łu w wakacyjnym konkursie fotograficz-
nym „śladami zbigniewa herberta po 
Suwalszczyźnie”.

„Przyjeżdżałem do tej części Polski chęt-
nie – trwała tu wciąż atmosfera sprzed wojny, zachował się w tych miej-
scach przedwojenny duch” – Zbigniew Herbert

 Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w płaskich, sztyw-
nych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem do   
15 września 2018 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, 
ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki. 

Ocena prac konkursowych odbędzie się do 20 września. 
Więcej na: www.bpsuwalski.pl
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WyDArzeniA SpOrtOWe
SKB litpOl-mAlOW W ćWierćfinAle

Do ćwierćfinału dotarli badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki 
w Klubowych Mistrzostwach Europy rozegranych w Białymstoku. 
Suwalska drużyna grała w składzie: Kamila Augustyn, Febby Angguni, 
Monika Bieńkowska, Michał Łogosz, Łukasz Moreń, Scott Evans i Kieran 
Merrilees. Najpierw nasza drużyna pokonała 5:0 mistrza Łotwy Valmiera 
BK. Następnie SKB Litpol-Malow przegrał 1: 4 z mistrzem Francji BC 
Chambly Oise. Jedyny punkt dla suwalskiego zespołu w tym meczu 
zdobył mikst Evans/Augustyn. 

W ćwierćfinale SKB Litpol-Malow po niezwykle wyrównanej grze prze-
grał 1:3 z francuskim zespołem Issy Les Moulineaux BC. W tym spotkaniu 
punkt dla suwalskiej drużyny zdobyła F. Angguni.

- Mimo to, że nie awansowaliśmy wyżej, był to dobry występ naszej 
drużyny. Wszyscy zagrali bardzo ambitnie i na wysokim poziomie - mó-
wił Jerzy Szleszyński, prezes SKB.

zŁOty filip KOSińSKi
Rewelacyjny występ pływaka MUKS Olimpijczyk Suwałki Filipa 

Kosińskiego na mistrzostwach Polski juniorów młodszych do lat 14 
w Olsztynie. Podopieczny Edwarda Deca wywalczył pięć złotych meda-
li. Najpierw wygrał rywalizację na 100 m st. motyl. z czasem 57.45 sek. 
Niespełna godzinę później okazał się bezkonkurencyjny na 200 m st. 
grzbietowym z czasem 2:09.47, którym ustanowił rekord Polski do lat 14. 
W drugim dniu mistrzostw wywalczył pierwsze miejsca na 50 m st. grzb. 

z czasem 28,04 sek 
i na 200 m st. zmien-
nym z czasem 2:13.57. 
Drugiego na mecie pły-
waka wyprzedził o pół-
torej sekundy. W ostat-
nim dniu krajowego 
czempionatu zdobył 
złoty medal na 100 m st. 
grzbietowym z czasem 
59,59 sek. Gratulujemy.

OD mŁODziKA DO OlimpiJCzyKA
Od października 2017 r. do maja 2018 rozgrywana była 7. edycja 

ogólnopolskich zawodów pływackich pod nazwą „Od Młodzika do 
Olimpijczyka” . W finale w Warszawie startowały dwie zawodniczki su-
walskiego MUKS Olimpijczyk, podopieczne Celiny Szmajdy: Dominika 
Burdyn i Julia Gwaj, która w rywalizacji czternastolatek zajęła 3 miejsce 
na 100 m st. grzb.

pOWrót mArii AnDreJCzyK
Na lekkoatletyczne stadiony po ponad rocznej przerwie powróciła 

zawodniczka suwalskiego klubu „Hańcza” Maria Andrejczyk - czwarta 
oszczepniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Na mistrzostwach 

Polski do lat 23 rozgrywanych w Sieradzu wywalczyła srebrny medal. 
W ostatniej próbie rzuciła 53 m 39 cm. Jest to jej najlepszy wynik w tym 
sezonie. Zwyciężczyni Klaudia Maruszewska rzuciła dalej o 22 cm. 

WiGry przeD SezOnem
Trwa budowa nowej drużyny suwalskich Wigier przed nowym sezo-

nem w I lidze piłkarskiej. Dotąd do Wigier trafiło aż dwunastu piłkarzy 
i są to: Damian Węglarz (grał wiosną w Wigrach), Dawid Polkowski (wio-
sną grał w Pogoni Siedlce), Paweł Kaczmarczyk (w poprzednim sezonie 
reprezentował GKS Tychy) oraz Jonatan Straus- wszyscy wypożyczeni 
z Jagiellonii. Ponadto w składzie suwalskiego pierwszoligowca na no-
wy sezon znaleźli się: Wojciech Kuriata, Bartosz Mroczek, Kamil Sabillo, 
Damian Pawłowski (wypożyczony z Pogoni Szczecin), Konrad Poprawa 
(wypożyczony ze Śląska Wrocław), Aron Stasiak (ostatnio grał w Pogoni 
Szczecin), Filip Karbowy i Arkadiusz Najemski.

Wigry rozegrały już pierwsze sparingi. W meczu rozegranym w litew-
skiej Olicie suwalski zespół pokonał 2:0 Dainavę- piątą drużynę litewskiej 
II ligi. Gole dla Wigier zdobyli: Fabian Hiszpański w 35 min. i Kamil Sabiłła 
w 38 min. W składzie Wigier znaleźli się zawodnicy testowani. W kolej-
nym meczu Wigry pokonały 1:0 Stomil Olsztyn po golu strzelonym przez 
Jonatana Strausa. Już po oddaniu do druku DwuTygodnika Suwalskiego 
zakończył się sparing Wigier z mistrzem Rumunii CFR Cluj. Przed suwal-
ski zespołem jeszcze mecze z Jagiellonią Białystok (7 lipca) i Olimpią 
Zambrów (14 lipca). Pierwszy mecz ligowy Wigry rozegrają 21-22 lipca 
z beniaminkiem I ligi GKS 1962 w Jastrzębiu Zdrój.

Suwalski Urząd Miejski ogłosił przetarg na dostosowanie oświetlenia 
boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26 do nowych wymogów 
PZPN. Teraz murawa boiska oświetlona jest 144 lampami zamieszczony-
mi na trzydziestometrowych masztach. Ich natężenie oświetlenia wyno-
si 900 luksów i nie spełnia nowych wymagań PZPN. Po modernizacji mu-
rawa boiska ma być oświetlona 180 lampami o natężeniu 1600 luksów. 
Nowe oświetlenie ma być gotowe do 30 października, a prace mają roz-
począć się po 15 sierpnia. 

pOrAżKA nA zAKOńCzenie
Wigry II na zakończenie rozgrywek IV ligi podlaskiej w Suwałkach 

przegrały 0:1 z zespołem Dąb Dąbrowa Białostocka. Ostatecznie Wigry 
II zajęły ósmą lokatę w tabeli IV ligi z dorobkiem 47 pkt. Zdecydowanie 
skuteczniejsi piłkarze z Suwałk byli w rundzie jesiennej zakończonego 
sezonu, gdy zdobyli 29 pkt. Wiosną ich dorobek był dużo skromniejszy.

meDAle mODelArzy
Zofia Zdancewicz z suwalskiego OSiR-u wygrała Mistrzostwa Polski 

Modeli Swobodnie Latających Małych Form dla Juniorów Młodszych ro-
zegrane w Gliwicach. Drugie miejsce wywalczył Filip Rudziński, a tuż za 
podium sklasyfikowany został debiutant Mateusz Kocinowski.

To kolejny sukces modelarzy z suwalskiego OSiR po zdobyciu druży-
nowego Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających i Latających 
Skrzydeł w klasie F1G (mistrzowski skład: Anna Krzywicka, Julia Rypińska, 
Filip Rudziński). Podczas tych samych zawodów, w konkurencji latających 
skrzydeł klasy F1S zwyciężył Stanisław Skibicki, w Pucharze Polski w klasie 
F1G juniorów młodszych zwyciężył Filip Rudziński, a w klasie F1G open 
pierwsze miejsce zajęła Anna Krzywicka, drugie – Stanisław Skibicki, na-
tomiast czwarte– Julia Rypińska.

Od lewej
Filip Rudziński,
Zofia Zdancewicz
i trzeci od lewej
Mateusz Kocinowski
z OSiR Suwałki

fot. OSiR

W białych koszulkach suwalski mikst Evans/Augustyn w meczu z zawodnikami 
mistrza Francji

fot. MUKS Olimpijczyk
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trwają wakacje. na łamach papierowego wydania „Dwutygodnika 
Suwalskiego” oraz na naszej stronie internetowej informujemy  
o imprezach i działaniach adresowanych do najmłodszych suwal-
czan spędzających wakacje w mieście. poniżej propozycja na po-
czątek lipca.

2 Biblioteka publiczna im. m. Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A:
– pracowania „Smykałka”, ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci 5 lip-

ca w godz. 11-13 na zajęcia na podstawie jednej z suwalskich legend pt. 
„Tworzymy komiks-legendę” oraz 12 na lipca zajęcia dla dzieci 5-8 lat 
„Zarażamy chęcią czytania, czyli wakacyjne zajęcia z książką”

– filia nr 3 Biblioteki przy ul. Północnej 26 zaprasza 4 lipca w godz. 
11-13 na zajęcia edukacyjne z użyciem klocków lego „Fascynujący pod-
wodny świat” oraz 11 lipca na zajęcia plastyczne „Coś z niczego”

– midicentrum przy ul. Witosa 4A przez całe wakacje zaprasza dzie-
ci na:

* luźny poniedziałek (gramy na Play Station) w godz. 14-16, zapisy 
telefoniczne danego dnia w godz. 10-13

* filmowy wtorek (budujemy, filmujemy, oglądamy) w godz. 10-13, 
bez zapisów

* zgrana środa (gramy w gry planszowe) w godz. 10-13, bez zapisów
* twórczy czwartek (tworzymy, eksperymentujemy, rozwijamy się)  

w godz. 10-13, bez zapisów
* familijny piątek w godz. 10-13, dzieci młodsze przychodzą z opie-

kunami, powyżej 10 lat wstęp bez opiekunów, bez zapisów
Wszystkie zajęcia organizowane przez Bibliotekę oraz jej placówki 

są bezpłatne.

2 muzeum Okręgowe przy ul. Kościuszki 81 zaprasza 4 lipca (środa) 
w godz. 10-12 na zajęcia „Kim jesteśmy; Persona i Antypersona. Wybrane 
zagadnienia z antropologii.” Wykład dla młodzieży, oraz 10 lipca (wtorek) 
na spotkanie w Zaułku Krasnoludków. Zajęcia bezpłatne. Dzieci do lat 7 
przychodzą z opiekunami.

2 Ośrodek Sportu i rekreacji w Suwałkach:
* mAŁy SKipper – 16-20 lipca w godz. 9-12 szkolenie podstawowe  

z żeglarstwa dla dzieci i młodzieży szkolnej (7-10 lat) prowadzone w for-
mie otwartych zajęć w Ośrodku Żeglarskim nad Zalewem Arkadia. Zajęcia 
bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy.

* mOJA DrOGA DO tOKiO – od 10.07 do 30.08, w każdy wtorek 
i czwartek, w godz. 10-12 zajęcia ogólnorozwojowe z wybranych dyscy-
plin lekkiej atletyki prowadzone w formie zabaw przez instruktora na sta-
dionie lekkoatletycznym. Zajęcia bezpłatne, wiek uczestników 9–12 lat;

* SUWAlSKA AKADemiA teniSA ziemneGO – 3, 5, 10, 12 i 17.07  
w godz.10-11.30 (U13), 11.30-13 (U16) zajęcia z tenisa ziemnego prowa-
dzone przez instruktora, na kortach sztucznych OSiR – zajęcia bezpłat-
ne. Wiek uczestników 10–16 lat (podział na dwie grupy wiekowe U13 i U 
16), liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy;

* SUWAlKinG – pOznAJ SWóJ reGiOn – 9.07 w godz. 9.30-14.30 
wycieczka piesza WPN i SPK z wykorzystaniem sprzętu nordic walking. 
Zajęcia bezpłatne, wiek uczestników 10–16 lat, liczba miejsc ograniczo-
na, wcześniejsze zapisy;

* eUrOfUtBOl – WyGrAJ z nUDą – do 31.08 codziennie od po-
niedziałku do piątku w godz. 10-13 oraz 15-18 zajęcia z piłki nożnej pro-
wadzone w dwóch kategoriach wiekowych przez instruktorów. W piąt-
ki odbywać się będą turnieje piłki nożnej z nagrodami dla wszystkich 
uczestników projektu. Zajęcia na boiskach przy: SP 10,SP 6, SP 9, SP 5. 
Zajęcia bezpłatne, wiek bez ograniczeń;

 * AQUApArK – nAUKA pŁyWAniA – gry i zabawy w wodzie z elemen-
tami nauki 7 i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 6–16 lat, prowa-

dzone w cyklu 5-dniowym przez instruktorów pływania. II tura – 16-20.07. 
Godziny zajęć: grupy początkujące (dzieci od 6 lat) 9.15-10 oraz 10.15-11; 
grupa doskonalenia pływania (dzieci od 6 lat) 10.15–11. Zajęcia płatne;

* BEACH TEnNIS – środy w godz. 10-11.30 zajęcia dla grupy wiekowej 
U13 oraz U16 11.30-13, zajęcia z tenisa plażowego prowadzone przez in-
struktora na Suwałki Beach Arena. Zajęcia bezpłatne, wiek uczestników 
10–16 lat, liczba miejsc ograniczona, zapisy;

 * STREETBALl – zajęcia w środy i piątki, w godz. 10-11.30, bezpłatne na 
boisku przy SP9 dla młodzieży od 16 lat, liczba miejsc ograniczona, zapisy. 

2 Suwalski Ośrodek Kultury:
* teatr:
– NIE-BO-ZIEMIA – warsztaty teatralno-performatywne inspirowane 

twórczością Mariana Murawskiego 9-13.07 w godz. 10-13. Wiek uczestni-
ków 14+, wstęp wolny, SOK, ul. Jana Pawła II 5; 13.07, godz. 15 – pokazy 
powarsztatowe, plac przed SOK, wstęp wolny, prowadzenie Mirosława 
Krymska.

* plastyka:
– PRZYGODA Z RYSUNKIEM – warsztaty plastyczne – 2-6, 9-13.07  

w godz. 9-16, wiek uczestników 16-21+, SOK, ul. Noniewicza 71, prowa-
dzenie Jerzy Malinowski.

– WARSZTATY PLASTYCZNE W PRACOWNI SZTUK PIĘKNYCH – 2-6, 
9-13.07 w godz. 14-16 – 5-13 lat (5 zł) oraz w godz. 16-18 – 14-21+ (5 zł), 
SOK ul. Jana Pawła II 5, prowadzenie Mieczysław Iwaszko.

– LETNIA AKADEMIA RĘKODZIEŁA – 9.07 – malowanie na szkle i nie 
tylko; 10.07 – kwiaty; 12.07 – gipsowe rysunki; 13.07 – gniotki, czyli za-
bawa masą solną; 16.07 – decoupage, czyli chusteczką malowane; 17.07  
– gałgankowa Zuzia. Zajęcia w godz. 10-11.30 – 7-13 lat, 7zł, SOK, ul. Jana 
Pawła II 5, prowadzenie Lidia Żyniewicz.

– WAKACYJNE MAZAKI – warsztaty plastyczne – 14.07 w godz. 11-12 
oraz 13-14, wiek uczestników 5-10 lat, 5 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowa-
dzenie Kazimierz Gomułka.

* muzyka:
– WARSZTATY WOKALNE – 2-3.07 w godz. 10-11 – 8-12 lat oraz 11-12  

– 13-16 lat, płatne 5 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 8, prowadzenie Emil Kulbacki.
* taniec:
– WOKÓŁ TAŃCA – warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci 2-5.07 

w godz. 11-12.30 – 7-11 lat, płatne 5 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadze-
nie Ewa Niedźwiecka.

2  polskie towarzystwo turystyczno-Krajoznawcze Oddział  
w Suwałkach im. Jerzego Klimko

– zaprasza na jednodniowe rajdy rowerowe: 14, 22.07, godz. 10 zbiór-
ka przed ziedzibą PTTK w Suwałkach, ul. Kościuszki 37, udział w rajdzie 
bezpłatny. Wymagany sprawny rower. Zapisy pod nr tel. 509 524 855.

OfertA WAKACyJnA DlA DzieCi niepeŁnOSprAWnyCh

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach,  
ul. przytorowa 8:

– NORDIC WALKING – 4 i 11.07. w godz. 9-10.30 grupa od 2 do 8 osób
– fitness z elementami gimnastyki korekcyjnej – 9, 13 i 16.07. w godz. 

14-15 grupa do 8 osób
– sensoplastyka – 10 i 12.07. w godz. 10-12 grupa do 8 osób
– zajęcia logopedyczne – 2 i 16.07. w godz. 10-13 grupa do 3 osób
– elementy tańca nowoczesnego – 3, 5, 10, 12 i 17.07. w godz. 14-16, 

grupa do 8 osób
Uwaga na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.

2  Szkoła podstawowa nr 11 z Oddziałami integracyjnymi  
w Suwałkach, ul. Szpitalna 66. zajęcia otwarte.

– zajęcia taneczne – 2-6.07. w godz. 10-11
– zajęcia plastyczne – 2-6.07. w godz. 11-12
– zajęcia logopedyczne, rozwijające kompetencje komunikacyjne  

16-20.07. w godz. 10-12
– zajęcia artystyczne – 2-6.07. w godz. 10-12
– szachy i zajęcia artystyczne – 2-6.07. w godz. 10-12
– szachy i arteterapia – 9-13.07. oraz 16-20.07.  w godz. 8-10

w
Suwałkach

2018
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O B W i e S z C z e n i e
prezydenta miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz 
art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z póź-
niejszymi zmianami) zawiadamiam, iż Prezydent 
Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta 
Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi,  
z dnia 11.05.2018 r. (data wpływu 14.05.2018 r.) 
znak: I.7011.09.13.2015/2018.IS, decyzję nr 3/2018 
z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na bu-
dowie nowej ulicy od ul. 24 Sierpnia do działki nr 
geod. 11440 wraz z niezbędnym uzbrojeniem tech-
nicznym w Suwałkach w zakresie robót budowla-
nych obejmujących: 
– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyj-
nych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z bu-
dową ulicy,

– budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. 24 
Sierpnia o szerokości 5,5 m o nawierzchni z bruko-
wej kostki betonowej (do działki nr geod. 11440) 
zakończonej na działce nr 11439 placem do za-
wracania, 
– budowę zatoki parkingowej po zachodniej stro-
nie ulicy,
– budowę obustronnych chodników ulicy i po za-
chodniej stronie ulicy o nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej,
– budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z przykanalikami, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 
latarni oświetleniowych, 
– budowę iluminacji świetlnych,
– budowę kanalizacji teletechnicznej,
– budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni as-
faltowej z oświetleniem i chodnika o nawierzch-
ni z brukowej kostki betonowej, na działkach nr 
11439 i 11440,
– budowę dojazdu od strony południowej budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 3,
– wycinkę drzew,
– rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 
11438/12 (po podziale 11438/31),

oraz elementów niezbędnych do realizacji 
tej inwestycji usytuowanych poza projektowa-
nym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zaję-
cie) w zakresie:
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicz-
nych:
a) budowa skrzyżowania drogi dojazdowej (duble-
ra) z ul. 24 Sierpnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
653 z projektowaną drogą, na działce nr 11428/10,
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) budowa kablowej linii oświetleniowej na ul. T. 
Kościuszki, zasilającej oświetlenie uliczne (dział-
ki nr 11372),
b) budowa odcinka kanalizacji kablowej teletech-
nicznej (działki nr 11427/5, 11428/10) wraz z od-
gałęzieniem na działce nr 11436 (po podziale nr 
11436/1),
c) budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej 
(działka nr 11437 (po podziale 11437/1),
3) rozbiórki budynku gospodarczego na działce nr 
11438/12 (po podziale 11438/32).

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami nr: 11438/11, 11440 
(w całości przeznaczone pod drogę) oraz w części 
na działkach nr: 11428/9, 11429, 11430, 11431, 11432, 
11433, 11435/2, 11436, 11437, 11438/12, 11438/30, 
11439 (obręb nr 0006, Miasto Suwałki). 

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem dro-
gowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infra-
struktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) 
zlokalizowane są na nieruchomościach oznaczo-
nych działkami o nr: 11427/5, 11428/10, 11436 (po 
podziale 11436/1), 11437 (po podziale 11437/1), 
11372, 11438/12 (po podziale 11438/32), obręb 0006 
Miasto Suwałki, według obowiązującego katastru 
nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 
11428/9, 11429, 11430, 11431, 11432, 11433, 11435/2, 
11436, 11437, 11438/12, 11438/30, 11439 (obręb nr 
0006, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego dro-
gi: 11428/14, 11429/2, 11430/2, 11431/1, 11432/2, 
11433/1, 11435/3, 11436/2, 11437/2, 11438/31, 
11438/33, 11439/1, według załączonego projek-
tu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pa-
sem drogowym drogi: 11428/13, 11428/15, 11429/1, 
11429/3, 11430/1, 11431/2, 11432/1, 11433/2, 11435/4, 
11436/1, 11437/1, 11438/32, 11438/34, 11439/2 (ob-
ręb nr 0006, Miasto Suwałki), według załączonego 
projektu podziału.

Inwestycja zlokalizowana będzie na: 
– działkach w całości przeznaczonych do przeję-

cia pod projektowaną drogę: 
obręb 0006 Miasto Suwałki – 11440, 11438/11,
– działkach po zatwierdzeniu podziału przejmo-

wanych pod budowę drogi:
obręb 0006 Miasto Suwałki – 11428/14, 11429/2, 

11430/2, 11431/1, 11432/2, 11433/1, 11435/3, 
11436/2, 11437/2, 11438/31, 11438/33, 11439/1,

– działkach stanowiących teren do czasowego 
zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji 
nr: 11427/5, 11428/10, 11437 (po podziale 11437/1), 
11372, 11438/12 (po podziale 11438/32), obręb 0006 
Miasto Suwałki. 

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas 

drogowy drogi gminnej:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0006 Miasto Suwałki:
1) 11428/9 o pow. 0,1892 ha dzielona na działki: 

11428/14 o pow. 0,0219 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną), 11428/13 o pow. 0,0826 ha (w dotych-
czasowym władaniu) i 11428/15 o pow. 0,0847 ha 
(w dotychczasowym władaniu),

2) 11429 o pow. 0,2523 ha dzielona na działki: 
11429/2 o pow. 0,0148 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną), 11429/1 o pow. 0,1165 ha (w dotychcza-
sowym władaniu) i 11429/3 o pow. 0,1210 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

3) 11430 o pow. 0,2044 ha dzielona na działki: 
11430/2 o pow. 0,0148 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 11430/1 o pow. 0,1896 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

4) 11431 o pow. 0,2452 ha dzielona na działki: 
11431/1 o pow. 0,0122 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 11431/2 o pow. 0,2330 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

5) 11432 o pow. 0,1518 ha dzielona na działki: 
11432/2 o pow. 0,0107 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 11432/1 o pow. 0,1411 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

6) 11433 o pow. 0,1567 ha dzielona na działki: 
11433/1 o pow. 0,0087 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 11433/2 o pow. 0,1480 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

7) 11435/2 o pow. 0,0375 ha dzielona na działki: 
11435/3o pow. 0,0098 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 11435/4 o pow. 0,0277 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

8) 11436 o pow. 0,1062 ha dzielona na działki: 
11436/2 o pow. 0,0119 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 11436/1 o pow. 0,0943 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

9) 11437 o pow. 0,0564 ha dzielona na działki: 
11437/2 o pow. 0,0127 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 11437/1 o pow. 0,0437 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

10) 11438/12 o pow. 0,0041 ha dzielona na działki: 
11438/31 o pow. 0,0014 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 11438/32 o pow. 0,0027 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

11) 11438/30 o pow. 0,0714 ha dzielona na dział-
ki: 11438/33 o pow. 0,0070 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 11438/34 o pow. 0,0644 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

12) 11439 o pow. 0,5830 ha dzielona na działki: 
11439/1 o pow. 0,3669 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 11439/2 o pow. 0,2161 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

zgodnie z zatwierdzonym projektem budow-
lanym.

Z dec y zją tą strony mogą z apoznać się  
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. A Mickiewicza 1, pok. 138.  167/2018

DyżUry KOnSUltACyJne
członków Suwalskiej 

Rady Seniorów 
w siedzibie 

Suwalskiego Centrum 
Inicjatyw Senioralnych przy ul. 

Ciesielskiej 15 w godz. 10.00-13.00:
10 lipca – lucyna śniecińska
24 lipca – Krystyna polkowska

Z lokalu SCIS można korzystać w 
dowolnym terminie po uzgodnieniu 
telefonicznym: 601 917 445.

OBWieSzCzenie prezydenta miasta Suwałk z dnia 27 czerwca 2018 roku
prezydent miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz . U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) zawia-
damia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za 
nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0006, oznaczoną działką 
nr geodezyjny 11439/1 o powierzchni 0,3669 ha, dla której brak założonej księgi wieczystej, która została ob-
jęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 3/2018 sygn. AGP.6740.190.2018.EŁ z dnia 21 czerwca 2018 r. o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowej ulicy od ul. 24 Sierpnia do działki nr geod. 11440 
wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicznym w Suwałkach oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, w ,,Dwutygodniku Suwalskim’’ oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
w dniach od 27.06.2018 r. do dnia 12.07.2018 r. 173/2018
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przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 

na podstawie badań wykonanych przez laboratorium Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 25.05. 2018 r.) 
informuje, że jakość i skład wody dostarczanej odbiorcom przez PWiK 
w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989). 163/2018

OGŁOSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy 
aresztem śledczym i obszarem leśnym w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 
1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwa-
ły Nr XLVI/572/2018 z dnia 30 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu położonego pomiędzy aresztem śledczym i obszarem leśnym 
w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

165/2018

infOrmACJA
prezes zarządu Budynków mieszkalnych 
w Suwałkach tBS sp. z o.o. działając na pod-
stawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania  
i zarządzania nieruchomościami stanowią-
cymi własność Gminy Miasta Suwałki zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie  
z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (teks jednolity 
Dz. U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicz-
nej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
22.06.2018 r. do dnia 12.07.2018 r. został opu-
blikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie in-
ternetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl wykaz nr 9/2018 z dnia 20 
czerwca 2018 r. nieruchomości przeznaczonej 
do dzierżawy.  166/2018

OBWieSzCzenie
prezydenta miasta Suwałk z dnia 25 czerwca 2018 roku

prezydent miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że została wydana 
decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowa-
nym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0007, oznaczoną działkami nr geodezyjny 
31821/4 o powierzchni  0,0033 ha, 31821/3 o powierzchni 0,0080 ha, dla której prowadzona by-
ła księga wieczysta SU1S/00002862/7, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 
5/2017 sygn. AGP.6740.170.2017.EW z dnia 11 lipca 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na budowie ulic 29KD, 30 KD, 31KD, 32KD, 33KD, 16KD, 36KD, 34KD wraz z budową 
uzbrojenia technicznego w Suwałkach zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Suwałk Nr 8/2017, sygn. 
AGP.6740.353.2017.EW.EŁ z dnia 24 listopada 2017 r. Z przedmiotową decyzją sygn.GR.6833.128.2017.
SW strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, ul. Mickiewicza 1, pokój 
nr 141, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, w ,,Dwutygodniku Suwalskim’’ oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach w dniach od 25.06.2018 r. do dnia 10.07.2018 r.   168/2018

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

go. Tel. 668 598 080 142/2018
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Wydawałoby się, że po bestialstwach II wojny światowej już nigdy nic 
takiego nie będzie miało miejsca. A jed-
nak: mordowanie cywili, gwałcenie ko-
biet, obozy koncentracyjne, wychudze-
ni ludzie za drutami, zbiorowe mogiły…

Tochman posiada wyjątkową wrażli-
wość, wyczucie i empatię. Nie szuka taniej 
sensacji, nie stara się na siłę wyciągnąć ze 
swoich rozmówców najbardziej bolesnych 
i intymnych wspomnień, po to tylko, by 
zaspokoić czytelników żądnych najokrut-
niejszych i najintymniejszych szczegółów.

Książka zaledwie 100 stronicowa, 
ale z ładunkiem emocji nie do opisania. 
Takie pozycje wypada czytać. Choćby ku 
przestrodze.

 Kamila Sośnicka
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OBWieSzCzenie
prezydenta miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek 
Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 15.05.2018 
r. znak: I.7011.04.9.2018.IS, decyzję nr 4/2018 z dnia 25 czerwca 2018 
r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwole-
nia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy 
prymasa Stefana Wyszyńskiego w Suwałkach na wysokości ogród-
ków działkowych (droga gminna nr 101383 B) w zakresie robót budow-
lanych obejmujących: 
– rozbiórkę istniejącego zagospodarowania kolidującego z rozbudową ulicy,
– budowę nowej jezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
– budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, zgodnie z planem za-

gospodarowania terenu,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego z brukowej kostki betonowej,
– rozbudowę poboczy z kruszywa łamanego,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem powierzchniowym,
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
– budowę kanału technologicznego,wycinkę drzew i zagospodarowa-

nie zielenią.
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomościach oznaczonych dział-

kami nr: 22697/2, 22698 (działki stanowią istniejący pas drogowy), 22735/1 
oraz w części na działce nr: 22619 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki). 
Numer działki podlegającej podziałowi: 22619 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Numer działki, po podziale, wchodzącej w granice projektowanego pa-
sa drogowego ww. ulicy: 22619/1 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według 
załączonego projektu podziału.

Numer działki, po podziale, leżącej poza pasem drogowym: 22619/2 
(obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numer działki, która w całości wchodzi w granice pasa drogowego ww. 
ulicy: 22735/1 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Inwestycja zlokalizowana będzie na: 
– działkach stanowiących istniejący pas drogowy: obręb 0004 Miasto 

Suwałki – 22697/2, 22698,
– działce w całości przeznaczonej pod projektowany pas drogowy uli-

cy: obręb 0004 Miasto Suwałki – 22735/1,
– działce po zatwierdzeniu podziału przejmowanej pod budowę dro-

gi: obręb 0004 Miasto Suwałki – 22619/1.
Działka objęta podziałem przejmowana pod pas drogowy drogi 

gminnej:
Gmina Miasto Suwałki obręb 0006 Miasto Suwałki:
– 22619 o pow. 15,5701 ha dzielona na działki: 22619/1 o pow. 0,0571 

ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22619/2 o pow. 15,5130 ha (w do-
tychczasowym władaniu) zgodnie z zatwierdzonym projektem bu-
dowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. A Mickiewicza 1, pok. 138. 172/2018

Ludzie ludziom wciąż gotują ten los…

Choć rozpoczęły się wakacje, nie zamierzam dać Wam, Drodzy 
Czytelnicy, odetchnąć. Dziś proponuję książkę naprawdę niełatwą – 
„Jakbyś kamień jadła” Wojciecha Tochmana. Autor podąża śladami wojny 
w byłej Jugosławii, która wybuchła na początku lat dziewięćdziesiątych 
z powodu różnorodności etnicznej. Pozycja jest reportażem o kobietach, 
które przeżyły to piekło i którym odebrało ono mężów, ojców, braci, dzie-
ci. Teraz jedynym marzeniem jest odnalezienie szczątków najbliższych 
i ich godny pochówek.

BIBLIOtekarz 
POLeCa

mundial 
Wygrają nasi

Ostatnie 10 minut meczu Polska –
Japonia przejdą do historii futbolu jako 
najbardziej żenujący spektakl trwające-
go właśnie Mundialu. Nikt i nic nie prze-
bije popisów dumnych orłów z Polski 
i potomków samurajów. Obydwu dru-
żynom wynik 1:0 dla Polski bardzo pa-
sował. Polacy zaliczyli w ten sposób 
„honorowe zwycięstwo”, Japończycy 
awansowali dalej.

Wszyscy teraz wieszają psy na Lewandowskim, Nawałce, całym szta-
bie szkoleniowym. Najbardziej zaś ci, którzy najmocniej dmuchali w ba-
lonik sukcesu, aż ten zamienił się w potężny balon. Tak potężny, że gdy 
już pękł, jego huk poraził miliony rodaków. Nasza nadzieja na tak wycze-
kiwany sukces, nasze przekonanie, że nareszcie mamy piłkarzy i trenera, 
którzy są w stanie zawojować świat, ustąpiły wściekłości. Mieliśmy prze-
cież prawo oczekiwać, że profesjonalni piłkarze dowodzeni przez super 
profesjonalnego trenera nareszcie zagrają dobrze. 

Tymczasem na tle rywali Polacy wyglądali jak zupełni amatorzy; nie 
umieli celnie podawać, nie umieli trafić do bramki, nie potrafili przyjąć pił-
ki, a nade wszystko nie biegali, lecz truchtali jak starsi panowie na dep-
taku w Ciechocinku. Nawet nie próbuję zrozumieć, co tu się podziało. Bo 
przecież taki Lewandowski nie mógł tylko udawać przez tyle lat, że umie 
grać w piłkę, on grać potrafi naprawdę i, jestem o tym przekonany, trafi z 
Bayernu do kolejnego super klubu. Jeśli już ktoś tu zagrał wielką, wręcz 
godną Oscara rolę, to trener, który wpoił w nas przekonanie, że panuje 
nad każdym detalem, doskonale wie, co ma robić w każdej sytuacji. A my 
mu chętnie uwierzyliśmy, bo chcemy wierzyć, że Polak potrafi. 

Co teraz? Razem z moim sąsiadem podjęliśmy uchwałę, że dosyć już 
tego cierpiętnictwa. Od teraz kibicujemy tylko tym, którzy pięknie gra-
ją i, rzecz jasna, wygrywają. I tak będzie aż do finału. W ten sposób ma-
my pewność, że Mundial wygrają na pewno nasi, czego i wam, Szanowni 
Czytelnicy, życzę.

 Stanisław Kulikowski

Ogłoszenia „DtS” 
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl



3.07.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

wigraszki rozdane
Grand Prix XVII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci  

i Młodzieży „Wigraszek” ufundowane przez Prezydenta Miasta Suwałki 
otrzymał Teatr Scena Kotłownia z Ostrowi Mazowieckiej za spektakl 
„Stopklatka”. Tegoroczna edycja udanie łączyła część konkursową  
z otwartymi warsztatami plastycznymi i fotograficznymi, prowadzony-
mi przez suwalskich artystów. Festiwal zorganizował Suwalski Ośrodek 
Kultury.

W kategorii dziecięcej zwyciężył Teatr DDS Zrkadlo z Kremnicy na 
Słowacji ze spektaklem „Mądrym nikt się nie rodzi”. Pierwsze miejsce 
w kategorii młodzieżowej zajął Teatr Forma z Andrychowa i spektakl 
„Otarcia”. Drugą nagrodę w kategorii dziecięcej otrzymał  Teatr Mniejszy 
od Mikrusa z SOK za spektakl „Pudło”. „Wigraszek” to, oprócz otwartych 
dla publiczności spektakli konkursowych, wydarzenia towarzyszące  
i spektakle teatrów zawodowych. Uczestnicy festiwalu, zaproszeni goście 
i suwalska publiczność obejrzeli  – aktywnie biorąc w nim udział – ple-
nerowy spektakl Teatru Klinika Lalek z Wolimierza „Cyrk bez przemocy”. 

DwuTygoDnik SuwalSki
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tu zaszła zmiana
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.

kied y ukońc zono u rząd za nie og ro du miej s kiego, 
który obecnie nosi nazwę parku konstytucji 3 Maja?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema lumiere 

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

tu zaszła zmiana Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicz-
nie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

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

Na odpowiedź czekamy do 13 lipca.

Studio teatralne 
Drevinukas 

z litewskiej Olity 
zaprezentowało 

spektakl 
„Dziewczyna 

kwiat”

cHoroba XXi Wieku
Już po raz dziewiąty mieszkańcy Suwałk i okolic skorzystali z bez-

płatnych badań poziomu cukru i ciśnienia tętniczego, oraz bezpłatnych 
konsultacji z diabetologiem zorganizowanych w ramach Obchodów 
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się indywidualne wyliczanie BMI i porównywanie go z należną ma-
są ciała. Wiele osób dowiedziało się ile kilogramów powinno schudnąć 
aby poprawić swój stan zdrowia i uniknąć wielu chorób. Jak ocenia dok-
tor ewa Korneluk - organizator Obchodów, z badań skorzystało około 
200 osób. „Cukrzyca dotyczy każdej rodziny” było to hasło przewodnie 
tegorocznych obchodów.

Badania profilaktyczne nie są jedyną akcją, jaka jest organizowana 
przez doktor E. Korneluk. W każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 
16.00 w sali konferencyjnej Aquaparku odbywają są spotkania edukacyj-
ne. Najbliższe odbędzie się 12 lipca.

>>



suwalskie lato
Koncertem zespołów InFactor i Power Play na Placu Marii Konopnickiej 

rozpoczęły się wakacje w Suwałkach, a atrakcji, jak co roku nie zabrak-
nie. Będą duże wydarzenia tj. Suwałki Blues Festival (5-8 lipiec), Jarmark 
Kamedulski (11-12 sierpień) z koncertami Natalii Szroeder i zespołu Pectus 
oraz happeningiem historycznym „Wizyta Marszałka J. Piłsudskiego w 
Suwałkach”, Letnia Filharmonia AUKSO (30 lipiec – 5 sierpień), Suwalski 
Jarmark Folkloru (28-29 lipiec). 

Nie zabraknie też mniejszych wydarzeń, ale mających swoich sta-
łych zwolenników m.in. piątkowe koncerty o godz. 20 na Placu Marii 
Konopnickiej, niedzielne (15 lipiec, 12 i 19 sierpień) przy fontannie muzy-
ków Suwalskiej Orkiestry Kameralnej i Maraton szantowy (18-19 sierpień).

W czasie tegorocznych wakacji po raz pierwszy odbędzie się 
Potańcówka z Marszałkiem przy muzyce z lat 20-tych (24 sierpień) oraz 
Wielki Piknik Rodzinny (25 sierpień).

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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Suwalcza-
nie powitali 
lato 
z zespołem 
Power Play

kazikoWe grzebułki
W Suwalskim Ośrodku Kultury otwarto wystawę dorobku artystyczne-

go Bajkowych Grzebuł i Grzebułek Bajkowych oraz Tygrysków Tygrysów 
Rysunku, czyli podopiecznych Kazimierza Gomułki.

Opiekun dzieci i młodzieży wybrał najlepsze, najpiękniejsze, najbar-
dziej efektowne prace, które są eksponowane w Galerii Patio, ul. Jana 
Pawła II 5.

– Możecie być ze swoich dzieci dumni – mówił Kazimierz Gomułka 
do rodziców młodych artystów. – To są naprawdę utalentowane i zdol-
ne dzieci.

Na zajęcia do pana Kazimierza uczęszcza ponad 100 dzieci w wieku 
5-12 lat oraz kilkanaście osób w wieku od 15 do 19 lat. Po wernisażu na 
młodych adeptów sztuki czekał słodki poczęstunek.

>>


