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Nagrodę Włócznia Jaćwingów 2018 otrzymał Zespół Pieśni i Tańca 
„Suwalszczyzna”. Odebrali ją choreograf zespołu Kinga Kobiela 
i kapelmistrz Krzysztof Krzesicki

Czytaj str. 9
włócznie  rozdane
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seniorzy śpiewali
Koncertu Pieśni Żołnierskich pt. „Naród, który przestaje śpiewać, prze-

staje żyć” można było posłuchać na Placu Marii Konopnickiej. Występ 
został przygotowany przez Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją Horyzont  
i Zespół wokalny „Ocean Życia” pod batutą Jerzego Witkowskiego.

– Niech nadrzędnym celem dla nas będzie Ojczyzna i Wolność i tak jak 
naszym ojcom, 
dziadom i pra- 
dziadom towa- 
rzyszy hasło Bóg  
– Honor – Ojczyz- 
na – powiedzia-
ła prowadząca 
koncert Jadwi- 
ga  Sowulewska.

Było to już trzecie zadanie z projektu pt. „Zespół Ocean Życia śpiewa 
dla Najjaśniejszej w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości”, dofinanso-
wanego przez Urząd Miejski w Suwałkach.

>>
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sto książek na 100 lat
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

proponuje suwalczanom „100 książek na 100 -lecie 
Niepodległości Polski”. Każdy, co setny czytelnik suwalskiej 
Biblioteki, który odwiedzi jedną z czterech wypożyczalni 
otrzyma w prezencie jedną książkę. Będzie to literatura patriotyczna, hi-
storyczna lub regionalna. Akcja rozpocznie się w 99. rocznicę wyzwole-
nia Suwałk: 24 sierpnia 2018 roku.

>>

23 SIErPNIA, czwartek 
12.00–18.00 – Wystawa „100-lecie odzy-
skania niepodległości” – Mobilne Muzeum 
Multimedialne – parking przed Centrum Informacji 
Turystycznej, ul. ks. K. Hamerszmita 16

24 SIErPNIA, piątek
10.00–16.00 – Wystawa „100-lecie odzy-
skania niepodległości” – Mobilne Muzeum 
Multimedialne – parking przed Centrum Informacji 
Turystycznej, ul. ks. K. Hamerszmita 16
18.00–20.45 – Potańcówka z Marszałkiem – 
zabawa taneczna dla mieszkańców Suwałk i go-
ści – Park Konstytucji 3 Maja
21.00 –21.45 –  Widowisko histor yczne 
„Suwalszczyzna 1918-1919. Sto lat niepod-
ległej” – Prezentacja multimedialna z udziałem 
rekonstruktorów – przed Ratuszem Miejskim, ul. 
A. Mickiewicza 1

25 SIErPNIA, sobota
16 . 0 0 –17. 0 0 –  Z b i ó r k a  S p o ł e c z n o ś c i 
Harcerskiej i jej Przyjaciół z udziałem 
Alicji Lutostańskiej – Biblioteka Publiczna w 
Suwałkach, sala im. J. Towarnickiej, ul. E. Plater 33A
17.00–22.00 – Muzyczne Lato radia 5 – m.in.: 
występ Moniki Bogdanowicz, pokazy artystycz-
ne, konkurs i inne atrakcje – Park Konstytucji 3 Maja

20.30–22.00 – Koncert zespołu Mrozu – Park 
Konstytucji 3 Maja

26 SIErPNIA, niedziela
10.30–11.30 – Msza św. w intencji suwalczan 
i harcerzy z okazji 100-lecia obchodów – kon-
katedra św. Aleksandra
12.00–19.00 – Główne obchody stulecia 
Suwalskiego Harcerstwa 

12.00 – Apel Harcerski – Park Konstytucji 3 
Maja
15.00–19.15 – Gry i zabawy, wystawa pa-
miątek Hufca ZHP Suwałki, Gala Harcerska 
– Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana 
Pawła II 5
19.30 – Koncert zespołu Dom o Zielonych 
Progach – Suwalski Ośrodek Kultury, ul. 
Papieża Jana Pawła II 5
13.00–17.00 – Suwalski Ekspres – Sportowe 
Zakończenie Wakacji – imprezy sportowo
-rekreacyjne – Zalew Arkadia 

18.00–22.00 – Koncert Moc przyciągania  
– Niepodległa, zagrają: FSB, Daniel Hertzom 
& Crew, Syrbski Jeb – Plac Marii Konopnickiej

99. rOCZNICA WYZWOLENIA SUWAŁK 

ŚWIĘTUJEMY WOLNE SUWAŁKI
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ZDANIEM
PrEZYDENtA
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Do suwalczan trafiły już pierwsze Suwalskie Karty Mieszkańca. 

Wnioskodawcy, których Karty są już gotowe otrzymają z Urzędu 
Miejskiego sms-a z zaproszeniem do jej odbioru. Warto się pospieszyć 
ze złożeniem wniosku, bo zbliża się rok szkolny. A od 1 września su-
walskie dzieci i młodzież będą mogły korzystać z bezpłatnych przejaz-
dów komunikacja miejską. Uprawniać do tego będzie Suwalska Karta 
Mieszkańca. Warto złożyć wniosek o jej wydanie już teraz, bo jej wyro-
bienie trochę trwa, a najmłodsi w tym roku naukę rozpoczną już 3 wrze-
śnia. Bez Suwalskiej Kart Mieszkańca nie będzie też można skorzystać  
z bezpłatnych przedszkoli.

Warto wspomnieć, że program Suwalska Karta Mieszkańca cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Od początku lipca suwalczanie złoży-
li ponad 1800 wniosków o wydanie ponad 4200 kart. Do programu przy-
stąpiło też 11 przedsiębiorców, z usług których z minimum 10% zniżką 
będą mogli korzystać mieszkańcy.

– Chciałbym podziękować tym przedsiębiorcom, którzy już się zdecy-
dowali i zachęcić do przystępowania do programu kolejnych. Deklaracje 
przystąpienia i wszystkie niezbędne wnioski oraz oświadczenia związa-
ne z Suwalską Kartą Mieszkańca można znaleźć na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach um.suwalki.pl – przypomina Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Suwalska Karta Mieszkańca to kompleksowy program działań zmie-
rzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk. To przede 
wszystkim darmowa komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży oraz 
darmowe przedszkola i zniżka na żłobek miejski, ale też tańsze bilety do 
Suwalskiego Ośrodka Kultury, Aquaparku i innych miejskich obiektów 
sportowych. Suwalska Karta Mieszkańca będzie wydawana w czterech 
wariantach – zwykła, rodziny wielodzietnej, osoby niepełnosprawnej  
i seniora. Program startuje od 1 września.

– Chciałbym przypomnieć, że Suwalska Karta Mieszkańca będzie wy-
magana od rodziców dzieci, którzy będą chcieli skorzystać z darmowych 
przedszkoli lub zniżki na żłobek, a także darmowych przejazdów komu-
nikacją miejską. Warto więc zainteresować się tym tematem już teraz  
i złożyć odpowiedni wniosek o wydanie dokumentu – podkreśla prezy-

pierwsze suwalskie karty mieszkańca odebrane

Drodzy Suwalczanie
Dzisiaj chciałbym przekazać Państwu kilka 

informacji o przykrej dla mnie sprawie, jaką by-
ła awaria w godzinach popołudniowych i wie-
czornych w dniu 27 lipca br. w suwalskiej oczysz-
czalni ścieków. 

Z oczyszczalni ścieków wpłynęło do Czarnej 
Hańczy przez sześć godzin ok. 2,5 tyś. m3 pod-
czyszczonych mechanicznie ścieków. Takie zda-
rzenie nie powinno mieć miejsca. Wszczęte  
w trybie natychmiastowym kontrole i procedury 
wyjaśniające oraz praca miejskiego zespołu za-
rządzania kryzysowego i powołanej zakładowej 
komisji dają pełny obraz tego co się wydarzyło. 

Główna przyczyna tej awarii to błąd człowie-
ka, ale także uczciwie należy stwierdzić, że sys-
tem pracy i kontroli w tym zakładzie nie był do-
skonały. Winni już zostali ukarani – stracili pracę i 
stanowiska. Błędów, które zostały popełnione nie 
da się cofnąć, ale trzeba wdrożyć nowe procedury 
oraz wzmocnić monitoring i kontrolę nad proce-
sem oczyszczania ścieków. Zapewniam Państwa, 
iż takie czynności zostały już podjęte. 

Zaraz po ustaleniu wstępnych przyczyn i skut-
ków tej awarii w sobotnie przedpołudnie 28 lipca 
przekazaliśmy do mediów specjalny komunikat. 
Komunikat ten wywołał dużo spekulacji i niepo-
koju o stan rzeki Czarnej Hańczy i jeziora Wigry 
oraz możliwość korzystania m.in. z kąpielisk. 
Faktem jest, iż spowodowało to śnięcie ok. 120 kg 
ryb, które w sobotę i niedzielę zostały z rzeki ze-
brane. PWiK zobowiązał się do zarybienia rzeki 
w ilości trzykrotnie większej niż ilość śniętych ryb. 

Ilość ścieków, która dostała się do rzeki, nie 
jest obojętna środowiskowo, ale pobrane w dniu 
30.07.2018 r. próby i przeprowadzone przez służby 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
badania jakości wody w Czarnej Hańczy i jeziorze 
Wigry dowiodły, że stan wody nie odbiega od te-
go sprzed awarii. Nie nastąpiło istotne pogorsze-
nie jakości wody. Nie było również z tego tytułu 
zagrożenia do korzystania z kąpieli w Wigrach,  
a wyniki przeprowadzonych ostatnio badań bak-
teriologicznych opublikowanych wczoraj są ko-
rzystne. Pozostaje też kwestia kar i rekompensat 
za zanieczyszczenie środowiska. Ich wysokość nie 
jest jeszcze znana, a być może nie będzie ich wcale, 
bowiem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Białymstoku wydała postanowienie o odmowie 
wydania decyzji nakładającej obowiązek przepro-
wadzenia działań zapobiegawczych lub napraw-
czych. Trzeba też dodać, że PWiK jest ubezpieczo-
ny z tytułu prowadzonej działalności. 

Wnioski z tego zdarzenia zostały już wycią-
gnięte, a proces oczyszczania ścieków jest pod 
pełną kontrolą i monitoringiem. Wszystkim miej-
skim jednostkom komunalnym wydałem też po-
lecenia przeglądu i weryfikacji obowiązujących 
procedur oraz dokonanie analizy ryzyka. 

Mieszkańców Suwałk oraz naszych gości i tu-
rystów za zaistniałe zdarzenie pragnę przeprosić.

dent Cz. Renkiewicz.
Przypominamy, że wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca są 

przyjmowane w pięciu punktach na terenie całego miasta:
– w Aquaparku
– w holu hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
– w Szkole Podstawowej nr 11
– w Urzędzie Miejskim przy ul. Noniewicza 71, przy Straży Miejskiej
– w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przy  

ul. Noniewicza 71.
Podstawowym warunkiem otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca 

jest rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych  
w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i deklaracja w zeznaniu, że miej-
scem zamieszkania jest miasto Suwałki.

Prezydent Cz. Renkiewicz wręcza Romanowi Gumowskiemu pierwszą Suwal-
ską Kartę Mieszkańca
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dłuższa droga do suwałk
To już pewne.  Po niedawnej decyzji Ministra Infrastuktury, drogi ekspresowe Via Baltica i Via 

Carpatia połączą się poprzez łącznik S16 na linii Ełk – Knyszyn, a nie poprzez remont i rozbudowę 
do standardu S drogi z Augustowa do Białegostoku, jak wnioskowali o to samorządowcy z nasze-
go regionu oraz sami przedsiębiorcy. To zła wiadomość dla Suwałk, ponieważ podróż do stolicy 
naszego regionu będzie dłuższa i, niestety, droższa.

Zdaniem samorządowców z ziemi suwalskiej i augustowskiej budowa drogi łączącej szlaki Via 
Baltica i Via Carpatia poprzez trasę S16 na linii Ełk – Knyszyn jest nieuzasadniona ze względów eko-
nomicznych, społecznych, a przede wszystkim środowiskowych.

– Ta droga będzie o 30 km dłuższa. To oznacza dłuższy czas przejazdu, dłuższy czas pracy kie-
rowców, większą liczbę spalonego paliwa, zanieczyszczenie środowiska, a przede wszystkim znisz-
czenie cennych krajobrazów Biebrzańskiego Parku Narodowego przez którego serce ma biec ta 
droga – ocenia Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Były stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego, samorządów Suwałk i Augustowa, któ-
rzy wielokrotnie prosili przedstawicieli rządu i podlaskich parlamentarzystów o ponowne prze-
myślenie przebiegu tej drogi. Były też spotkania z przedsiębiorcami, którzy jednym głosem mó-
wili, że to zła decyzja. 

–  Niestety fakt jest taki, że nie słucha się osób mieszkających w tym regionie, a decyzje podejmu-
je się z perspektywy biurka w Warszawie. Najsmutniejsze jest to, że naszych apeli nie słuchają przed-

stawiciele Rządu od nas  
z Suwałk. Wielokrotnie w tej 
sprawie pisałem do ministra 
Jarosława Zielińskiego. 
Niestety, te i inne moje pi-
sma skierowane do niego 
pozostają bez odpowiedzi   
– dodaje prezydent Suwałk.

Jak podaje Ministerstwo 
Infrastruktury – program in-
westycji dotyczy procesu 
przygotowawczego. Prace 
przygotowawcze będą pro-
wadzone w latach 2019–
2023.

pieniądze dla pec-u
Suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku 

przez NFOŚiGW, otrzyma kolejne dofinansowanie z unijnych funduszy, tym razem na likwida-
cję węzłów grupowych w mieście. Zmniejszy to straty ciepła oraz poprawi jakość obsługi odbior-
ców ciepła.

W najbliższym czasie będzie 
podpisana umowa z NFOŚiGW 
na realizację projektu dotyczą-
cego likwidacji węzłów grupo-
wych. Wartość projektu to 6,7 mln 
zł, wartość dofinansowania – 3,4 
mln zł. W ramach tego projektu  
w latach 2018-2020 zostanie zlikwi-
dowanych 12 węzłów grupowych  
w budynkach wielorodzinnych w 
północnej części miasta w obrębie 
ulic: Moniuszki, Kowalskiego, Paca, 
Reja, Lityńskiego i Daszyńskiego, a 
zastąpi je 49 nowych węzłów indywi-
dualnych, wraz z budową instalacji  
w budynkach i nowych przyłączy do tych węzłów. 

Pierwszy projekt na przebudowę i termomodernizację sieci w mieście został uruchomiony  
w marcu tego roku. Wartość projektu – 16,1 mln zł, wartość dofinansowania – 7,2 mln zł.  Prace zwią-
zane z realizacją tego projektu już ruszyły i są rozłożone na lata 2018-2020.
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Źródło fot. Ministerstwo Infrastruktury
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WYDArZYŁO SIę
n Po pokonaniu 473 km suwalczanie Piotr 

Wasilewski i Jakub Jeromin dotarli do me-
ty Onko Tour 2018. To był rajd rowerowy na 
trasie z Białegostoku do Włodawy. Kolarze 
wystartowali spod Białostockiego Centrum 
Onkologii. Wyjątkowy rajd rowerowy pacjen-
tów Onko Tour 2018 ma zachęcić Polaków do 
profilaktyki oraz wsparcia chorych w walce  
z nowotworami.  

fot. Fundacja Pokonaj Raka

n Zakończył się trwający od wielu miesię-
cy spór zbiorowy między pielęgniarkami a dy-
rekcją Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. 
W rozmowach pomogło podpisane już po-
rozumienie między centralą pielęgniarskich 
związków zawodowych a ministerstwem 
zdrowia. 
n Sędzia Waldemar M. z suwalskiego Sądu 

Okręgowego uczestniczył w kolizji drogo-
wej 3 sierpnia w Suwałkach na ul. Utrata  
i uciekł z miejsca zdarzenia. Po zatrzymaniu 
w Augustowie okazało się, że był pod wpły-
wem alkoholu. Prezes Sądu Okręgowego  
w Suwałkach zdecydował o natychmiasto-
wej przerwie w czynnościach służbowych sę-
dziego Waldemara M., który złożył rezygna-
cję z funkcji Przewodniczącego II Wydziału 
Karnego suwalskiego Sądu Okręgowego.
n Żeński chór z Estonii wystąpił  w suwal-

skim kościele ewangelicko– augsburskim. 
Artyści pochodzili z miasta partnerskiego 
Suwałk – Voru.   Organizatorami wydarzenia 
byli: Parafia Ewangelicko-Augsburska i suwal-
ski Urząd Miejski. 
n Anna Morawiec za film „Planeta Ziemia” 

zdobyła pierwszą nagrodę  drugiej edycji su-
walskiego Festiwalu Filmowego „no to fest”.   
Podczas festiwalu można było uczestniczyć 
w darmowych pokazach filmowych, spotka-
niach z twórcami, w filmowych warsztatach 
dla początkujących i w formule Masterclass, 
które poprowadził znany reżyser Krzysztof 
Zanussi. Ocenił on, że: „widzi w Festiwalu „no 
to fest” wielki potencjał”. 
n Jest dobra i długo wyczekiwana wia-

domość dla mieszkańców ulicy Krzywólka. 
Suwalski Urząd Miejski ogłosił nowy przetarg 
na jej budowę jej – blisko 1 km. Inwestycja ma 
zakończyć się z końcem sierpnia przyszłego 
roku. Oferty w przetargu można składać do 
17 sierpnia br. Szerzej pisaliśmy o tym w po-
przednim wydaniu DTS.
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6 SIErpNIA prEzYdENT SUWAŁK  
I prEzES przEdSIĘbIOrSTWA WO-
dOcIągóW I KANALIzAcJI zŁOżYLI 
NA SESJI rAdY MIEJSKIEJ WYJAŚNIE-
NIA dOTYczącE przYczYN, przEbIE-
gU LIKWIdAcJI I SKUTKóW AWArII W 
OczYSzczALNI ŚcIEKóW, dO JAKIEJ 
dOSzŁO 27 LIpcA.

30 lipca o zwołanie nadzwyczajnej se-
sji,    jeszcze przed przed zaprezentowaniem 
pierwszych oficjalnych informacji o awarii, wy-
stąpili radni klubu Prawo i Sprawiedliwość. Te 
informacje zostały przedstawione po południu 
30 lipca na konferencji prasowej, podczas któ-
rej prezes PWiK Leszek Andrulewicz, zastęp-
ca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna i dyrek-
tor Wigierskiego Parku Narodowego Jarosław 
Borejszo opowiedzieli o przebiegu i ustaleniach 
dotyczących awarii. Pisaliśmy o tym w poprzed-
nim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Podczas ostatniej sesji te informacje zostały 
powtórzone. Przyczyną awarii było zapowietrze-
nie pomp i nieprawidłowy nadzór, błąd człowie-
ka, który nie zareagował i nie przełączył syste-
mu na inny zestaw pomp. Przez to przez ok. 6 
godzin przez kanał awaryjny do Czarnej Hańczy 
wpłynęło ok 2,5 tys. metrów tylko mechanicznie 
podczyszczonych ścieków. W kolejnych dwóch 
dniach z rzeki wydobyto ok. 120 kg śniętych ryb. 
Z ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Białymstoku wynikało, że nie do-
szło do katastrofy ekologicznej i w Wigrach moż-
na się kąpać.

KONSEKWENCJE AWArII
W oczyszczalni pracowało dwóch operato-

rów i dyspozytor, który nie zauważył alarmu-
jących wskazań monitoringu. Co gorsza, na 

początku twierdził, że w oczyszczalni wszyst-
ko jest w porządku. Za to i rażące niedbalstwo 
dyspozytor został dyscyplinarnie zwolniony, 
a podlegli mu operatorzy pozbawieni premii. 
Kierownik oczyszczalni ma zostać zdegrado-
wany do stanowiska mistrza. Sprawą zajmuje 
się prokuratura. Prezydent nie przyjął dymisji 
prezesa PWiK Leszka Andrulewicza, który pre-
zesem spółki jest od kilku miesięcy.

Prezydent Czesław Renkiewicz, szczegóło-
wo zrelacjonował wydarzenia, jakie miały miej-
sce bezpośrednio po awarii i podjętych dzia-
łaniach na terenie Suwałk. Natomiast na sesji 
zabrakło informacji o działaniach podjętych 
przez odpowiednie służby na terenie powia-
tu suwalskiego, bo rzeka Czarna Hańcza poni-
żej oczyszczalni ścieków płynie po granicy su-
walskich powiatów; grodzkiego i ziemskiego, 
a jezioro Wigry znajduje się na terenie powia-
tu ziemskiego.

na sesji o awarii Po awarii zmodernizowany ma być system 
nadzoru, wprowadzony dodatkowy monito-
ring oraz wprowadzony obowiązek naoczne-
go sprawdzania stanu ścieków na wylocie z 
oczyszczalni. W przyszłości, zamiast do kana-
łu awaryjnego, ścieki w takich sytuacjach naj-
prawdopodobniej  popłyną do niewykorzysty-
wanego w oczyszczalni zbiornika o pojemności 
5 tys. metrów sześciennych, który przynajmniej 
przez kilka godzin będzie spełniał rolę bufora.

Zarówno prezydent, jak i prezes żałowali, że 
przez awarię techniczną i zaniedbania ludzkie 
zniszczony został wizerunek PWiK-u jako firmy 
nowoczesnej i kompetentnej oraz miasta, które 
dba o czystość Czarnej Hańczy.

O swoim zaniepokojeniu zaistniałą awarią 
mówili m.in. radni Irena Schabieńska, Bogdan 
Bezdziecki. Wojciech Pająk i Zdzisław S. 
Ścięgaj.

– To co się stało, nie było dobre dla Wigier, ale 
nie było katastrofy ekologicznej. Najgorszą rze-
czą jest sianie panik – ocenił Jarosław Borejszo, 
dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

CO Z JEZIOrEM WIGrY?
O tym, że jakość wody w Wigrach zna-

cząco nie pogorszyła się mówiła Wiesława 
Blusiewicz, kierownik suwalskiej delegatury 
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Elżbieta Bednarko, Powiatowy Inspektor 
Sanitarny przyznała, że kąpieliska nad  jezio-
rem Wigry nie było badane, bo nikt nie złożył 
takiego wniosku. Prezydent Suwałk zobowią-
zał suwalski PWiK do złożenia takiego wniosku. 

Grzegorz Mackiewicz, przewodniczący 
Rady Powiatu krytycznie wyraził się o działa-
niu systemów powiadamiania. Ocenił także ja-
ko niewystarczające podjęte kroki i stwierdził, 
że w wiele osób z powiatu poniosło olbrzymie 
straty z powodu awarii w PWiK-u, a gdy zosta-
ną one oszacowane – warto by poszkodowani 
wystąpili o odszkodowania na drodze sądowej, 
które musiałyby być wypłacone z pieniędzy su-
walskich podatników.

O przebiegu awarii mówił Leszek Andrulewicz, 
prezes PWiK

CZYtELNICY PYtAJą
Po ostatniej sesji Rady Miejskiej zaniepokojeni Czytelnicy 

DwuTygodnika Suwalskiego pytali, jak to możliwe, że ścieki medycz-
ne ze szpitala mogą bezpośrednio wpływać do ścieków komunalnych. 
W czasie sesji radny Bogdan Bezdziecki powiedział m.in. (na podstawie 
dźwiękowego zapisu przebiegu sesji: „… w tych ściekach były najpraw-
dopodobniej ze szpitala. Czy nie dostały się bakterie typu gronkowiec, 
kałowe i inne…”

Wyjaśniają przedstawiciele PWiK i szpitala
Leszek Andrulewicz – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Suwałkach. 
– Ze Szpitalem Wojewódzkim w Suwałkach mamy umowę na odpro-

wadzanie ścieków wyłącznie pochodzenia bytowego. Ścieki medyczne 
nie są odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji miejskiej. 

Zbigniew Liszewski i regina Szymańska – Szpital Wojewódzki im. 
L. Rydygiera w Suwałkach.

– Zgodnie z podpisaną umową nr 43/2012/UZWK pomiędzy 
Szpitalem Wojewódzkim im.dr.Ludwika Rydygiera w Suwałkach, a 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach (PWiK) ście-

ki bytowe ze Szpitala są oddawane bezpośrednio do kanalizacji PWiK. 
Dodatkowo ścieki, które mogą być skażone (np. Oddział Zakaźny) zanim 
trafią do instalacji należącej do PWiK przechodzą przez chlorownię i pod-
dawane są procesowi dezynfekcji na terenie Szpitala.

Odpady medyczne są odbierane ze Szpitala przez firmę zewnętrz-
ną, z którą Szpital ma podpisaną umowę na odbiór i utylizację odpa-
dów niebezpiecznych. Po dokonaniu utylizacji odpadów firma dostar-
cza Szpitalowi dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów 
medycznych niebezpiecznych.
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W związku z tym przygotowaliśmy ranking 
za 2017 rok najlepiej zarabiających osób po-
chodzących z Suwałk, parlametarzystów bądź 
kierujących suwalskimi publicznymi urzęda-
mi lub spółkami komunalnymi oraz spółka-
mi, w których Skarb Państwa ma decydujący 
głos. Krótko mówiąc utrzymywanych z pie-
niędzy podatników. W zestawieniu znalazł się 
też Grzegorz Mackiewicz, który wprawdzie nie 
mieszka w Suwałkach, ale oficjalnie zapowie-
dział swój start w najbliższych wyborach na sta-
nowisko Prezydenta Miasta Suwałk, jako kandy-
dat Prawa i Sprawiedliwości. 

Kto zarobił najwięcej w 2017 roku?

1. Barbara

Alicja

Klimiuk

– 623 000 zł

2. Grzegorz 

Mackiewicz – 

290 488,01 

3. Jarosław 

Zieliński 

– 246 028,10 

4. Leszek Dec – 238 544,54 
5. Tadeusz Chołko – 236 109,90 
6. Grzegorz Kochanowicz – 

209 693,74 
7. Bożena Kamińska – 185 430,55 

Ranking powstał na podstawie publicz-
nych danych udostępnionych w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w sprawozdaniach 
spółek. W zestawieniu nie uwzględniliśmy do-
chodów z majątku prywatnego (najmu).

Bezkonkurencyjnym liderem jest pocho-
dząca z Suwałk Barbara Klimiuk , która od  
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1 marca do końca 2017 roku była wiceprezesem 
Zarządu Energa S.A. Od 6. lutego 2018 r. pełni 
obowiązki prezesa tej spółki, w której 64,09% 
(według sprawozdania za 2017 r. ma Skarb 
Państwa). O obsadzie kierowniczych stanowisk 
w tej spółce decydują przedstawiciele rządu. 

B. Klimiuk wyprzedza Grzegorza Mac- 
kiewicza, przewodniczącego Rady Powiatu 
Suwalskiego, dyrektora białostockiego Oddziału 
Zakładu Polskiej Spółki Gazownictwa, w któ-
rej głos decydujący ma Skarb Państwa. A za-
tem przedstawiciele rządu decydują o obsa-
dzie kierowniczych stanowisk w tej spółce. 
Zdecydowanie wyprzedza on wicemini-
stra spraw wewnętrznych i administracji, posła 
Jarosława Zielińskiego oraz prezesa Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, radnego na 
Sejmik Województwa Podlaskiego Leszka Deca.  
W SSSE najwięcej akcji ma Skarb Państwa i to 
przedstawiciele rządu decydują o obsadzie kie-
rowniczych stanowisk w tej spółce. Kolejne miejsce 
zajmują Wójt Gminy Suwałki tadeusz Chołko, któ-
ry poza samorządowym wynagrodzeniem otrzy-
muje też emeryturę oraz były prezes suwalskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Grzegorz Kochanowicz, który w tym roku prze-
szedł na emeryturę. W 2017 r. poza wynagrodze-
niem z PWiK-u otrzymywał on jeszcze emeryturę. 
Siódmą lokatę zajmuje poseł Bożena Kamińska. 

Warto zauważyć, że prezydent Suwałk 
Czesław renkiewicz osiągnął w 2017 r. dochód 
159 570,48 zł, który daje mu dopiero czternastą lo-
katę w zestawieniu najlepiej zarabiających, a sta-
rosta suwalski Szczepan Ołdakowski plasuje się 
jeszcze niżej, w trzeciej dziesiątce tego rankingu 
z dochodem 139 798 zł. Obaj od 1 lipca mają wy-
nagrodzenie obniżone. Teraz Prezydent Miasta 
Suwałk zarabia 10 940 zł miesięcznie brutto (net-
to 7 590 zł). Rocznie daje to ok. 131,3 tys. zł.

W rankingu tym nie uwzględniliśmy wszyst-
kich osób publicznych ponieważ znajdują-
ce się w intrenecie ich oświadczenia majątko-
we nie zawierają danych o wynagrodzeniach. 
Dotyczy to m.in. osób zatrudnionych w wy-
miarze sprawiedliwości, czyli sędziów i proku-
ratorów w tym prezesów sądów okręgowego  
i rejonowego oraz prokuratury okręgowej i re-
jonowej. Zapewne ich wynagrodzenie nie ob-
ciążone składkami na ubezpieczenie społeczne 
dały by im wysokie miejsce w naszym rankingu. 

Trzeba też podkreślić, iż według danych Izby 
Administracji Skarbowej w Suwałkach było 54 mi-
lionerów, których dochód za 2017r. był wyższy niż 
1 milion złotych. Byli to głównie przedsiębiorcy.

siedmioro wspaniałych
KtO NAJWIęCEJ ZArOBIŁ W 2017 rOKU?

Od 1 LIpcA ObOWIązUJE rOzpOrządzENIE O OgrANIczENIU WYNAgrOdzENIA 
SAMOrządOWcóW. W SUWAŁKAch TO OgrANIczENIE WYNAgrOdzEń zASAd-
NIczYch O 20% dOTYczY M.IN. prEzYdENTA MIASTA SUWAŁK, STArOSTY SU-
WALSKIEgO, WóJTA gMINY SUWAŁKI OrAz Ich zASTĘpcóW. W UzASAdNIENIU 
prOJEKTU rOzpOrządzENIA WSKAzANO, żE ObNIżENIE pENSJI NIEKTórYch 
SAMOrządOWcóW, TAK JAK W przYpAdKU pArLAMENTArzYSTóW, JEST Od-
pOWIEdzIą NA pOWSzEchNE OczEKIWANIE SpOŁEczNE zWIązANE z pEŁNIE-
NIEM fUNKcJI SpOŁEczNYch.

Fot. Energa S.A.

Dyskusja po awarii w suwalskiej oczyszczal-
ni skłoniła nas do zastanowienia się nad tym, 
jak państwo czuwa nad naszym bezpieczeń-
stwem. Wtedy, gdy najbardziej potrzebujemy 
pomocy państwa i jego służb. Na ostatniej se-
sji suwalskiej Rady Miejskiej pojawiły się wątpli-
wości, kto powinien podjąć działania w takiej 
sytuacji kryzysowej, gdy jej skutki odczuwają 
mieszkańcy przynajmniej dwóch gmin, miast 
czy powiatów. Zgodnie z ustawą o zarządza-
niu kryzysowym każdy samorząd podejmu-
je działania na swoim obszarze czyli na tere-
nie gminy, miasta i powiatu.  Z kolei wojewoda,  
w imieniu państwa odpowiada za zarzą-
dzanie kryzysowe na terenie całego woje-
wództwa.

DZIAŁANIA PO AWArII 
Po awarii w suwalskiej oczyszczalni ście-

ków, która nastąpiła po południu i wieczorem 
27 lipca, został zwołany następnego dnia ra-
no Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego,  
w którym uczestniczył Prezydent Miasta 
Suwałki, przedstawiciele podległych mu służb 
oraz przedstawiciele rządowej administracji ze-
spolonej podległej Wojewodzie Podlaskiemu 
(m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, policja, Państwowa Straż Pożarna). 
Na spotkaniu poinformowano o pierwszych 
ustaleniach i podjęto decyzje, co do dalszych 
działań m.in. intensywne działania ogranicza-
jące skutki awarii prowadzili strażacy pożar-
ni i wędkarze. Informację o zaistniałej awarii 
uzyskali wszyscy, którzy powinni ją otrzymać.  
Opublikowano ją też w sobotę przed połu-
dniem (28 lipca) na internetowej stronie suwal-
skiego Urzędu Miejskiego.

KtO INFOrMUJE O AWArII?
Podczas sesji radni zgłaszali wątpliwości, 

co do podjętych działań lub też ich braku, po 
awarii w suwalskiej oczyszczalni ścieków, m.in. 
dotyczyły one braku informacji nad jeziorem 

zarządzanie  kryzysem
JAK PAńStWO DZIAŁAŁO PO 

>>

Czarna Hańcza w Sobolewie dwa tygodnie po awarii
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KOMUNIKAt O StANIE WODY W WIGrACH PO AWArII
Jak poinformował w poniedziałek (13 sierpnia) prezes Leszek Andrulewicz, na zlecenie 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością zostały wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach ba-
dania bakteriologiczne wody jeziora Wigry przy plaży PTTK w Starym Folwarku. Wskaźniki zanie-
czyszczeń nie przekraczają dopuszczalnych norm dla miejsc wykorzystywanych w kąpieli.  Więcej 
na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Ponadto w związku z awarią w suwalskiej oczyszczalni ścieków w Suwałkach, która miała miej-
sce 27 lipca  po rozpatrzeniu zgłoszenia Wigierskiego Parku Narodowego oraz Polskiego Związku 
Wędkarskiego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach o wystąpieniu szkody w środowi-
sku w związku z zanieczyszczeniem rzeki Czarna Hańcza ściekami komunalnymi, Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku odmówiła wszczęcia postępowania administra-
cyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań zapobie-
gawczych lub naprawczych.

Wigry o zaistniałej sytuacji oraz braku badań 
jego wody przeprowadzonych przez Sanepid. 
Szefowa suwalskiego Sanepidu Elżbieta 
Bednarko poinformowała, że takie badania 
nie zostały przeprowadzone, bo administrator 
kąpieliska nad Wigrami i nikt inny nie wystą-
pił z wnioskiem o przeprowadzenie takich ba-
dań. W czasie sesji Czesław renkiewicz, pre-
zydent Suwałk zobowiązał prezesa suwalskiego 
PWiK-u do sfinansowania takich badań.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody 
Podlaskiego z 24 marca 2016 r. w sprawie 
organizacji i działania Systemu Wczesnego 
Ostrzegania o zagrożeniach w województwie 
podlaskim, do ostrzegania i alarmowania lud-
ności są uprawnieni wójtowie, burmistrzowie i 
prezydenci miast na terenie gminy lub miasta 
lub starostowie na obszarze powiatu oraz woje-
woda podlaski na obszarze całego wojewódz-
twa lub jego części.

ZArZąDZANIE KrYZYSOWE 
W SUWAŁKACH

Zapy taliśmy Adama Karczewskiego  
– naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach jak za-
rządzanie kryzysowe jest zorganizowane  
w Suwałkach. 

– Organem właściwym w sprawach zarzą-
dzania kryzysowego na terenie miasta Suwałki 
jest Prezydent Miasta. Organem pomocni-
czym Prezydenta Miasta w zapewnieniu wy-
konywania zadań zarządzania kryzysowego 
na terenie miasta Suwałki jest Miejski Zespół 
Zarządzania Kryzysowego powoływany przez 
prezydenta miasta. Skład Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach: 
Prezydent Miasta Suwałk – Przewodniczący 
Zespołu; Z-ca Prezydenta Miasta – I Zastępca 
Przewodniczącego Zespołu; Komendant 
Miejski PSP – Zastępca Przewodniczącego 
Z e s p o ł u ;  N a c z e l n i k  W y d z i a ł u  S p r a w 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego; Kierownik 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego; Komendant Miejski Policji, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Komendant 
Straż y Miejsk iej ;  Powiatow y Inspek tor 
Nadzoru Budowlanego; Dyrektor Zarządu 
Dróg i Zieleni; Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie; Dyrektor Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Podstawą funkcjonowania Miejskiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest usta-
wa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kry-
zysowym Do jego zadań należy m.in.:

– podjęcie działań ratowniczych i porząd-
kowo ochronnych prowadzonych przez służby 
ratunkowe i jednostki organizacyjne zaanga-
żowane w zarządzanie kryzysowe na obsza-
rze miasta;

– uruchomienie wszystkich struktur ra-

towniczych i procedur w celu zabezpieczenia 
możliwości realizacji przez Prezydenta Miasta 
funkcji kierowania w warunkach stanu klęski 
żywiołowej lub zdarzenia o znamionach klęski 
żywiołowej na obszarze miasta;

– uruchamianie punktów informacyjnych 
dla ludności;

– współpraca z Wojewódzkim Zespołem 
Zarządzania Kryzysowego. 

A CO Z GMINą I POWIAtEM?
A zatem zadania Miejskiego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego dotyczą obszaru 
miasta. A co dzieje się, jeśli skutki awarii dotyczą 
mieszkańców większego obszaru niż miasto? 
Skutki awarii w suwalskiej oczyszczalni ście-
ków były odczuwane na terenie Suwałk, gmi-
ny Suwałki i powiatu suwalskiego. 

Wójt gminy Suwałki tadeusz Chołko po-
informował nas, że był nad Czarną Hańczą w 
miejscu, gdzie działania prowadzili strażacy. 
Gmina nie ma możliwości poinformowania 
mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu. Jego 
zdaniem jest to zadanie Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. O podjętych działa-
niach chcieliśmy rozmawiać również ze Starostą 
Suwalskim. Jednak nie udało się to do chwili od-
dania do druku „DwuTygodnika Suwalskiego”. 

WOJEWODA CZEKAŁ NA PrOŚBę 
O POMOC

Zgodnie z ustawą każdy samorząd powinien 
zarządzać sytuacją kryzysową na swoim obsza-
rze. Ktoś jednak powinien takimi działania-
mi kierować i je koordynować. Przypomnijmy, 
że za zarządzanie kryzysowe na terenie woje-
wództwa podlaskiego odpowiada wojewoda. 
Zapytaliśmy o to Sylwię taha-Borowik z Biura 
Wojewody Podlaskiego:
– czy i kiedy Wojewoda podlaski  otrzy-
mał informację o awarii oczyszczalni 
ścieków w Suwałkach?

–  Podlaski Urząd Wojewódzki otrzymał 
informację o awarii w oczyszczalni ścieków 
Suwałkach 27 lipca br.

 –  Jakie działania podjął Wojewoda 
podlaski po awarii w Suwałkach, których 
skutki dotyczyły suwalskich powiatów – 
grodzkiego i ziemskiego?

– Służby, inspekcje i straże podległe woje-
wodzie podlaskiemu pracują sprawnie. Na bie-

żąco monitorowały i monitorują sytuację oraz 
postępy w likwidacji zagrożenia. Swoje bada-
nia przeprowadził Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska.

 Na wniosek organu samorządu terytorial-
nego wojewoda podlaski może wesprzeć dzia-
łania prezydenta miasta, starosty w minimaliza-
cji skutków powstałego zagrożenia. Suwalskie 
organy samorządowe w tej sprawie nie wnio-
skowały o pomoc w działaniach.

Tyle przedstawicielka wojewody.

POtrZEBNE SZYBKIE DZIAŁANIE

Nasz wniosek jest oczywisty. Potrzebne 
są tutaj pilne zmiany w prawie. W takich sy-
tuacjach kryzysowych służby państwowe po-
winny podejmować działania natychmiast, 
bez oczekiwania na czyjekolwiek wystąpie-
nie. W takich sytuacjach ważny jest czas. 
Działania muszą być szybkie i skuteczne.  
A wszystko po to by, mieszkańcy czuli się bez-
piecznie.

Sprawą awarii w suwalskiej oczyszczalni 
zajęła się suwalska prokuratura, która prowa-
dzi postępowanie pod kątem artykułu 182 ko-
deksu karnego. Mówi on o zanieczyszczeniu 
mogącym zagrozić życiu lub zdrowiu człowie-
ka albo znacznie wpłynąć na obniżenie jakości 
wody czy powietrza. Grozi za to kara od 3 mie-
sięcy do 5 lat więzienia. Co więcej, jeśli awaria 
związana była z eksploatacją instalacji działają-
cej w ramach zakładu, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

zarządzanie  kryzysem
AWArII W OCZYSZCZALNI?
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suwalski budżet 
obywatelski 

Jeszcze tylko  
d o  17  s i e r p n i a 
można zgłasz ać 
wnioski do szóstej 
edycji Suwalskiego 
Budżetu Obywa- 
telskiego. Miesz- 
kańcy Suwałk po-
nownie mają do 
wykorzystania aż 
2,6 mln zł. Kwota 
podobnie, jak rok 
temu podzielona 
jest na 3 grupy projektów. Najwięcej, bo 2 mln zł będzie 
przeznaczonych na „duże” projekty inwestycyjne, pół mi-
liona złotych na „małe” projekty inwestycyjne, a 100 tys. zł 
na projekty kulturalne i społeczne.

Pojedynczy „duży” projekt inwestycyjny nie może prze-
kroczyć kwoty 800.000 zł. „Mały” projekt inwestycyjny nie 
może być droższy niż 100.000 zł, a pojedynczy kulturalny 
lub społeczny projekt może maksymalnie kosztować 20.000 
zł. Projekty do realizacji po weryfikacji formalno– prawnej 
będą wybrane przez suwalczan w głosowaniu, które potrwa 
od 22 października do  9 listopada 2018 r. 

Więcej na: www.um.suwalki.pl 
 

CO POWStAJE Z SBO W 2018 rOKU?
Inwestycje, które wygrały ubiegłoroczne głosowanie 

są sukcesywnie realizowane. Remont ulicy Falka zdobył  
w ostatniej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego re-
kordową liczbę 2 112 głosów. Ta inwestycja pochłonęła nie-
co ponad pół miliona złotych. Zakres robót przewidywał 
wykonanie instalacji podziemnych: wodociągowej, kanali-
zacji deszczowej i teletechnicznej oraz oświetlenia i całko-
wicie nowej jezdni z kostki betonowej i chodniki.

W tym roku w ramach zwycięskich inwestycji budżetu 
obywatelskiego  wybudowana zostanie także ścieżka pie-
szo-rowerowa przy ul. Prymasa  Wyszyńskiego z oświetle-
niem do Ogrodu Działkowego „Borówka”. Zrealizowane 
zostały już niektóre projekty społeczne, jak choćby dzień 
dziecka z PWSZ. Powstają również małe projekty inwesty-
cyjne: nowe place zabaw przy ul. Putry i Witosa, a także 
chodniki na osiedlu Hańcza i Szpitalnej.

dobry start
W suwalskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Filipowskiej 20 można 

składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+) w tradycyjny 
sposób: przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w po-
kojach nr 12, 14, 16 i 19 w godzinach: poniedziałek – 8-13, 15.30-17; wtorek-piątek – 8-13.

Ponadto nadal można składać 
wnioski elektronicznie:

• za pomocą portalu empatia 
(www.empatia.mrpips.gov.pl) – 
niezbędny jest podpis kwalifiko-
wany, lub posiadanie profilu za-
ufanego e-Puap,

• przez bankowość elektro-
niczną – niezbędny jest dostęp 
do swego rachunku bankowego 
przez internet. Szczegóły na stro-
nie internetowej MOPR Suwałki
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rekordowy
słonecznik

B l isko 4 - m e trow y s ł o n e c z-
nik urósł na posesji państwa Marii  
i Antoniego  Śliżewskich z Filipowa. 
To pierwszy taki przypadek w ich ka-
rierze ogrodniczej.

– Nie były   robione żadne spe-
cjalistyczne  zabiegi, nie stosowa-
liśmy nawet nawożenia. Jedynie 
podlewaliśmy rośliny – twierdzi pan 
Antoni.

Słonecznik ma wysokość 3,90 m. 

co to jest alert rcb?
„Uwaga! Dziś gwałtowne burze, silny wiatr i ulew-

ny deszcz. Miejscami grad. Unikaj otwartych przestrze-
ni, zabezpiecz dobytek. Śledź komunikaty pogodowe” 
– sms-a o takiej treści otrzymali w piątek (10.sierpnia) 
mieszkańcy Suwałk. To pierwsze takie komunikaty, ja-
kie otrzymaliśmy  za pośrednictwem wszystkich sie-
ci telefonii komórkowej działających na terenie Polski. Alert RCB to pilotażowy program 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa prowadzonego na terenie całego kraju.

 Uruchomienie jego wiąże się z wakacjami i bezpieczeństwem wypoczywających, 
którzy będą otrzymywali ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach takich jak: nagłe 
zjawiska pogodowe, intensywne burze lub gwałtowne nawałnice, które mogą zagrażać 
życiu Wiadomości tekstowe (SMS) będą wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, 
gdy zagrożone jest bezpośrednio życie i zdrowie. Nie trzeba za nie płacić. Z alertu nie 
można się wypisać. Alert RCB oficjalnie ruszy 12 grudnia.

urząd odmłodzony
1 sierpnia na emeryturę przeszło sześcioro pracowników suwalskiego Urzędu 

Miejskiego m.in. Elżbieta Giedrojć, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Honorata 
Rudnik, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych oraz Jadwiga Olbryś, zastępca naczel-
nika Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu. Nowym naczelnikiem Wydziału Spraw 
Społecznych została pracująca w tym wydziale Dorota Szczęsna, a pomimo dwóch kon-
kursów nie udało się wyłonić nowego kierownika USC. W tym roku na zasłużony odpo-
czynek wybiera się w sumie 11 urzędników. Teraz średnia wieku pracowników suwal-
skiego Urzędu Miejskiego wynosi 46 lat i sześć miesięcy.

– Obniżenie wieku emerytalnego zrobiło swoje, w Urzędzie Miejskim mamy do 
czynienia ze zmianą pokoleniową – ocenia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

Spadło bezrobocie, praca w urzędzie, szczególnie na niższych stanowiskach,  przesta-
ła być tą wymarzoną. Głowni specjaliści zarabiają 4,2-5,5 tys. miesięcznie brutto. Niższe 
wynagrodzenia mają podinspektorzy. Naczelnik wydziałów zarabia od 6 do 9 tys. zł. 

>> >>

>>

>>
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>> włócznie jaćwingów 2018

UrOczYSTE WrĘczENIE WŁóczNI JAćWINgóW – dOrOczNYch NAgród prEzYdENTA SUWAŁK OdbYŁO SIĘ 10 SIErpNIA 
W SUWALSKIM OŚrOdKU KULTUrY. prESTIżOWE WYróżNIENIA TrAfIŁY dO SIEdMIU OSób, fIrM I INSTYTUcJI SzczEgóL-
NIE zASŁUżONYch dLA SUWAŁK W MINIONYM rOKU. WŁóczNIE JAćWINgóW WrĘczALI: prEzYdENT SUWAŁK czESŁAW 
rENKIEWIcz, JEgO zASTĘpcY EWA SIdOrEK I ŁUKASz KUrzYNA OrAz przEWOdNIczącY rAdY MIEJSKIEJ 
W SUWAŁKAch zdzISŁAW przEŁOMIEc. UrOczYSTOŚć WrĘczENIA NAgród UŚWIETNIŁ KONcErT KASI MOŚ I pOKAz 
TAńcA fLAMENcO W WYKONANIU LUIzY rOMANOWSKIEJ.

Włócznię Ja-
ćwingów za 
dynamicz-
ną działalność 
gospodarczą, 
za oryginalne 
i wysokiej ja-
kości produkty 
cenione przez 
konsumentów 
w całym kra-
ju i także za 
wsparcie dzia-
łań sportowych 
otrzymała Spół-
ka Recman, w 
imieniu której 
nagrodę odebrał  
Roman Tulwin

Włócznię Jaćwingów za wsparcie, zindywi-
dualizowane podejście i specjalistyczną po-
moc osobom nietrzeźwym, uzależnionym, 
i bezdomnym w Suwałkach oraz 
za prowadzenie działań profilaktycznych  
i edukacyjnych otrzymała Spółdzielnia 
Socjalna „Perspektywa”. Nagrodę z rąk 
Ewy Sidorek, zastępcy prezydenta odbiera 
Marzena Burba, prezes Spółdzielni

Włócznię Jaćwingów za prężny i innowacyjny 
rozwój firmy, wspieranie inicjatyw sportowych, 
zaangażowanie w działania charytatywne 
Firmie DREWLUX wręczył prezydent Czesław 
Renkiewicz. Nagrodę odebrali współwłaściciel 
Jan Szmidt wraz z małżonką

Włócznię Jaćwin-
gów za populary-
zację działalności 
suwalskich senio-
rów w regionie  
i kraju, zdobywa-
nie i upowszech-
nianie wiedzy  
o potrzebach  
i prawach osób 
starszych otrzy-
mała Jolanta 
Maria Lauryn. 
Wręczył ją prze-
wodniczący Rady 
Miejskiej 
Zdzisław 
Przełomiec

Nagrodę 
Prezydenta 
Miasta za 
zaangażowanie 
na rzecz 
organizacji po-
zarządowych 
oraz 
za wkład 
do rozwoju kul-
tury, edukacji 
i turystyki 
w regionie z rąk 
Łukasza 
Kurzyny, 
zastępcy prezy-
denta otrzymał 
Karol 
Świerzbin  

Nagrodę 
Prezydenta 
Miasta za 
działania 
na rzecz 
młodzieży, 
przedsiębiorczości 
lokalnej i rozwo-
ju ochrony 
zdrowia 
otrzymał 
Andrzej 
Lewkowicz

Zbiorowe zdjęcie 
wszystkich 
laureatów Włóczni 
Jaćwingów 2018 
z przedstawiciela-
mi władz miejskich



14.08.2018

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

10

>>
Przez dwa dni mieszkańcy mia-

sta i goście oraz przedstawiciele 
miast partnerskich Suwałk, bawi-
li się na Jarmarku Kamedulskim  
– Dniach Suwałk.

Na uroczystości odsłonięcia murala  
z Aleksandrą i Józefem Piłsudskim poja-
wili się osobiście marszałek z małżonką, 
a w ich role wcielili się Stanisław Łobacz 
i dyrektor SP nr 2 Ewa Brzozowska. 
Następnie zgromadzeni poprzedzani 
przez Miejską Orkiestrę Dętą przeszli  
w barwnej paradzie kapeluszy i… pa-
rasoli (to ze względu na ulewny deszcz) 
do Galerii Jednego Obrazu przy ul. 
Kościuszki. Otwarto tam wystawę fo-
tografii znakomitego, nieżyjącego już 
suwalskiego fotogra-
fa Stanisława Wosia. Tą 
ekspozycję otwarto z 
okazji 10-lecia Galerii 
Jednego Obrazu, któ-
rego pomysłodaw-
cą był inny suwalski 
plastyk Mieczysław 
Iwaszko (na zdjęciu).

Jarmark K ame dulsk i  uro c z y-
ście otworzył prezydent Czesław 
renkiewicz. Zasłużeni twórcy kultu-
ry zatrudnieni w SOK otrzymali hono-
rowe medale. Wręczył je wicewojewo-
da podlaski.

Potem na scenie zaprezentowali się 
seniorzy oraz zespoły z Suwalskiego 
Ośrodka Kultury. Najmłodsi mogli sko-
rzystać ze strefy zabawy, dorosłych za-
praszała Strefa Aktywnych Seniorów  
z karczmą oferującą smakowity poczę-
stunek. A wieczorem na dużej scenie 
przy ratuszu wystąpił zespół Pectus i po-
pularna piosenkarka Natalia Szroeder. 
Po koncer tach 
zgromadzeni po-
dziwial i  p ok az 
sztucznych ogni.

Przed koncer-
tem Bronisław 
Wo ź n i a l i s  (n a 
zdjęciu) odebrał 
z rąk prezydenta 

jarmark kamedulski   – 

Na początek odsłonięto miejski mural 
na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Aleksandry Piłsudskiej z patron-
ką tej placówki i jej mężem  marszał-
kiem Józefem Piłsudskim. 

Patriotyczny 
korowód 
przemaszerował 
w deszczu 
ulicami 
Dwernickiego 
i Kościuszki 
do Placu 
Marszałka 
Józefa 
Piłsudskiego

Na zdjęciu od prawej: Zdzisław Przełomiec, 
przewodniczący Rady Miejskiej, 

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, 
Jan Zabielski, wicewojewoda podlaski, 

Alicja Andrulewicz, p.o. dyrektora SOK

Wyróżnieni medalami od lewej: Anna Augustynowicz, 
Mirosława Krymska, Halina Mackiewicz,  
Jerzy Malinowski, Bogdan Topolski, 
Krzysztof Masłowski, Jadwiga Tylenda, 
 Andrzej Zujewicz i Małgorzata Wojdełko. 
Gratulujemy

Na scenie suwalskie „Beciaki”, a pod sceną na boso w deszczu 
Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk
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ono najmłodszych uczestników 
imprezy, dzieci bawiły się na ma-
tach klockami lego. Miały możli-
wość również pomalowania twa-
rzy w kolorowe wzory.

Wieczorem miłośnicy muzyki 
klasycznej w ramach koncertów 
przy fontannie wysłuchali kwin-
tetu dętego Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej. 
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jarmark kamedulski   – dni suwałk 2018

Suwałk statuetkę Mecenasa Kultury 
Suwałk. Ten honorowy tytuł spółka 
RESO Europa Service otrzymała m.in. 
za wspieranie Suwałki Blues Festival. 
Spółka ostatnio wydała dwie płyty 
muzyczne. 

***
Drugi dzień święta miasta w Parku 

Konstytucji 3 Maja, to przede wszyst-
kim jarmark rękodzieła, wyrobów arty-
stycznych i przysmaków kuchni regio-
nalnej, na którym pojawiły się tłumy 
suwalczan. Tym razem dopisała po-
goda. Nic dziwnego, że w parku po-
jawiło się wiele rodzin z dziećmi. Na 
scenie zaprezentowały się kolejne su-
walskie zespoły.

Nad Zalewem Arkadia zmagali 
się najsilniejsi Polacy podczas zawo-
dów „Majster Festiwal Siły – Pojedynek 
Gigantów”, których partnerem stra-
tegicznym jest marka MA JSTER.   
M. Pudzianowskiemu pomagał Grze-
gorz Skowroński  – mistrz świata 
Strongman Amatorów w kategorii 105 
kg, który tytuł ten wywalczył na zawo-
dach Arnold Classic w 2016 roku.

Sześciu siłaczy zmagało się w ta-
kich konkurencjach jak: spacer farme-
ra, uchwyt herkulesa, martwy ciąg czy 
też wyciskanie hantla, gdzie oprócz 
ponadprzeciętnej siły liczy się także 
technika i ogólna sprawność.

 Nad Zalewem Arkadia swoje atrak-
cje przedstawiło również biblioteczne 
MidiCentrum. Najbardziej przyciągało 

Jak zwykle suwalczanie 
nie zawiedli. Na koncer-
cie Natalii Szroeder ba-

wiły się tłumy

W „Gospo-
dzie pod 
Kapeluszem” 
przygoto-
wanej przez 
suwalskich 
seniorów 
każdy mógł 
się posilić

Na Jarmarku Kamedulskim pojawiły się całe rodziny

Po koncercie przedstawiono 
kolejną Kartę z Historii 

Miasta czyli wizytę 
Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Suwałkach

 Sędzią głównym zawodów był naj-
bardziej znany polski strongmann 
Mariusz Pudzianowski, sześciokrotny 
mistrz Europy Strongman, pięciokrot-
ny mistrz Świata Strongman

Siłacze prezentują 
swoje możliwo-
ści w wyciskaniu 
hantlami

Między 
konkurencjami 

zawodników odbył 
się pokaz suwalskiej 

sekcji Krav Maga
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już tęsknimy do aukso
Ledwie co przebrzmiały ostat-

nie dźwięki finałowego koncertu XIX 
Letniej Filharmonii Aukso, a już z na-
dzieją czekamy na to, co przynie-
sie nam kolejna, dwudziesta edycja. 
Bo że będzie, jesteśmy o tym wszy-
scy przekonani. Mówił o tym prezy-
dent Czesław renkiewicz, który już 
tradycyjnie mocno wspiera Letnią 
Filharmonię, Justyna rekść-raubo, 
(na zdjęciu po lewej) dyrektor artystycz-
ny tego pięknego wydarzenia, która 
od dawna powtarza, że muzycy Aukso 
i goście Filharmonii niezmiennie z ra-

dością odwiedzają Suwałki i Suwalszczyznę. 
Tegoroczna edycja stała pod znakiem fortepianu, więc nic też dziw-

nego, że jej zwieńczeniem był piękny koncert finałowy, którego głów-
ną postacią stał się Krzysztof Kobyliński, znakomity wirtuoz tego in-
strumentu, który ze swym zespołem KK Pearls oraz Orkiestrą Kameralną 
Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia zachwycili po raz kolejny licz-
ną tym razem publiczność. 

>>

pamięć i duma
W suwalskim Muzeum Okręgowym w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odbył 

się wernisaż wystawy „Pamięć i Duma”, której autorem jest Krzysztof „Zygzak” Chojnacki (na zdję-
ciu z lewej). Autora i gości przywitał Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 

Obecni byli m.in.: Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk i jego za-
stępca Ewa Sidorek.

Chojnacki to tzw. artysta wielostronny: muzyk, modelarz, maluje 
na tkaninach i projektuje stroje, od dzieciństwa mieszka w Raszynie.

–  Swoją p r a c ą up ami ę tniam Pows t ani e 
Warszawskie. Mój wkład w pamięć o Powstaniu to wy-
stawa prezentowana w suwalskim Muzeum. Pracuję 
nad nią już od 2006 r. – opowiadał K. Chojnacki. 

Realizując marzenia z dzieciństwa zaczął two-
rzyć dioramy – modelarskie makiety trójwymiaro-
we, konstruowane w skali 1:35. I tak powstała kom-
pozycja „Pamięć i Duma”, upamiętniająca atak na 
niemieckie działo pancerne, które zostało 2 sierpnia 
1944 r. zdobyte przez powstańców warszawskich. 
Wystawa w suwalskim Muzeum będzie otwarta do 
2 października.

pamiętali o powstaniu
1 sierpnia punktualnie o godzinie 17.00 pod pomnikiem Armii Krajowej 

przy ul. Sejneńskiej harcerze z Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego 
jak co roku uczcili pamięć Powstańców Warszawskich.

Warto przypomnieć, że jednym z najbardziej znanych oddziałów po-
wstańczych był Batalion Wigry, który tworzyli harcerze kursów podharcmi-
strzowskich męskiej chorągwi warszawskiej organizowanych w latach 1926-
1939 nad Wigrami w Zatoce Harcerskiej. Warto by w tym miejscu stanął jakiś 
znak przypominający Wigierskich Harcerzy, którzy walczyli w Powstaniu 
Warszawskim. Teraz przypomina o nich niewielka tablica w zespole poklasz-
tornym nad Wigrami oraz skwer Batalionu Harcerskiego AK „Wigry” przy  
ul. gen. Andersa w Warszawie. Historię Wigierczyków kultywuje Harcerski 
Krąg Seniorów im. Batalionu Wigry.

Fot. Żaneta Sokołowska

Równie wspaniały był koncert sobotni, podczas którego mogliśmy po-
dziwiać przepięknie grającą tę że orkiestrę nie tylko pod batutą wielolet-
niego szefa Marka Mosia, ale także wielkiego mistrza Jacka Kaspszyka 
(na zdjęciu poniżej). Kiedy przed dziewięcioma laty wypowiadał się ten 
wielki ambasador polskiej kultury na naszych łamach, twierdził, że na 
pewno do nas jeszcze przyjedzie, i słowa dotrzymał. 

A już za rok kolejna Letnia Filharmonia, kolejne piękne chwile i wzru-
szenia.

>>
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BIBLIOtEKA PUBLICZNA IM. MArII KONOPNICKIEJ  
w SUWAŁKACH, ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿ Spędziłeś ciekawe wakacje? Podziel się wspomnie-

niami i weź udział w konkursie fotograficznym „Wakacje 
u dziadków” organizowany przez Bibliotekę Publiczną 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Konkurs jest dofinan-
sowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach projektu „Wyruszamy w wielki 
świat”. Konkurs fotograficzny jest adresowany do dzie-

ci i młodzieży w wieku 7-16 lat. Prace należy nadesłać lub dostarczyć 
osobiście do Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. E. Plater 
33A w Suwałkach do 1 października 2018 r. Autorzy najlepszych prac 
otrzymają nagrody i wyróżnienia. Regulamin konkursu fotograficzne-
go „Wakacje u dziadków” na: www.bpsuwalki.pl 
¿  do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym „Śladami 

Zbigniewa Herberta po Suwalszczyźnie”. Prace należy nadsyłać lub do-
starczyć osobiście w płaskich, sztywnych 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.bpsuwalki.pl.
¿ osoby starsze i niepełnosprawne ruchowo do skorzystania z Książki 

na telefon. Osoby, które nie mogą samodzielnie przyjść do biblioteki  
i wypożyczyć książki, mogą zadzwonić pod numer (87) 565-62-48 i za-
mówić książki do wypożyczenia. Biblioteka bezpłatnie w każdy ponie-
działek dowiezie zamówione książki do miejsca zamieszkania i w ten 
samym sposób zostaną one odebrane; 

¿  wspólnie z Cinema Lumiere  
w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz 

film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do 
kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na 
film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Film objęty akcją: Krzysiu, gdzie je-
steś? (familijny/przygodowy, 104 min. od lat: b/o).

GALErIA SZtUKI WSPóŁCZESNEJ – GALErIA ANDrZEJA StrUMIŁŁO, 
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę, malarstwo – Jerzy Skolimowski. Wystawa czynna do koń-
ca sierpnia;

MUZEUM OKręGOWE w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿ wystawę „Pamięć i duma” Krzysztofa Chojnackiego. Przedstawia ona 

dioramy modelarskie, zdjęcia i grafiki oraz ukazuje epizody z Powstania 
Warszawskiego w skali 1:35. Wystawa czynna jest do 2 października.

ArCHIWUM PAńStWOWE w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69 zaprasza na:
¿ wystawę „Dziś albo nigdy – wielka wojna i polskie dążenia niepodległo-

ściowe” prezentowana jest do końca sierpnia.

SUWALSKI OŚrODEK KULtUrY zaprasza na:
¿ wystawę w Galerii Jednego Obrazu, na której pokazano prace wy-

jątkowego artysty Stanisława Wosia. Uświetni ona 10. rocznicę istnienia 
GJO. S. Woś aktywnie wspierał pomysł stworzenia w budynku na daw-
nej suwalskiej rogatce miejskiej miejsca prezentacji prac artystów amato-
rów i profesjonalistów. To właśnie Jego prace zostały pokazane podczas 
otwarcia galerii w 2008 r. Wystawa jest czynna do 11.09.
¿ wystawę fotografii Marcina Wróbla „Miasto”, Galeria PAcamera SOK, wy-

stawa czynna do 30.09, wstęp wolny;

¿ XI Suwalski Maraton Szantowy, 
koncerty zespołów: trzy Majtki, North Cape, 
Zmiana Wachty, Sąsiedzi. 
19.08, godz. 17.00-22.00, zalew Arkadia, wstęp 
wolny;

¿ Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów, niedziela, 19.08, w godz. 9-13, 
parking za SOK. W tym roku nie obowiązują opłaty za stoisko;
¿ Letnie koncerty przy fontannie. Suwalska Orkiestra Kameralna (instru-

menty dęte), niedziela, 19.08, godz. 19, park Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny;
¿ Art-Plast: „Trójkąt, koło,kwadrat”, familijne plenerowe spotkania ze 

sztuką, 25.08, godz. 11-13, plac Marii Konopnickiej, wstęp wolny;
¿koncert zespołu FSB i zaproszonych gości pt. „Moc przyciągania  

– Niepodległa”, 26.08, plac im. Marii Konopnickiej, wstęp wolny.

PAńStWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II StOPNIA w Suwałkach 
zaprasza na:

¿ VI Międzynarodowy Festiwal ARS Musica Suwałki 
14.08-14.10.2018 r. 

Podzielony jest na cztery muzyczne formy eduka-
cyjne:
1) XIII ogólnopolski kurs wokalny – warsztaty operowe  
w Suwałkach (14-24.08),
2) VI ogólnopolskie seminarium sztuki aktorskiej  
w Suwałkach (14-24.08),

3) I Międzynarodowe Seminarium Rosyjskiej Liryki Wokalnej w Suwałkach 
(20-22.08),
4) I Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Profesor Haliny Słonickiej 
dla uczniów, studentów i absolwentów w Suwałkach (24-26.08).

Cztery uroczyste koncerty VI Festiwalu ARS Musica:
– Koncert Inauguracyjny Festiwalu – 15.08 (środa), godz. 19, konkatedra 

pw. św. Aleksandra, wstęp wolny,
– Koncert Promocyjny 22.08 (środa), godz. 19, Sala Koncertowa PSM I i II st. 

w Suwałkach ul. Noniewicza 83, wstęp wolny,
– Koncert Laureatów 26.08 (niedziela), godz. 19, Sala Koncertowa PSM  

I i II st. w Suwałkach, ul. Noniewicza 83, wstęp wolny,
– Koncert Finałowy 14.10 (niedziela), godz. 19, konkatedra pw. św. Aleksandra 

ul. Emilii Plater 2, wstęp wolny. Szczegóły na www.dwutygdniksuwalski.pl
¿ I Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. prof. Haliny Słonickiej, 

koncert laureatów, 26.08, godz. 19, sala koncertowa, wstęp wolny.

rOZMArINO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert Jana Błędowskiego & Joey Tenuto (USA)  

feat. „The BW Project” – 18 sierpnia o godz. 20. Bilety: 35 
zł, przedsprzedaż do 15 sierpnia 25 zł. Jan Błędowski to 
polski skrzypek, kompozytor, założyciel i wieloletni li-
der grupy Krzak. Jest uznawany za jednego z czołowych 
skrzypków europejskich, występował na Suwałki Blues Festival; 
¿ koncert Elizy M – 24 sierpnia o godz. 19, wstęp wolny. Eliza M, to autorka 

tekstów, współautorka piosenek i współtwórczyni wielu projektów mu-
zycznych. Pochodzi z Suwałk. To w tym mieście zaczęła się jej muzycz-
na podróż. Od najmłodszych lat fascynowała ją muzyka Kate Bush i Kory. 

POLSKIE tOWArZYStWO tUrYStYCZNO-KrAJOZNAWCZE Oddział 
w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza na:
¿ „Spacerkiem po Suwałkach” – to spacer szlakiem turystycznym im. 

Marii Konopnickiej pod nazwą „Krasnoludki są na świecie” i jednocześnie 
okazja do poznania najciekawszych miejsc w Suwałkach. 18.08, godz. 10 
i 13. Zbiórka przy Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. ks.  
K. Hamerszmita, I grupa – godz. 10, II grupa – godz. 13. Czas zwiedzania ok. 2 
godzin. Udział w imprezie jest bezpłatny. Więcej informacji w PTTK, tel. 87 566 
59 61 lub 509 524 855, e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl lub ania.rom@gmail.com
Impreza dofinansowana jest ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach

CINEMA LUMIErE 
zaprasza na filmy:

– od 17 sierpnia – 303. Bitwa o Anglię (dra-
mat wojenny), Krzysiu, gdzie jesteś? (familij-
ny/przygodowy), Szpieg, który mnie rzucił 
(komedia/akcji)

– od 24 sierpnia – Młodzi Tytani: Akcja! Film 
(komedia animowana), Mroczne umysły (thril-
ler/s-f), The Meg, (akcji/s-f)

13
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WYDArZENIA SPOrtOWE
rEMIS I POrAżKA WIGIEr

Ze zmiennym powodzeniem rywalizują piłkarze suwalskich Wigier  
w I lidze. W kolejnych meczach zremisowali 2:2 w Opolu z Odrą. Gole dla 
Wigier zdobyli: Piotr Kwaśniewski w 13 min. i samobójczy gol obrońcy 
Odry Serafina Szota w 63 min. A dla rywali: były zawodnik Wigier Mateusz 
Rybicki w 31 min. i Jakub Moder w 51 min. 

W ostatnią sobotę w Suwałkach przegrali 0:1 z Chrobrym Głogów. 
Gola strzelił Damian Kowalczuk w 44 min. meczu. Wigry zagrały w skła-
dzie: Damian Węglarz – Piotr Kwaśniewski, Adrian Piekarski, Adrian 
Karankiewicz, Jonatan Straus, Robert Bartczak, Martin Adamec, Damian 
Pawłowski, Filip Karbowy(od 71. min. Karol Mackiewicz), Paweł Olszewski 
(od 46. min. Paweł Kaczmarczyk), Aron Stasiak (od 62. min. Kamil Sabiłło). 
Suwalska drużyna przegrała chociaż na boisku w niczym nie ustępowa-
ła rywalom. Chyba zabrakło trochę doświadczenia. Trzeba pamiętać, że 
Wigry to jeden z najmłodszych zespołów w I lidze i w tym składzie za-
grali dopiero kilka meczów. A porażka z Chrobrym była pierwszą w tym 
sezonie.

Po czterech kolejkach Wigry z 5 pkt zajmują dwunastą lokatę w tabe-

li. W tym sezonie walka w I lidze jest bardzo wyrównana, bo po czterech 
kolejkach lidera czyli zespół Rakowa Częstochowa i szesnastą drużynę 
w tabeli dzieli zaledwie trzy punkty. W najbliższej kolejce Wigry zagrają 
właśnie z drużyną zajmująca szesnastą lokatę czyli z GKS Katowice. Mecz 
zostanie rozegrany18 sierpnia w Katowicach. A potem przed suwalskimi 
kibicami aż trzy kolejne mecze, które zostaną rozegrane w Suwałkach:
– 22 sierpnia o godz. 18 Wigry zagrają ze spadkowiczem z ekstraklasy 

Bruk-Bet Termalica Nieciecza,
– 26 sierpnia o godz. 17 Wigry – Stomil Olsztyn,
– 31 sierpień o godz. 18 Wigry – Garbarnia Kraków.

Piłkarze Wigier poznali swoich rywali w I rundzie Pucharu Polski. 
Suwalski zespół zagra w Zielonej Górze z czwartoligowym Falubazem. 
Mecz zostanie rozegrany w końcu września lub na początku październi-
ka. Pary kolejnych rund wyłonią odrębne losowania. Finał Pucharu Polski 
zostanie rozegrany 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. 

Trener reprezentacji Polski do lat 16 Marcin Dorna powołał pomocni-
ka suwalskich Wigier Jakuba Światka na zgrupowanie, które odbywa się 
od 13 do17 sierpnia w Zielonce. 

WIGrY II WYGrAŁY
W pierwszym meczu nowego sezonu podlaskiej IV ligi piłkarze Wigry II 

Suwałki wygrali 3:1 w Mońkach z Promieniem. Gole dla suwalskiej druży-
ny zdobyli: Mroczek, Olszewski i Krupiński. Kolejny mecz Wigry II rozegra-
ją już w środę (15 sierpnia) o godz. 17.00 na głównej płycie stadionu przy 
ul. Zarzecze 26 w Suwałkach. Ich rywalem będzie zespół MOSP Białystok.

SUWALCZANIN Z MEDALEM
Suwalczanin Stanisław Skibicki wywalczył brązowy medal w druży-

nie na mistrzostwach Europy w modelarstwie seniorów rozegranych na 
Węgrzech w tym sezonie 

Polskę w rywalizacji modeli swobodnie latających w konkurencji 
F1B reprezentowali: Adam Krawiec (GSML Gliwice), Tomasz Lipski (GSML 
Gliwice) oraz instruktor sekcji Modelarstwa Lotniczego suwalskiego 
OSiR Stanisław Skibicki. Polacy zdobyli brązowy medal i tytuł drużyno-
wych drugich wicemistrzów Europy. Warto podkreślić, iż wynik indywi-
dualny osiągnięty przez Stanisława Skibickiego był najlepszym wynikiem 
w reprezentacji Polski.

Mieszkańcy  domków  jednorodzinnych informują, że dość czę-
sto zdarza się, że pracownicy firmy odbierającej śmieci zostawia-
ją mniej worków (do zbiórki plastików i makulatury) niż odbiera-
ją. Gdzie można otrzymać brakujące worki do segregacji odpadów?

rafał Luto, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej su-
walskiego UM: Mieszkaniec powinien otrzymać taką samą ilość worków 
na odpady komunalne, jakie wystawił w dniu odbioru odpadów, zgodnie 
z harmonogramem, który można znaleźć na naszej stronie internetowej 
(http://odpady.suwalki.eu). Czyli Pan Kowalski wystawił 3 worki odpadów 
BIO, dostaje od pracowników odbierających odpady komunalne 3 wor-
ki BIO. Worki bezpłatnie można otrzymać w siedzibie firmy odbiera-
jącej odpady komunalne z terenu miasta Suwałk: PGK w Suwałkach 
Sp. z o.o., ul. Sejneńska 82. Brak otrzymania lub otrzymanie zbyt małej 
ilości worków danego koloru w stosunku do wystawionych można zgła-
szać do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. tel. (87) 565 
32 85 lub do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
tel. (87) 562 82 70. 

 Zdaniem mieszkańców domków jednorodzinnych brązowe wor-
ki na odpady biodegradowalne są za małe, zwłaszcza latem gdy ko-
si się trawniki, a jesienią grabi liście. Wtedy potrzeba więcej worków. 
Kompostownik na działce ma ograniczoną pojemność. Co robić z po-
wstającą zieloną masą? 

Ilość odpadów biodegradowalnych uzależniona jest od wielu czynni-
ków m.in. od powierzchni zieleni na terenie nieruchomości oraz od spo-

sobu utrzymywania zieleni przez mieszkańca. Dlatego też mieszkańcy 
Suwałk mogą również nieodpłatnie dostarczać odpady zielone do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Raczkowska 
150 A. PSZOK przyjmuje odpady w dni robocze w godzinach 8.00–18.00 
oraz w soboty w godzinach 8.00–14.00. Odpady przyjmowane są nieod-
płatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie miasta (do-
wód osobisty lub potwierdzenie złożenia deklaracji). Warto zajrzeć na 
naszą stronę internetową by zobaczyć jakie jeszcze odpady mieszkańcy 
miasta mogą bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-u. 

Pragnę zwrócić również uwagę, że jest to pierwszy roku funkcjonowa-
nia systemu selektywnej zbiórki odpadów  biodegradowalnych. 

Jednoczenie trzeba podkreślić, że ewentualne zwiększenie częstotli-
wości wywozu odpadów biodegradowalnych może się wiązać ze wzro-
stem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stąd też pro-
ponowane zmiany w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych  
powinny być uważnie przeanalizowane. Wszystkie opnie mieszkańców 
naszego miasta są brane pod uwagę i będą uwzględnione przy najbliż-
szej zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie mia-
sta Suwałk.  

CZYtELNICY „DWUtYGODNIKA SUWALSKIEGO” 
PYtAJą:

Jak dotąd w tym sezonie piłkarze Wigier wywalczyli tylko 1 punkt w meczach 
rozegranych w Suwałkach. Zremisowali 1:1 z Chojniczanką Chojnice
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2018
trwają wakacje. Na łamach papierowego wydania „Dwutygodnika 

Suwalskiego” oraz na naszej stronie internetowej będziemy infor-
mować o imprezach i działaniach adresowanych do najmłodszych 
suwalczan spędzających wakacje w mieście. Poniżej propozycja na 
drógą połowę wakacji.

2  Pracowania „Smykałka”  w Bibliotece Publicznej im. M. 
Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci 16 sierpnia w godz. 11-
13 na zajęcia zatytułowane „Z Indianami oko w oko – to możliwe tylko  
w Bibliotece” oraz 23 sierpnia w godz. 11-13 – na spotkanie „Kolekcjonerzy 
tego świata – łączcie się. Przynieś na spotkanie swoją kolekcję (znaczków, 
guzików, kamieni, monet, naklejek lub czegoś, co zbierasz) i opowiedz in-
nym o swoich zainteresowaniach.
2 Filia nr 3 Biblioteki przy ul. Północnej 26 zaprasza 22 sierpnia  

w godz. 11-13 na zajęcia pt. „Makaronowe cudeńka” zajęcia plastyczne 
z użyciem makaronu.

2 Midicentrum przy ul. Witosa 4A przez całe wakacje zaprasza dzieci na:
* luźny poniedziałek (gramy na Play Station) w godz. 14-16, zapisy telefo-
nicznej 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 opiekuna-
mi, 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 14.08 (czwar-
tek) w godz. 10-12 na Spotkanie w Zaułku Krasnoludków. Dzieci do lat 7 
przychodzą z opiekunami. Zajęcia są bezpłatne.

2 Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 
31 zaprasza 14.08 (czwartek) w godz. 10-12 na spotkanie w Zaułku 
Krasnoludków

Więcej o wakacjach w Suwałkach na www.dwutygodniksuwalski.pl

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. 
Konopnickiej obejrzeć można wystawę „100-lecie 
suwalskiego harcerstwa – ze zbiorów gromadzo-
nych i opracowanych przez hm Stefana Tutaka”. 

25 sierpnia o godz. 16 w Sali im. J. To- 
warnickiej Biblioteki przy ul. E. Plater 33A roz-
pocznie się zbiórka społeczności harcerskiej 
i jej przyjaciół, w której uczestniczyć będzie 
Alicja Lutostańska, najbliższa żyjąca krew-
na patrona suwalskiego Hufca ZHP tadeusza 
Lutostańskiego.

Wystawa w bibliotece przybliża postacie 
Tadeusza Lutostańskiego i Stefana tutaka 

oraz historię suwalskiego ZHP. Prezentowany 
na niej jest dawny ekwipunek harcerski 
i mundury harcerskie, najstarsze zachowa-
ne suwalskie kroniki harcerskie oraz setki fo-
tografi z obozów, złazów, zbiórek i przyrze-
czeń harcerskich. Ekspozycja wpisuje się  
w jubileuszowe obchody suwalskich harcerzy.

Wystawa oparta jest o zbiory niedawno zmar-
łego S. Tutaka, jednego z najbardziej zasłużonych 
suwalskich harcerzy. Przekazał on swoje niezwy-
kle bogate zbiory suwalskiej bibliotece, która ja-
ko jedyna suwalska placówka zaoferowała mu 
pomoc i właściwą opiekę nad cennymi zbiorami. 

Przypomnijmy, że S. Tutak był, po reaktywa-
cji ZHP w 1956 roku, pierwszym komendantem 
suwalskiego hufca. Tak wspominał na swojej 
stronie internetowej początki przygody z har-
cerstwem: „Moje zainteresowanie harcerstwem 
zaczęło się we wrześniu 1938 r., tj. od chwili 
rozpoczęcia nauki w Szkole Powszechnej Nr 4  
w Suwałkach. Do tej szkoły uczęszczał również 
brat mojego przyjaciela i najbliższego sąsiada, 
starszy o kilka lat, Romuald Żyliński, który nale-
żał do harcerstwa. Chodziliśmy za nim jak cie-
nie. Bardzo często pozwalał nam brać udział  
w zbiórkach zastępu: w wyprawach do lasu, 
przeprawach przez Czarną Hańczę oraz w tro-
pieniu zwierzyny.”

100-lecie 
suwalskiego harcerstwa

>>

Pierwsza suwalska męska drużyna ZHP powstała 17 grudnia 1918 r. przy 
Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Na jej czele stanął Norbert 
Breneisen, a wspomagali go koledzy powracający z Rosji, gdzie pracowali wcześniej 
w drużynach skautowych. W następnym roku powstała w tej samej szkole pierw-
sza drużyna żeńska, która działała później w Państwowym Gimnazjum Żeńskim  
im. Marii Konopnickiej. Teraz w suwalskim hufcu ZHP jest 337 harcerzy w 22 jed-
nostkach organizacyjnych.

Najważniejsze uroczystości „100-lecie su-
walskiego harcerstwa” odbędą się 26 sierpnia. 

***
Wystawa zorganizowana przez Pracownię Historii 

Mówionej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach w ramach projektu „Cyfrowe pogotowie 
historyczne” dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Po raz dwunasty suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej 
ogłosiła konkurs na krótką wierszowaną formę literacka zatytułowa-
ną „Suwalskie limeryki latem”. Autorzy zwycięskich limeryków odebra-
li nagrody z rąk prezydenta Suwałk Czesława renkiewicza podczas 
„Jarmarku Kamedulskiego”.

Podobnie jak w latach poprzednich, utwory dotyczyły Suwałk  
i Suwalszczyzny– w tej edycji konkursu, ze względu na setną rocznicę 
przyznania Polkom praw wyborczych, specjalnie oceniane były utwory, 
których bohaterkami są słynne kobiety ważne dla Suwalszczyzny.

W tym roku na konkurs napłynęło znacznie więcej prac niż przed ro-
kiem. Jury oceniało 157 utworów od 34 autorów. Komisja konkursowa 
po długiej dyskusji podjęła decyzję o następującym podziale nagród:
– nagroda Prezydenta Miasta Suwałki – Grzegorz Gigol z Warszawy,

– nagroda Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej – Karol Wysocki  
z Olecka,
– nagroda „DwuTygodnika Suwalskiego” – teresa Kozłowska z Lublina, 
– nagroda Muzeum Okręgowego w Suwałkach – Artur Kozłowski  
z Ząbkowic Śląskich,
– nagroda Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil – ryszard Błaż  
z Nowego Tomyśla.

Wyróżnienia (dyplomy) otrzymali uczestnicy konkursu, których po-
jedyncze utwory zwróciły uwagę jury ze względu na szczególne po-
traktowanie roli kobiet w historii Suwałk: Zbigniew Witosławski  
z Gorzowa Wielkopolskiego, tomasz Grabowski z Gdańska, Danuta Gigol  
z Zambrowa i Jerzy Kuszel z Warszawy.

NAGrODA PrEZYDENtA
MIAStA SUWAŁK

Laureat 
nagrody 

Grzegorz 
Gigol 

przeczytał 
swoje 

limeryki

Była A. Kujałowicz („Oleńka”)
niezbyt silna i raczej maleńka,
lecz gdy zwał ją ktoś „mała”,
zaraz w pysk mu dawała,
korzystając z podnóżka lub pieńka.

***
Co i raz siostra Maria Kanizja
powiadała „okropny mam zgryz ja”.
Ale to wobec sióstr, a
się wdzięczy do lustra,
gdy sama jest. Ot, hipokryzja!

***
Na basenie to J. Mendakówna 
raczej cicha jest i małomówna.
I nie dziw: o pogodzie 
nie gada się w wodzie, 
a w motylku jej nikt nie dorówna.

***
Wyświęcając Emilię Broel-Plater, 
zauważył czyniący to frater: 
„Nie ma czego tu snuć; 
wie i Litwa, i Żmudź:
to wspaniała kobieta-bohater.”

***
Pośród ksiąg Towarnicka Jadwiga 
w bibliotece się kręci jak fryga.
A gdy trzeba ratunku, 
za pomocą rabunku 
nowy gmach jej załatwia w try miga.

***
Pannom z pensji swej Żdżarska Józefa
mówi, że erogenna ich strefa
jest, gdzie gary i piec,
których każda ma strzec,
karmiąc męża, jej władcę i szefa.

NAGrODA BIBLIOtEKI PUBLICZNEJ  IM. 
MArII KONOPNICKIEJ

Karol Wysocki odbiera nagrodę od Marii Kołodziej-
skiej, dyrektor Biblioteki Publicznej im. M. Ko-
nopnickiej

Wojowniczka
Plotkowała cała suwalska dzielnica,
że w bramach się skrada duch, mara, dziewica.
A gdy fika doń jakiś bohater,
to zimną dłoń mu kładzie na klatę
– Dzieciaku, jam Plater! To moja ulica!

***

Suwalskie szachistki
Podobno w Suwałkach są takie kobiety,
co na szachownicy jak z NASA rakiety
obierają trajektorię,
a po chwili już wiktorię
głoszą w Polsce wszelkie radia i gazety.

***

Zazdrość zawodowa ku aktorce zrodzonej 
w Suwałkach

Podobno w Hollywood dla, tej, Jolie Angeliny
Solą w oku jest gra „naszej” Michaliny

limeryki nagrodzone

– Wszak utalentowane to dziewczę,
Hollywood zaatakować zechce,
Wyślę jej do Suwałk kropelkę strychniny. 

NAGrODA  
„DWUtYGODNIKA SUWALSKIEGO”

***
Jako bobas, M.S. Konopnicka
się nie chciała oderwać od cycka.
Wrzeszczy matka nad morzem”
„Weź to zostaw, mój Boże!
To nie to! To meduza bałtycka!”

***
M. Konopnicka z miasta Suwałki
Rzekła: „Do muzy nie mam smykałki.
Lecz przemyślę to potem.
Teraz machnę wam Rotę,
Taką że, z orbit wyjdą wam gałki!”

***
Zamieszkuje w Suwałkach Joanna,
Co od lat jest na złoto zachłanna.
Bo gdy wskoczy do wody,
Drżyjcie wszystkie narody!
Płynie tak, że ojej i hosanna!

***
Z Suwałk pochodzi Anna – szachistka
Z szachraja-szacha zrobi wnet chłystka.
Wszak gdy Warakomska gra,
Szacha w szachu zawsze ma,
Bo on szachraj, a ona artystka.

Dwa limeryki matematyczne

***
Był matematyk w mieście SUWAŁKI,
Co z kobitkami miał pierepałki.
Bo gdy on chciał usilnie
Wciąż przybliżać im silnie,
One miały ochotę na całki.

***
Pewnego razu prosta z Płociczna
Stwierdziła: „W końcu muszę być styczna!”
Więc gdy okrąg spotkała,
Swój punkt G mu podała.
Grunt to wiedza! (A zwłaszcza praktyczna!)

>>
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Ogłoszenia „DtS” 
tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

DYżUrY KONSULtACYJNE
członków Suwalskiej Rady Seniorów 

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

28 sierpnia (godz. 10-13) – Maria Lauryn
4 września (godz. 10-13) – Włodzimierz Marczewski

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

praca

INFOrMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.  

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., 
poz. 121) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 
31.07.2018 r. do dnia 20.08.2018 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl wykaz nr 12/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. nieruchomo-
ści przeznaczonej do dzierżawy.  200/2018

n Praca za granicą – Niemcy (sprzątanie, kobiety)  
tel. 510 589 264  187/2018

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu 
ulic Gen. W. Sikorskiego i Grunwaldzkiej 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 XLVIII/609/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu położonego u zbiegu ulic Gen. W. Sikorskiego i Grunwaldzkiej 
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 14 września 2018 r.

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

201/2018

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 lipca 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 admi-
nistracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w czę-
ści o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb 
nr 0009, oznaczoną działką nr geodezyjny 33000/9 o powierzchni 0,0088 
ha, dla której nie założono księgi wieczystej, która została objęta decy-
zją Prezydenta Miasta Suwałk nr 2/2018 sygn. AGP.6740.420.2017.EŁ z dnia 
26 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polega-
jącej na budowie ulicy 5KD i rozbudowie ulicy Sportowej (od ul. Wojska 
Polskiego do ulicy 5 KD) w Suwałkach wraz z budową i przebudową infra-
struktury technicznej oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonal-
ności. Z przedmiotową decyzją sygn.GR.6833.11.2018.SW strony mogą za-
poznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa, 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 31.07.2018 r. do dnia 15.08.2018 r.  202/2018

PrEZYDENt MIAStA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje 
do publicznej wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 2018 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogło-
szeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.08.2018 r. do 30.08.2018r.) 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przezna-
czonej do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 277/2018 
z dnia 07 sierpnia 2018 roku).

204/2018

Prezydent Miasta Suwałk
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, 
poz.1000, poz.1089) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 
2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 07 sierpnia 
2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.) 

wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta 
Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat, 
w drodze przetargu (Zarządzenie Nr 278/2018 Prezydenta Miasta Suwałk 
z dnia 07 sierpnia 2018 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położo-
nych w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, ul. Filipowskiej, ul. Bakałarzewskiej, 
ul. Północnej, ul. Raczkowskiej, ul. Zastawie, ul. Dubowo I, ul. Sianożęć, ul. 
Studzieniczne.

wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu 
Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat, 
w drodze przetargu

(Zarządzenie Nr 279/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 07 sierpnia 
2018 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy 
ul. Dubowo I  205/2018
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„A ZOStANIE tYLKO FOtOGrAFIA…”

Na szczęście po Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej została również 
wyborna poezja oraz napisane przez jej siostrę Magdalenę Samozwaniec 
biografie poetki.

Dziś jedną z nich, „Zalotnicę niebieską”, 
szczególnie chciałabym polecić. Opowieści 
o życiu Lilki (bo tak liryczkę nazywała rodzi-
na) przeplatane są listami, które siostry do 
siebie pisały, twórczością Jasnorzewskiej, 
przede wszystkim wierszami, ale i fragmen-
tami prozy.

Za sprawą relacji z beztroskiego dzieciń-
stwa, dorastania, a potem dorosłości, mamy 
niebywałą okazję poznać epokę 20-lecia mię-
dzywojennego – panujące wówczas zwycza-
je modowe, wnętrzarskie czy towarzyskie. 
Ponadto autorka z wielkim pietyzmem wspo-

mina rodziców i dom rodzinny, Kossakówkę. W książce nie brakuje kostycz-
nego poczucia humoru Samozwaniec, anegdotek, rewelacji, także tych nie-
dyskretnych, o znaczących osobistościach, jak choćby Witkacy.

Choć „Zalotnica niebieska” jest sentymentalna, a postać siostry spor-
tretowana bywa z nadmiernym zachwytem i ogromnym wzruszeniem, 
nie można uznać jej za łzawą opowiastkę. To wyśmienite studium sio-
strzanej miłości oraz przystępna i wciągająca lekcja o tamtych czasach.

 Kamila Sośnicka

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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Piękna, długowłosa suczka, 
biała z czarnymi łatkami, 
trzyletnia, szuka kochającej rodziny.

Trzymiesięczny piesek, czarny 
podpalany szuka przyjaciela, 

z którym mógłby poznawać świat.

Piesek czarny podpalany, 
wiek 3 miesiące, wygląda, 
że będzie duży. Za opiekę 
odwdzięczy się wiernością.

Kotek bury wiek ok. 6 tyg., 
myśli tyko o zabawie.

Jakiś czas temu prominentny poli-
tyk opcji dziś będącej w odstawce, przy 
lampce dobrego wina i bodajże ośmior-
niczkach, był uprzejmy zauważyć, że w 
Polsce mamy do czynienia z „państwem 
teoretycznym”, to jest takim, które tak 
naprawdę nie spełnia swoich podsta-
wowych funkcji i w którym państwowe 
służby i instytucje tylko udają, że są i że 
sprawują swoje powinności. Mówiąc do-
sadniej – „ch…, d… i kamieni kupa”. 

Wielkie było w narodzie poruszenie, dużo słów przygany. Polityk ów, 
chcąc nie chcąc, przyczynił się do przegranej swojej opcji, pomógł dojść 
do głosu „dobrej zmianie”. Jeśli jednak ktoś sądzi, że cokolwiek zmieni-
ło się w służbach naszego państwa, że są one dzięki owej zmianie lep-
sze, że działają sprawniej i efektywniej, ten mocno się myli. Przykładem 
ostania awaria w suwalskim PWiK-u i jej następstwa, oraz sposób, w jaki 
na tę awarię zareagowały służby naszego państwa.

Jedna uwaga; wszelkiego rodzaju awarie urządzeń technicznych, błę-
dy i zaniedbania ludzi, nadzwyczajne wydarzenia np. gwałtowne burze, 
powodzie, huragany, katastrofy itp. zdarzały się, zdarzają i pewnie – nie-
stety– zdarzą się w przyszłości. Tego się uniknąć nie da. Winni zrzucenia 
do Czarnej Hańczy i Wigier nieoczyszczonych ścieków zapewne zosta-

ną przykładnie ukarani, o co zadba prokuratura i sądy. Dla każdej spo-
łeczności kara za winy jest ważna, ważniejsze jest jednak nie to, kto i jak 
za katastrofę odpowie (mleko wszak już się rozlało), ale jak skutki owe-
go zdarzenia są likwidowane. Słowem – ważne jest to, jak zachowują się 
służby odpowiedzialne za likwidacją skutków awarii i zaniedbań, które 
mogły doprowadzić do ekologicznej katastrofy. Okazuje się, że owe pań-
stwowe służby… w ogóle się nie zachowują, że dla nich nic się nie stało. 

 Szefowa suwalskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska oświadczyła, że nie ma technicznej możliwości sprawdzenia 
stopnia zanieczyszczenia wód rzeki i jeziora, więc ich nie zbadała; szefo-
wa suwalskiego Sanepidu (ta służba poprzez ministra i wojewodę podle-
ga wprost premierowi) oświadczyła, że wody w jeziorze Sanepid zbadać 
może, ale nie zbadał, bo… nie było zlecenia! Naprawdę tak powiedziała.  
I nic nie zbadała. W tej sytuacji dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego 
poinformował, że uspakajające komunikaty o czystości wód jeziora Wigry 
wydał właściwie na oko, na własne ryzyko, no bo przecież badań nie było…

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Sanepid, to są insty-
tucje tegoż samego państwa, które w naszym regionie reprezentuje 
Wojewoda Podlaski, jednakowoż zachował się on tak, jakby go nie było.   
I tak się ze sobą wszyscy „pięknie dogadali”. Wszystko wskazuje na to, że 
awaria, o której mowa, była niezbyt groźna i jej skutki nie są poważne. 
Strach pomyśleć, co by się działo, gdyby zdarzyło się coś groźniejszego. 
 STANISŁAW KULIKOWSKI

a gdzie jest państwo?
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memoriał warakomskiej
Jacek tomc zak  z  Akademii Szachowej Gliwice w ygrał I I 

Międzynarodowy Memoriał Ireny Warakomskiej – największy turniej 
szachowy rozgrywany w Suwałkach. W grupie A z dorobkiem 7,5 pkt wy-
przedził on Białorusina Aleksieja Aleksandrowa – 7 pkt.

Przez tydzień (w czterech grupach) rywalizowało blisko 300 szachistów 
z całego świata, w tym 18 arcymistrzów. Z suwalczan najlepiej w grupie B 
spisała się Michalina rudzińska z KSz Hańcza, która z dorobkiem 5,5 pkt 
zajęła 12 miejsce. W grupie C jej kolega klubowy Błażej Pieczulis (6,5 pkt) 
wywalczył drugą lokatę. W grupie D zwyciężył Michał racis – 7,5 pkt przed 
Dawidem Jasiulewiczem – 7 pkt, obaj z KSz Hańcza przez Pauliną rojek 
z UMKSz Jaćwież Suwałki – 7 pkt. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Irena Warakomska była prezesem szachowego klubu Javena Hańcza 
Suwałki. W tym czasie szachiści tego klubu zdobyli ponad 100 medali w 
Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych. Jej dzieci, Anna 
i tomasz, należą do czołówki polskich szachistów. T. Warakomski ma naj-
wyższy w tej dyscyplinie sportu tytuł arcymistrza.

DwuTygoDnik SuwalSki
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https://www.facebook.com/dwutygodnik/
Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź 

na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
Na odpowiedź czekamy do 24 sierpnia.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z po-

przedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymał Janusz Sztelmach.

>>
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.

w marciu 2018 roku w tym miejscu otwarto nową ulicę. kto 
jest jej patronem?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicz-
nie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  

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

203/2018

>>

Arcymistrz Jacek Tomczak, na zdjęciu na pierwszym planie w czerwonej ko-
szulce



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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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

Suwałki, ul. Bydgoska 30
pon.-pt. 11.00-18.00

sob. – po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 87 565-51-05; kom. 607-228-128

Dojazd MPK linie 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem toyoty19
8/
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W SYStEMIE WIECZOrOWYM
* TECHNIK MASAŻYSTA – 2 LATA
* TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – 2 LATA
* OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 2 LATA
* HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – 2 LATA

W SYStEMIE ZAOCZNYM
* TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – 2 LATA
* OPIEKUN MEDYCZNY – I ROK
* TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – I ROK
* ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – I ROK

W SYStEMIE DZIENNYM
* TECHNIK MASAŻYSTA – 2 LATA
* TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – 2 LATA
* HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – 2 LATA
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