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przedszkole jak nowe
Suwalskie Przedszkole nr 2 – dwudziestoośmioletni budynek – teraz 

wygląda jak zupełnie nowy. Wszystko za sprawą przeprowadzanej w tym 
obiekcie termomodernizacji wartej blisko 2 mln zł. Na tę inwestycję su-
walski samorząd pozyskał unijną dotację.

Wykonano m.in: termomodernizację budynku, wymianę drzwi ze-
wnętrznych, ocieplenie stropodachów z naprawą pokrycia dachu i wy-
mianą instalacji odgromowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę 
opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z wymianą instalacji 
elektrycznych. Do Przeszkola nr 2 uczęszcza 150 dzieci.
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INFOrMACJA O uruChOMIeNIu 
KANCelArII NOtArIAlNeJ w SuwAłKACh

Rada Izby Notarialnej w Białymstoku informuje,  
iż w Suwałkach przy ulicy Krótkiej numer 4 została  

uruchomiona Kancelaria Notarialna 
Notariusz Małgorzaty Szrajbert. 

Kancelaria będzie czynna od poniedziałku do środy w godzinach 
9:00-17:00, natomiast od czwartku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

Notariusz Małgorzata Szrajbert, tel. 789 040 152, 
e-mail: m.szrajbert@notariat.bialystok.pl

223/2018

żółty słonik
Dwujęzyczne przedszkole firmo-

we Fabryk Mebli ,,Forte” w Suwałkach 
z oddziałem żłobkowym pod na-
zwą „Żółty Słonik” oficjalnie otwar-
te. Placówka ma swoją siedzibę przy  
ul. Północnej 34A. Docelowo przyj-
mie 90 przedszkolaków i 65 malu-
chów do oddziału żłobkowego.

– To już druga taka nasza placów-
ka – mówił podczas otwarcia Maciej 
Formanowicz ,  prezes Zarządu 
Fabryki Mebli FORTE. –  Pierwsze 
przedszkole uruchomiliśmy w 2015 r. 
w Ostrowi Mazowieckiej. Przedszkole 
firmowe to szereg korzyści, to sposób 
na godzenie pracy zawodowej z ży-
ciem rodzinnym. Dziękuję za wspar-

cie wszystkich naszych działań Urzędowi Miasta – dodał prezes.
– Cieszę się też z tego powodu, że to przedszkole i żłobek odciążą tro-

chę nasze placówki, bo lista oczekujących na miejsce w żłobku jest nadal 
długa. Dziękujemy Fabryce FORTE za wydatną pomoc na wielu płaszczy-
znach – powiedział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk. 

Suwalskie przedszkole i żłobek powstały w nowoczesnym budynku 
o powierzchni 1 000 m2, w którym mieszczą się trzy sale żłobkowe i czte-
ry przedszkolne. Obiekt spełnia nie tylko najwyższe normy bezpieczeń-
stwa, ale także wyróżnia się architekturą. Wnętrze jest bardzo estetycz-
ne, kolorowe, przestronne oraz nowocześnie wyposażone. Na terenie 
przedszkola znajdują się dwa place zabaw, na których dzieci mogą ba-
wić się na świeżym powietrzu. 

Na zdjęciu od lewej dyrektor przed-
szkola Monika Ciak i Maciej For-
manowicz

pomoc działkowcom
Od otwarcia polbrukowej alejki rozpoczął się Dzień Działkowca 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” w Suwałkach. Jest to drugi 
pod względem wielkości ogród w województwie podlaskim i największy  
w Suwałkach. Skupia 816 działkowców.

Nowe inwestycje alejka i wiata przeznaczona na działalność rekreacyj-
no-kulturalną mogły być zrealizowane dzięki dotacjom z budżetu mia-
sta w wysokości 57 tys. zł. Łącznie w tym roku suwalskie ogrody działko-
we otrzymały ponad 83 tys. zł dotacji celowej.

Zgromadzeni 
działkowcy obejrzeli 

występ zespołu 
muzycznego „Ocean 
Życia”, mogli także 
całymi rodzinami 

brać udział 
w konkursach 

sprawnościowych 
i sportowych, 
nie zabrakło 
poczęstunku
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bliżej lotniska
Są dobre informacje w sprawie budowy pasa startowego w Suwałkach. 

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przekazaniu suwal-
skiemu samorządowi 6 mln zł na realizację tej inwestycji. Z kolei Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk podpisał umowę z konsorcjum firm, któ-
re wygrało przetarg na wykonanie pasa startowego. Budowa pochłonie 
ponad 27 mln zł. Poza pieniędzmi pochodzącymi od władz naszego re-
gionu, 10 mln zł do tej inwestycji dołożą Fabryki Mebli FORTE.

Zgodnie z umową oraz ze złożonym harmonogramem przez wyko-
nawcę prace zakończą się w połowie przyszłego roku.

Pas ma mieć 1320 m długości i 30 m szerokości. Będą mogły z niego 
korzystać samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób, w tym śmigłow-
ce, szybowce, motolotnie, awionetki czy małe samoloty o napędzie tło-
kowym. W ramach tej inwestycji powstaną też: płyta do zawracania, pły-
ta postojowa, droga kołowania czy infrastruktura techniczna.

Suwalskie lotnisko będzie miało parametry zbliżone do białostoc-
kiego portu w Krywlanach, na którym też będą mogły lądować śmi-
głowce, szybowce, motolotnie, awionetki i małe samoloty pasażerskie. 
Zapewnione ma też mieć oświetlenie pasa, drogę kołowania, płytę po-
stojową, ogrodzenie.

>>
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remont budynku sok
Już w tym tygodniu rozpocznie się kompleksowa modernizacja obiek-

tu Suwalskiego Ośrodka Kultury w centrum Suwałk przy ul. T. Noniewicza 
71. Były budynek Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki za kwotę prawie 
6,3 mln zł przejdzie prawdziwą metamorfozę. Prawie 4 mln to dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. 

Umowę podpisują Alicja Andrulewicz, p.o. dyrektora SOK i Ireneusz Butkie-
wicz z firmy Bud-Rem, wykonawca przebudowy

W wydarzeniu wziął udział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.
Podstawowy zakres prac związanych z przebudową budynku SOK 

obejmie: przebudowę ścian i stropów, posadzek, przebudowę poddasza  
i dachu, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, renowację elewacji.

>>będzie przebudowa
Jest dobra i długo wyczekiwana wiadomość dla mieszkańców ulicy 

Krzywólka. Suwalski Urząd Miejski  poznał oferty w przetargu na budowę 
blisko 1km ulicy Krzywólka. Inwestycja ma zakończyć się z końcem sierp-
nia przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że przetarg zostanie roz-
strzygnięty, a budowa ruszy jeszcze w tym roku. Najkorzystniejsza ofer-
ta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Olecka opiewa 
na ponad 5,5 mln zł.

Przypomnijmy, że nowy przetarg na budowę tej drogi był spowodowa-
ny koniecznością zerwania poprzedniej umowy jaką suwalski samorząd za-
warł w ubiegłym roku z firmą Strabag, która miała wykonać prace na nie-
malże całej długości ulicy za blisko 6 mln zł. A stało się to po protestach 
jednego z mieszkańców, który kilkukrotnie zaskarżył pozwolenie na bu-
dowę tej drogi, przez co skutecznie wstrzymywał prace budowlane. Teraz 
przebudowana zostanie część ulicy Krzywólka od pętli autobusowej do 
nr 36. Jest to ponad 900 metrów drogi – czyli niemalże połowa całej ulicy.

narodowe czytanie 
w suwałkach

W   suwalsk iej  Bibliotece Public znej im. M. Konopnick iej 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego czytali m.in. prezydent Suwałk 
Czesław renkiewicz , przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec,   dyrektor Biblioteki Maria Kołodziejska   oraz suwalscy 
bibliotekarze. W naszym  mieście akcję „Narodowego Czytania” zorga-
nizowała Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej. Czytanie uroz-
maiciły fragmenty polskich filmów z lat dwudziestych XX wieku. Nad   
ogólnopolską akcją „Narodowego Czytania” honorowy patronat obję-
ła para prezydencka.

Przedwiośnie czyta Jolanta Gąglewska z suwalskiej biblioteki

>>
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11.699 uczniów – o 257 wię-

cej i 1992 przedszkolaków – o 96 
więcej niż w roku ubiegłym rozpo-
częło nowy rok szkolny 2018/2019  
w Suwałkach. Miejską Inaugurację 
Roku Szkolnego zorganizowa-
no w Szkole Podstawowej nr 6  
im. A. Kujałowicz. Kilkaset uczniów 
z rodzicami, nauczyciele oraz  
dyrektorzy suwalskich szkół – to 
główni goście uroczystości, w któ-
rej wzięli udział m.in. Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk 
ora z Zd z is ł aw Pr ze ł omie c , 
przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach.

Rok szkolny 2018/2019 roz-
poczęło 677 uczniów klas pierw-
szych szkół podstawowych i 764 
uczniów klas ósmych, które poja-
wiły się w szkołach podstawowych 

po kilkunastoletniej przerwie. Rok 
szkolny rozpoczęło też 1196 na-
uczycieli (o 9 więcej niż w roku 
poprzednim) i 515 (o 6 mniej) pra-
cowników administracji i obsługi. 
Z uprawień emerytalnych skorzy-
stało 25 nauczycieli i 19 pracowni-
ków administracji i obsługi.

BeZPłAtNA
KOMuNIKACJA

– D o b r a  w i a d o m o ś ć  d l a 
wszystkich dzieci. Od 1 września, 
dzięki wprowadzeniu Suwalskiej 
Karty Mieszkańca, możecie korzy-
stać z miejskich autobusów za dar-
mo – powiedział Cz. Renkiewicz  
– Dobra wiadomość dla rodziców 
Wasze dzieci otrzymają bezpłat-
ne podręczniki. Ponadto, jak co 
roku do 15 września do dyrekto-
ra szkoły można złożyć wniosek 
o przyznanie stypendium szkol-
nego. Dla suwalskiego samorzą-
du sprawy oświaty to jedno z naj-

ważniejszych zadań, bo dbałość  
o edukację mieszkańców to jedna 
z najlepszych inwestycji w przy-
szłość naszego miasta – dodał pre-
zydent Suwałk.

W Suwałkach od 1 września 
funkcjonują 33 oddziały integra-
cyjne. Utworzono 20 oddziałów 
przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych.

SPOrt I ZdrOwIe
Dla uczniów uzdolnionych 

sportowo utworzono 10,5 oddzia-
łów sportowych oraz aż 7,5 oddzia-
łów z rozszerzonym programem 
wychowania fizycznego w lekkiej 
atletyce, piłce nożnej i pływaniu.

Przedszkolakom w przed-
szkolach i oddziałach przed-
szkolnych w szkołach samorząd 
proponuje zajęcia dodatkowe, w 
tym zajęcia gimnastyki korekcyj-
nej, ruchowej i z rytmiki, szachy, 
matematyczne.

Ponadto uczniowie z suwal-
skich szkół podstawowych (SP 6, 
SP 9, SP 7, SP 2, SP 5 i SP 10) będą 
uczestniczyć w rządowym progra-
mie Mały Mistrz poprawiającym 
sprawność fizyczną. Z kolei wszy-
scy trzecioklasiści, po raz kolejny, 
będą uczyć się pływać w ramach 
miejskiego programu powszech-
nej nauki pływania „Już pływam 
– jestem bezpieczny”. Uczniom 
niepełnosprawnym zostaną zor-
ganizowane zajęcia specjalistycz-
ne w ramach programu „Niebieski 
promyk”.

O d w r ześnia  d o gr u dnia  
w ramach programów profilak-
tycznych poszczególnych szkół 
realizowane będą zajęcia spor-
towo -rekreacyjne odby wają-

ce się na bazie sportowej suwal-
skich obiektów oświatowych oraz 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na za-
jęcia uczniowie będą uczęszczać 
nieodpłatnie.

wIęCeJ StyPeNdIów
O tym, że w suwalskich szko-

łach dzieje się coraz lepiej świad-
czy fakt, że w ostatnim roku 
szkolnym było wielu laureatów 
wojewódzkich konkursów i olim-
piad przedmiotowych. Uczniowie 
suwalskich szkół zajmują co-
raz wyższe lokaty w sportowej 
r y walizacji w województwie.  
W poprzednim roku szkolnym 98 
uczniów suwalskich szkół otrzy-
mało stypendia Prezydenta Miasta 
Suwałki za wyniki w nauce i spor- 
cie. W nowym roku szkolnym bę-
dzie więcej stypendystów i na-
grodzonych. Otrzyma je aż 142 
uczniów.

– Będziemy kont ynuować 
spotkania z radami rodziców.  
W październiku odbędzie się ko-
lejne spotkanie ze wszystkimi ra-
dami rodziców – poinformował 
Cz. Renkiewicz.

Na inwestycje w suwalskiej 
oświacie w ostatnim czasie wyda-
no prawie 16 mln zł. Najważniejsze 
to :  ko m p l e k s ow a m o d e r n i -
z a c j a  e n e r g e t y c z n a  S z ko ł y 
Podstawowej nr 9, która nieste-
ty jeszcze trwa, oraz Przedszkoli 
nr 1, 2, 5, 6, a także Zespołu Szkół 
nr 2. Ponadto przy Zespole Szkół 
Technicznych powstaje kompleks 
boisk wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym. 

edukacja to inwestycja w przyszłość

Uroczystości w SP nr 6 rozpoczął jej dyrektor Marek Zborowski-Weychman

Od lewej Czesław Renkiewicz – prezydent Suwałk oraz dyrektorki szkół rozpo-
czynające kolejną swoją kadencję: Beata W. Życzkowska z SP nr 7, Halina  
Walendzewicz z SP nr 10, Beata I. Muszyńska z ZS nr 4 oraz Janina Steczkowska,  
której powierzono stanowisko dyrektora SODN. Pierwsza z prawej Ewa B.  
Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk

Uczniowie ze swoimi rodzicami na inauguracji roku szkolnego w SP nr 6
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jubileuszowa sesja
Przygotowania do wyborów samorządowych, które odbędą się 21 Października oraz zmiany w budżecie 
zdominowały 50. sesję suwalskiej rady miejskiej.
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GdZIe BędZIeMy 
GłOSOwAć?

Radni zdecydowali o utworze-
niu odrębnych obwodów głoso-
wania w najbliższych wyborach 
samorządowych. Ich siedzibami 
będą: Areszt Śledczy, szpital psy-
chiatryczny i Szpital Wojewódzki.

Przypomnijmy, że przed pię-
cioma miesiącami jednogłośnie 
radni podzielili Suwałki na okrę-
gi wyborcze w nadchodzących 
wyborach samorządowych. Przy 
tym podziale uwzględnia się licz-
bę mieszkańców ujętych w sta-
łym rejestrze wyborców. W ostat-
nim czasie zwiększyła się liczba 
mieszkańców w I okręgu wybor-
czym, a zmniejszyła w II okręgu 
wyborczym. I z tego powody te-
raz suwalczanie będą wybierać 6 
radnych w I okręgu wyborczym 

oraz 5 w II okręgu. W III i IV okręgu 
liczba wybieranych radnych pozo-
stanie bez zmian. W obu okręgach 
zostanie wybranych po 6 radnych. 
Suwalczanie wybiorą 23 radnych.

Rajcowie podzielili też mia-
sto na stałe obwody głosowania. 
Podział uwzględnia zmiany nazw 
i nadanie nowych nazw ulicom. 
Zmienią się też siedziby dwóch ob-
wodowych komisji. Suwalczanie, 
którzy dotąd głosowali w budynku 
NOT przy ul. 1 Maja, teraz głosować  
będą w Przychodni Lekarskiej przy 
ul. Waryńskiego 27. Natomiast wy- 
borcy, którzy dotąd głosowali  
w budynku Międzyzakładowej  
Spółdzielni Mieszkaniowej przy  
ul. Daszyńskiego, teraz będą 
głosować w Przedszkolu Nie- 
publicznym „Słoneczko” przy  
ul. Daszyńskiego 25 C.

ZAPytANIA rAdNyCh
Troje radnych zadało pytania na L sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
Irena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości zapytała o wizytę  

w Suwałkach Sauliusa Skvernelisa, premiera Litwy oraz przyczyny nie-
obecności przedstawiciela rządu polskiego podczas tej wizyty.

Prezydent Czesław renkiewicz odpowiedział, że inicjatorem tego 
spotkania był konsul Litwy w Sejnach. Prezydent o zapowiedzianej wi-
zycie w Suwałkach premiera Litwy, poinformował wojewodę podlaskie-
go. Prosił go też, o zwrócenie się do rządu RP o przysłanie swojego repre-
zentanta na to spotkanie. Wysłał też do wojewody pismo w tej sprawie. 
– Byłem zaniepokojony i zasmucony, gdy dowiedziałem się, że nikt nie 
przyjedzie – powiedział Renkiewicz. – Z tego, co wiem, wicewojewoda 
podlaski przywitał premiera w Budzisku, ale nie przyjechał do Suwałk.

Jak tłumaczył prezydent Suwałk, podczas spotkania padł pomysł 
stworzenia centrum edukacji i kultury litewskiej w Suwałkach, gdyż coraz 
więcej młodych przedstawicieli tej mniejszości decyduje się tu zamiesz-
kać. Cz. Renkiewicz zaznaczył jednak, że miasto nie dysponuje budyn-

kiem, który mógłby być przeznaczony na taki cel. Odpowiednie budynki 
znajdują się w zasobach Skarbu Państwa. Premier Litwy miał o tym roz-
mawiać z premierem RP Mateuszem Morawieckim w Krynicy.

wojciech Pająk z klubu Łączą nas Suwałki zapytał o miejsca do jaz-
dy na rolkach. Prezydent Suwałk odpowiedział, że osoby jeżdżące na rol-
kach korzystają ze ścieżek rowerowych m.in. do Jeleniewa czy Płociczna. 
W przyszłości planuje też zorganizowanie specjalnego miejsca do jazdy 
na rolkach na suwalskich bulwarach nadrzecznych.

Kamil lauryn z klubu Łączą nas Suwałki zwrócił uwagę na brak 
parkingów przy blokach Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy  
ul. 1 Maja 17 a i b. Poza tym ich mieszkańcy obawiają się o zdrowie swoje 
oraz dzieci, gdyż ostatnie gruntowne remonty budynki przeszły przed 
trzydziestu laty. Prezydent Renkiewicz przypomniał, że przecież te bloki 
mają swego właściciela. ZSM ma zaś zarząd i radę nadzorczą, które po-
dejmują decyzje. Jak zaznaczył prezydent, sugerował nawet spółdzielni, 
by ta wystąpiła do samorządu o przekazanie jej gruntów miejskich znaj-
dujących się tuż przy blokach i przeznaczenie ich np. na parkingi. Jednak 
ZSM nie było tym zainteresowana.

ZMIANy w BudżeCIe
14 głosami za, przy 8 wstrzy-

mując ych się radni dokonali 
zmian w tegorocznym budżecie 
miejskim. Duże problemy branży 
budowlanej odbijają się niestety 
także na Suwałkach. Warszawska 
firma Export-Pribex, która pod-
jęła się budowy ul. Pileckiego, 
na początku tego roku po wy-
konaniu kilkunastu procent in-
westycji, wycofała się z umowy.  
W związku z tym trzeba było ogło-
sić kolejny przetarg. Samorząd 
przeznaczył na ten cel prawie 12 
mln zł. Jednak najtańsza ze zło-
żonych ofert opiewała na kwo-
tę o połowę wyższą. Dlatego też 
trzeba było dokonać poprawek  
w tegorocznym budżecie. Kolejna 
zmiana dotyczyła przeznaczenia 
dodatkowych pieniędzy na pro-
filaktyczne szczepienia przeciw-
ko grypie dla osób powyżej 60 
roku życia.

reZyGNACJA rAdNeJ 
SChABIeńSKIeJ

Po sesji do Biura Rady Miejskiej  
w Suwałkach wpł ynęła rezy-
gnacja przewodniczącej klubu 
Prawo i Sprawiedliwość Ireny 
Schabieńskiej z mandatu radnej. 
Od 1 września została ona zatrud-
niona w suwalskiej delegaturze 
Kuratorium Oświaty. Tej pracy nie 
można łączyć z mandatem radnej.

To już kolejna rezygnacja prze-
wodniczącego klubu PiS w tej ka-
dencji. Wcześniej z mandatu rad-
nego zrezygnował Grzegorz 
Gorlo. Tym samym, suwalska Rada 
Miejska do końca kadencji 2014-
2018 liczyć będzie 21 radnych.  
G. Gorlo i I. Schabieńska zrezygno-
wali z mandatów radnych, gdy do 
końca kadencji pozostało mniej niż 
pół roku, a w takiej sytuacji opusz-
czonych mandatów nie obsadza 
się. Zgodnie z ustawą suwalska Rada 
Miejska powinna liczyć 23 radnych.

Prezydium Rady Miejskiej VII kadencji: od lewej  Zbysław Grajek (wiceprze-
wodniczący), Zdzisław Przełomiec (przewodniczący) i Sławomir J. Szeszko  
(wiceprzewodniczący)

Radni klubu Prawo i Sprawiedliwość
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Kończy się samorządowa kadencja 2014-

2018. Czas na krótkie podsumowanie. Żłobek, 
pomoc seniorom oraz niedawno przyjęty 
przez Radę Miejską program Suwalska Karta 
Mieszkańca – o tym, chyba najczęściej będzie 
się mówiło w podsumowaniach kończącej się 
kadencji w Suwałkach. Wymowną była zmiana 
nazwy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

O najważniejszych suwalskich 
problemach społecznych rozmawiamy 
z Czesławem renkiewiczem, 
Prezydentem Miasta Suwałk

jaki był cel wprowadzenia suwalskiej 
karty mieszkańca?

– Odciążenie mieszkańców, tych osób, któ-
re żyją i pracują w Suwałkach od ponoszenia 
wydatków z tytułu korzystania z miejskiej in-
frastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej. 
Program Suwalska Rodzina Plus, który wcze-
śniej wprowadziliśmy, sprawdził się. Po prze-
analizowaniu tego, co dzieje się w Suwałkach  
i co robią nieliczne samorządy w Polsce,  
w końcu ubiegłego roku doszedłem do wnio-
sku, że należy wdrożyć kartę mieszkańca. 
Postanowiłem zrobić to kompleksowo. Stąd 
karty: tzw. zwykła (skierowana do dorosłego 
mieszkańca Suwałk), seniora, dla osoby nie-
pełnosprawnej (jest to liczna grupa mieszkań-
ców naszego miasta, którzy powinni korzystać 
w większym stopniu z tego, co miasto propo-
nuje) oraz karta rodziny wielodzietnej, jako in-
westycja w przyszłość Suwałk. Wiosną tego rok 
uchwałę w sprawie SKM podjęła Rada Miejska.

SKM cieszy się dużym zainteresowaniem, 
gdyż daje dużo ulg: bezpłatna komunikacja 
dla uczących się dzieci, młodzieży i studentów, 
bezpłatne przedszkola, ulgi w dostępie do żłob-
ka miejskiego, aquaparku, SOK-u. Mamy wnio-
ski na wydanie ponad 11 tysięcy kart. Będzie 
potrzeba rozwijania tej karty i rozszerzania pa-
kietu ulg. Jesteśmy otwarci jako samorząd, za-
praszamy przedsiębiorców do przystąpienia 
do programu SKM, jeżeli oferowane przez nich 
zniżki na zakup towarów czy usług wynoszą co 
najmniej 10%. 

w ostatnich latach samorząd dużo uwa-
gi poświęcał suwalskim seniorom. 

– Powinniśmy być zainteresowani tym, aby 
seniorzy w naszej lokalnej społeczności funk-
cjonowali jak najdłużej – jako osoby sprawne, 
pełne energii. Ważne by jak najwięcej z nich wy-
chodziło z domów, żeby nie byli samotni w czte-
rech ścianach swoich mieszkań. Seniorów w 
Suwałkach mamy 13 tysięcy. Część z nich nale-
ży do różnych organizacji, które koncentrują się 
na zagospodarowaniu czasu osobom starszym. I 
to im świetnie wychodzi. Jednak odsetek aktyw-
nych seniorów jest za mały. Oceniam, że jest ich 
tylko około 2 tysięcy. Są widoczni na piknikach, 
imprezach organizowanych przez suwalskie pla-
cówki kultury, nad zalewem Arkadia. 

Proponujemy seniorom różne formy spę-
dzania czasu, wspieramy różne organizacje se-
nioralne. No, i oczywiście dla osób, które wyma-
gają opieki, taką opiekę organizujemy. Suwalski 
MOPR ma coraz bogatszą ofertę usług opiekuń-
czych. Ośrodek Dziennego Pobytu „Kalinka”, 
który został zorganizowany w DPS Kalina, też 
jest po to by seniorzy mogli tam bezpiecznie 
i ciekawie spędzić czas ze swoimi rówieśnika-
mi. DPS Kalina dysponuje 195 miejscami, za-
potrzebowanie będzie wzrastało i myślimy tu-
taj o jego rozbudowie i stworzeniu kolejnych 
50 miejsc.

Seniorzy to też właściwa opieka medyczna. 
Jest ważna kwestia dostępu do specjalistów, ba-
dań profilaktycznych, wczesnego wykrywania 
różnych schorzeń; chcemy tutaj wdrożyć pro-
gramy profilaktyczne i prozdrowotne, by można 
było jak najszybciej przeprowadzić diagnostykę 
tych wszystkich schorzeń. Stworzenie oddziału 
geriatrycznego w Suwałkach to kolejne zadanie, 
które stoi przed szpitalem i samorządem, to nasz 
wspólny interes i cel. Chcemy by seniorzy jak naj-
dłużej byli ludźmi aktywnymi, a wtedy będzie-
my ponosili mniej wydatków na leki i szpitale. 

jest coraz większe zainteresowanie mło-
dych rodziców żłobkami.

– Dwa lata temu uruchomiliśmy Żłobek 
Miejski przy ul. Kamedulskiej. Ciągle rośnie li-
sta dzieci oczekujących na przyjęcie do żłob-
ka. GUS prognozował mniejszą liczbę uro-
dzeń w naszym mieście. I to się nie sprawdziło. 
Przybywa nam dzieci, młodzieży, młodych ro-
dzin . Wynika to z dobrej sytuacji gospodarczej 
w naszym mieście. Powstają nowe zakłady, fa-
bryki, przybywa miejsc pracy. Potrzebne są 
mieszkania, budują je deweloperzy i nasz ZBM 
TBS. Pracujący rodzice chcą by była odpowied-
nia opieka nad ich dziećmi. A wobec tego jest 
duże zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach 
i przedszkolach miejskich. Mamy 300 podań  
o przyjęcie do żłobka. Dlatego tworzymy trzeci 
żłobek. Odzyskaliśmy od parafii św. Aleksandra 
kamienicę przy ul. Kościuszki 6 i opracowuje-
my projekt techniczny na adaptację tego bu-
dynku na potrzeby żłobka. Liczymy, że w tym 
budynku pomieści się setka dzieci. Będziemy 
składali wniosek do rządowego programu 
„Maluch” o przyznanie dotacji na utworzenie 

miasto to duża rodzina
n Trzy pozapartyjne komitety wyborcze wy-

stawią kandydatów na radnych w Suwałkach. 
Zarejestrował y się:  Komitet Wyborc z y 
Wyborców Łączą Nas Suwałki – Czesław 
renkiewicz, KWW Mieszkańcy Suwałk oraz 
Suwalskie Porozumienie Prawicy. Nie ma 
wśród nich Bloku Samorządowego, który po 
blisko ćwierćwieczu zakończył działalność.  
W wyborach zapewne wystartują też partyjne 
komitety wyborcze. Listy kandydatów na rad-
nych można zgłaszać do 16 września. 
n Z okazji 38. rocznicy podpisania poro-

zumień sierpniowych Czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk wspólnie ze swoimi za-
stępcami ewą Sidorek i łukaszem Kurzyną 
oraz Zdzisławem Przełomcem, przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Suwałkach, złoży-
li 31 sierpnia wiązankę kwiatów pod Dębem 
Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja. Kwiaty 
złożyła też delegacja z suwalskiego III Liceum 
Ogólnokształcącego.

n Osobno trzydziestą ósmą rocznicę pod-
pisania porozumień sierpniowych pod su-
walskim Dębem Wolności uczcił też m.in. 
wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, 
przedstawiciele suwalskiej Solidarności 
na czele ze Zdzisławem Koncewiczem, 
Grzegorz Mackiewicz , kandydat Prawa  
i Sprawiedliwości na prezydenta Suwałk oraz 
przedstawiciele służb mundurowych.
n Nową dyrektor suwalskiej delegatu-

r y Kuratorium Oświaty została Bożena 
Obuchowska, która została zatrudniona w 
tej placówce w 2016 r. Wcześniej uczyła m.in.  
w SP w Przerośli.
n 1 września na terenie przedwojennych 

koszar 2 Pułku Ułanów Grochowskich przy  
ul. gen. K. Pułaskiego Stowarzyszenie Ułanów 
Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego 
zorganizowało obchody pułkowego święta.
n Suwalskie Muzeum Okręgowe przygo-

towało wystawę „Juliusz Kossak 1824-1899 
Wojciech Kossak 1856-1942”, którą do 23 
września można oglądać w Polskim Muzeum  
w Rapperswil (Szwajcaria). Następnie będzie 
ona pokazywana w Bibliotece Polskiej w Paryżu, 
a od 9 listopada do 31 grudnia w Muzeum 
Okręgowym w Suwałkach. Wystawa obję-
ta jest Patronatem Narodowym Prezydenta 
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miejsc żłobkowych. Mam nadzieje, że z końcem 
przyszłego roku żłobek zostanie uruchomiony. 
Cieszymy się, że w naszym mieście powstają 
prywatne żłobki i przedszkola. Przed kilkoma 
dniami otwarto przy ul. Północnej przedszkole  
z oddziałami żłobkowymi „Żółty Słonik” Fabryk 
Mebli FORTE ze 155 miejscami, w tym 65 żłob-
kowymi. Powstają też inne inicjatywy. Między 
innymi przy ul. Sejneńskiej powstaje kolejne 
prywatne przedszkole i żłobek. 

Chciałbym wprowadzić w Suwałkach tzw. 
bon opiekuńczy dla dzieci do lat trzech. Dla ro-
dziców dzieci, którzy mieszkają i pracują w na-
szym mieści, a których dziecko, czy też dzieci 
nie dostały się do żłobka miejskiego. Umożliwi 
on opłatę żłobka prywatnego. Chcemy by bon 
opiekuńczy w wysokości 300 zł miesięcznie na 
dziecko wprowadzić w przyszłym roku.

co dziesiąty mieszkaniec suwałk jest 
osobą niepełnosprawną. co samorząd 
im oferuje?

– Do naszych szkół i przedszkoli uczęsz-
cza około 500 dzieci wymagających specjalnej 
opieki. Zapewnia ją Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1, oddziały integracyjne  
w szkołach, a także Niepubliczna Terapeutyczna 
Szkoła Podstawowa „Bajka” i inne podmioty 
prywatne. SOSW nr 1 oraz szkoły podstawowe 
nr 10 i 11 napisały projekty dotyczące edukacji 
osób ze specjalnymi potrzebami „Dzisiaj Mali, 
jutro Duzi”, „Nie jestem inny” i „Przez innowa-
cję do wiedzy” o wartości 3,3 mln zł, z czego  
3 mln placówki pozyskały z funduszy unijnych 
z RPO Województwa Podlaskiego. Edukacja lu-
dzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
wymaga specjalistycznego wyposażenia pra-
cowni lekcyjnych, odpowiednio przeszkolonej 
kadry, specjalistycznych zajęć oraz współpracy 
z rodzicami. To wszystko będzie możliwe dzięki 
realizacji tych projektów.

Oczywiście trzeba pamiętać też o dorosłych 
niepełnosprawnych. Współpracujemy ze sto-
warzyszeniami i związkami zrzeszającymi oso-
by niepełnosprawne. Wspieramy środowiskowe 
domy samopomocy. Staramy się ułatwiać nie-
pełnosprawnym poruszanie w przestrzeni pu-
blicznej, stąd podjazdy, sygnały dźwiękowe przy 
przejściach dla pieszych czy komunikaty w auto-
busach miejskich. Ale tutaj wciąż jest jeszcze du-
żo do zrobienia. Ważne jest też przełamywanie 
barier, tych fizycznych jak bariery architektonicz-
ne, ale i tych mentalnych – społecznych.

z roku na rok rosną wydatki na pomoc 
społeczną.

– Miasto rozwija się. Inwestycje są nadal po-
trzebne. Ale trzeba pamiętać przede wszyst-
kim o mieszkańcach, tych najsłabszych, cho-
rych, wykluczonych społecznie. 100 mln zł to 
pieniądze przeznaczone na pomoc społecz-
ną. Te pieniądze trafiają do suwalczan. Nie 
są to pieniądze zmarnowane, a wręcz prze-
ciwnie, są to pieniądze zainwestowane w za-
pewnienie poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców Suwałk. Zajmuje się tym głównie 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w które-
go budżecie znacząca pozycją są rządowe 
pieniądze na 500+, czy 300-złotowa wypraw-
ka szkolna. Znaczące pieniądze suwalski sa-
morząd przeznacza też na pomoc najsłab-
szym w formie zasiłków stałych i okresowych,  
w tym rodzinnych, gorących posiłków, usług 
opiekuńczych, zapewnienia schronienia, tur-
nusów rehabilitacyjnych, czy pomocy z za-
kresu interwencji kryzysowej. Moim zdaniem, 
Suwałki to taka duża, nasza rodzina miejska. A 
w rodzinie, pomagamy najsłabszym. A zatem 
samorząd powinien pomagać przede wszyst-
kim tym, którzy sami sobie nie radzą.

dziękujemy za rozmowę.

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja dudy  
w stulecie odzyskania niepodległości. 
n Suwalscy policjanci ustalili i zatrzymali po-

dejrzanego o kradzieże telefonów i rowerów 
na terenie miasta. Pokrzywdzeni oszacowali 
swoje straty na kwotę prawie 4 tys. zł. 40-let-
ni mężczyzna usłyszał pięć zarzutów i decyzją 
sądu, najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. 
Policjanci odzyskali część skradzionego mie-
nia, które trafiło do prawowitych właścicieli.
n Prezydent Suwałk Czesław renkiewicz 

spotkał się z polskimi olimpijczykami. Suwalski 
ratusz odwiedzili: mistrz olimpijski w skokach 
narciarkich wojciech Fortuna , piłkarze 
Grzegorz lato i Zygmunt Anczok , mistrz 
olimpijski w skoku wzwyż Jacek wszoła, 
mistrz olimpijski w boksie Marian Kasprzyk, 
brązowy medalista w kolarstwie Mieczysław 
Nowicki oraz kajakarze Marek twardowski  
i Adam wysocki.

n Doktor nauk humanistycznych Jarosław 
Schabieński, historyk i nauczyciel Zespołu 
Szkół nr 2 w Suwałkach został naczelnikiem 
Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk  
i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej  
w Białymstoku. Od 2002 r. do 2006 r.  J. Schabieński 
zasiadał w suwalskiej Radzie Miejskiej, wybra-
ny z listy Prawa i Sprawiedliwości. W latach 
2006-2007 był wicewojewodą podlaskim. Przez  
4 miesiące zajmował też stanowisko komisarza 
pełniącego obowiązki organów samorządu wo-
jewództwa podlaskiego.
n Suwalscy policjanci zatrzymali trzech 

mężczyzn podejrzanych o kradzież kruszywa. 
Łupem sprawców padło ponad 18 tysięcy ton 
kruszywa. Pokrzywdzony wstępnie oszacował 
swoje straty na ponad 600 tys. zł. Sprawcy zo-
stali już zatrzymani i usłyszeli zarzuty kradzie-
ży. Są to mieszkańcy powiatów suwalskiego  
i augustowskiego w wieku 30, 38 i 43 lat. 
n Utworami Fryderyka Chopina w wykona-

niu pianisty Pawła Kowalskiego i Suwalskiej 
Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa 
Jakuba Kozakiewicza zainaugurowano dwu-
nasty sezon artystyczny orkiestry.
n Od 1 września kapitan Michał Chroś- 

cielewski pełni obowiązki dyrektora Aresztu 
Śledczego w Suwałkach. Zastąpił on ppłk. 
radosława drażbę, który przeszedł na eme-
ryturę. Dotąd kpt M. Chrościelewski był zastęp-
cą dyrektora suwalskiego aresztu.
n W jednym z suwalskich hosteli policjan-

ci zatrzymali 20-latka, który jest podejrzany 
o kradzież pieniędzy. Okazało się również, że 
jest on poszukiwany w celu odbycia kary po-
zbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże.

20 lat word
Jubileusz 20-lecia obchodzi w tym ro-

ku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Suwałkach. Z tej okazji odbyły się uroczy-
ste obchody. Były gratulacje, życzenia, kwia-
ty i prezenty. 

Głównym celem działalności Ośrodka jest 
egzaminowanie kandydatów na kierowców 
wszystkich kategorii prawa jazdy. WORD or-
ganizuje też kursy dla kandydatów na egza-
minatorów. Prowadzi badania dla kierowców 
i operatorów, a także oferuje szeroki wybór 
specjalistycznych szkoleń w zakresie trans-
portu i ruchu drogowego oraz ratownictwa 
medycznego. Współpracuje z Powiatowymi 
Urzędami Pracy w całym regionie szkoląc oso-
by bezrobotne. 

Od czerwca 2018 r. świeżo upieczo-
nych kierowców miały czekać spore zmiany. 
Między innymi mieli oni ćwiczyć kontrolowa-
ną jazdę w poślizgu w Ośrodku Doskonalenia 
Techniki Jazdy. WORD miał taki ośrodek wy-
budować.

Więcej o przyszłości suwalskiego WORD-u w na-
stępnym wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

– Wejście w życie zmian w szko-
leniu kierowców planowane było 
na 4 stycznia 2016 roku, ale zostały 
one przesunięte w nieskończoność. 
M.in. ze względu na opóźnienia we 

wdrożeniu systemu CEPiK (Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców). Wciąż czekamy na de-
cyzję ministra cyfryzacji. Do budowy Ośrodka 
Doskonalenia Techniki Jazdy jesteśmy przygo-
towani. Wydzierżawiliśmy od miasta 4 ha gruntu 
przy ul. I. Krasickiego (wielkie ukłony dla samo-
rządu Suwałk), mamy projekt techniczny, pozwo-
lenie na budowę. Jedyny problem to pieniądze. 
Zarabiamy tylko na opłatach egzaminów na kie-
rowców. Nie jest to duży zysk. Szacowany koszt 
budowy sprzed półtora roku to 8 mln zł, teraz wi-
dząc co dzieje się na rynku inwestycyjnym, to by-
łoby nawet 12 mln. Środki własne jakie mogliby-
śmy przeznaczyć na budowę to 10-15 % kosztów 
inwestycji, a reszta to kredyt, który spłacalibyśmy 
przez długie lata – wyjaśnia dyrektor suwalskiego 
WORD henryk Stanisław Grabowski.

>>



11.09.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

8

W tym roku po raz pierwszy w Suwałkach 
odbyły się podwójne obchody rocznicy wybu-
chu II wojny światowej. Wcześniej odbywały 
się podwójne obchody Święta Niepodległości 
czy Święta Narodowego 3 Maja, ale w tragicz-
ną rocznicę września 1939 r. wszyscy spotykali 
się w samo południe pod Pomnikiem Żołnierzy 
Września 1939 r. Tym razem było inaczej. 

SyreNy PrZed śwIteM
Wprawdzie Suwałki to nie Westerplatte, 

ale Dowódca Garnizonu Suwałki i Społeczny 
Komitet Organizacji Regionalnych Obchodów 
Świąt Patriotyczno-Rocznicowych, na którego  
czele stoi suwalski poseł Prawa i Sprawiedliwości, 
wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław 
Zieliński postanowili po raz pierwszy zorga-
nizować rocznicowe uroczystości w godzinie 
pierwszego wystrzału z pancernika Schleswig-
Holstein czyli o godzinie 4.45. Mieszkańcy oko-
licznych osiedli mieli niespodziewaną wczesną 
pobudkę. Nie spodobało się to im.

Na uroczystości stawili się żołnierze i służ-
by mundurowe. Przemówienia okolicznościo-
we wygłosili: poseł J. Zieliński, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Suwalskiego, a jednocześnie 
kandydat PiS na prezydenta Suwałk Grzegorz 
Mackiewicz oraz ks. Stanisław wysocki. Był 
dźwięk syren, apel poległych, salwa honorowa, 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, a na koniec 
utwór „śpij kolego”.

OBChOdy w POłudNIe
Suwalskie obchody 79. rocznicy wybu-

chu II wojny światowej odbyły się 1 września. 

Podobnie, jak w Łomży i Białymstoku, uroczysto-
ści pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku 
rozpoczął w samo południe dźwięk syren. Były 
okolicznościowe przemówienia, hymn państwo-
wy, modlitwa i złożenie kwiatów przez delega-
cje przedstawicieli władz samorządowych, kom-
batantów, przedstawicieli instytucji, firm, szkół, 
stowarzyszeń, harcerzy – mieszkańców Suwałk.

– Spotykamy się aby oddać hołd tym wszyst-
kim, którzy polegli na różnych frontach II woj-
ny światowej, od pierwszego dnia po jej zakoń-
czenie. Tym, którzy przypłacili naszą dzisiejszą 
wolność swoim życiem. Chcemy również bar-
dzo serdecznie podziękować tym wszystkim, 
którzy przelewali swoją krew i ocalili życie, któ-
rzy są dziś z nami – nasi kombatanci, wetera-
ni. Dziękujemy za to, że zawsze jesteście. (…). 
Chwała Bohaterom, cześć ich pamięci – powie-
dział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Podczas swojego wystąpienia 1 września 
prezydent odniósł się również do tego, że  
w Suwałkach po raz pierwszy zorganizowano 
odrębne obchody tej ważnej rocznicy.

westerplatte w suwałkach

OśwIAdCZeNIe SAMOrZądOwCów 
Reprezentując władze samorządowe oraz mieszkańców miasta 

Suwałki wyrażamy naszą dezaprobatę dla działań wymierzonych w jed-
ność naszej wspólnoty samorządowej. Od dwóch lat obserwujemy nie-
akceptowalne przez Suwalczan postępowanie, które wprowadza do na-
szego miasta, podziały na „my i oni” i które przenoszą standardy polityki 
krajowej do Suwałk i skutecznie rozbijają jedność wspólnoty samorządo-
wej. Można również to odczytywać jako odwet za prezentowanie inne-
go zdania lub poglądu.

Naszą troską zawsze było by w ważnych wydarzeniach w życiu miasta 
mogli brać udział wszyscy mieszkańcy, bez względu na poglądy politycz-
ne, bez wzajemnych uprzedzeń. Dlatego też konsekwentnie zapraszamy 
wszystkich do udziału w obchodach ważnych narodowych świąt i rocznic. 
Zaproszenia kierujemy zarówno do przedstawicieli partii rządzącej, jaki  
i też opozycji. Tak czynimy w Suwałkach od kilkunastu już lat. Kierujemy 
się zasadą, że w Suwałkach jest miejsce dla wszystkich i przy tego typu 
uroczystościach powinniśmy być wszyscy razem.

Niestety, już od dłuższego czasu obserwujemy celowe działanie zmie-
rzające do oddzielenia służb mundurowych, suwalskiego wojska oraz 
państwowych instytucji od suwalskiego samorządu i większości miesz-
kańców miasta. Dowodem na to jest konkretne zachowanie w relacjach  
z suwalskim samorządem. Nikt nie kwestionuje państwowości tych służb  
i ich podległości. Jednak przez wiele lat udawało się w Suwałkach tworzyć 
właściwe relacje i współpracę z samorządem i mieszkańcami naszego mia-
sta. Teraz, niestety, jest inaczej. Uroczystości organizowane przez miasto 
są bez udziału wojska, służb mundurowych oraz przedstawicieli instytu-
cji państwowych. Nasze zaproszenia i propozycje współpracy pozostają 
bez odzewu. Niestety coraz częściej są organizowane w przestrzeni nasze-
go miasta alternatywne uroczystości z okazji świąt narodowych i rocznic 

lub też uroczystości miejskich służb mundurowych, na które zapraszane 
są wyłącznie wybrane instytucje i osoby. Życzenia z okazji Święta Policji, 
Święta Strażaka czy Święta Wojska Polskiego zmuszeni jesteśmy, jako sa-
morząd, przekazywać za pośrednictwem mediów.

Suwalczanie pytają, czy taka sytuacja jest normalna. Dlaczego wspól-
nie nie możemy obchodzić w naszym mieście ważnych dla narodu polskie-
go i Suwalczan świąt i rocznic? Dlaczego w innych miastach to wychodzi, 
także w tych w których nie sprawują władzy przedstawiciele obecnej ko-
alicji rządzącej? Kto chce nas podzielić? Kto podjął decyzję o tym, żeby na-
wet 79. Rocznicę wybuchu II wojny światowej obchodzić odrębnie? Przez 
takie działanie wykazujemy, że nie tylko nie ma szacunku do tych którzy 
walczyli o wolną Polskę – weteranów i kombatantów, ale i tych, którzy na 
ołtarzu Ojczyzny złożyli swoje życie.

Nie możemy aprobować takiej sytuacji, dlatego też występujemy 
do Premiera, wybranych ministrów polskiego rządu oraz władz Prawa  
i Sprawiedliwości o zainteresowanie się tym problemem. Nie wyklucza-
my, że sytuacja mająca miejsce wynika z działania osoby piastującej waż-
ne stanowisko w rządzie. Takie postępowanie nie jest aprobowanie przez 
większość mieszkańców Suwałk, budzi smutek i gorzkie refleksje. Jest 
to działanie, które dzieli lokalną społeczność. Nawet wśród lokalnych 
członków Prawa i Sprawiedliwości obecna sytuacja nie jest akceptowana,  
o czym mówią nam w prywatnych rozmowach.

Niniejszym oświadczeniem oraz zapowiedzianymi wystąpieniami 
chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby możliwe było w Suwałkach god-
ne, uroczyste i wspólne obchodzenie uroczystości państwowych, naro-
dowych i samorządowych.

– Przez długie lata mogliśmy w Suwałkach 
wspólnie świętować i obchodzić różne uroczy-
stości patriotyczne, państwowe, samorządowe. 
Po raz pierwszy, przy tym pomniku odbywa-
ją się dwie uroczystości. Jest to bardzo smutne, 
budzi nasze zdziwienie i gorzkie refleksje – po-
wiedział Cz. Renkiewicz – Suwalczanie nas pyta-
ją – dlaczego wspólnie nie możemy obchodzić  
w naszym mieście ważnych dla narodu polskie-
go i Suwalczan świąt i rocznic? W innych mia-
stach wspólne świętowanie wychodzi – nawet 
w tych, w których nie sprawują władzy przedsta-
wiciele obecnej koalicji rządzącej. […] Zakończę 
słowami z dedykacją „Powinniśmy być zjed-
noczeni, powinniśmy być razem” – to słowa 
Premiera Mateusza Morawieckiego z wypo-
wiedzi na Westerplatte i słowami „Budujmy pań-
stwo, które nie będzie wewnętrznie skłócone”  
– to słowa Prezydenta Andrzeja dudy również  
z dnia 1 wrzreśnia – zakończył prezydent Suwałk.

Po wystąpieniu Prezydenta Suwałk oraz 
modlitwie przybyli na uroczystość mieszkańcy 
Suwałk złożyli kwiaty.

79. rOCZNICA AGreSJI ZSrr 
NA POlSKę

17 września w samo południe przed 
Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. przy 
ul. Wojska Polskiego rozpoczną się obchody 
79. Rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia 
Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej i Światowego 
Dnia Sybiraka. W programie m.in. wystąpie-
nie Prezydenta Miasta Suwałk, modlitwa, zło-
żenie kwiatów.

Po uroczystości przy ul. Wojska Polskiego 
zaplanowano przejazd na cmentarz parafialny 
przy. Bakałarzewskiej pod Pomnik Sybiraków, 
gdzie zostaną złożone kwiaty.

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Suwałkach

>>
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Czesław renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałki
– Każdy jubileusz to doskonały moment na refleksję czy powrót do 

miejsc, zdarzeń i ludzi. Jubileusz 40-lecia współpracy między Suwałkami 
a francuskim Grande-Synthe jest czymś więcej. Kryje się za nim cząstka hi-
storii z życia naszych miast.

Jako prezydent Suwałk z dumą mogę powiedzieć, że ta wieloletnia 
współpraca jest silnie zakorzeniona zarówno wśród mieszkańców naszego 
miasta jak też naszych francuskich przyjaciół. Od lat realizujemy wspólne 
działania sportowe, kulturalne czy edukacyjne i, co najistotniejsze, nawza-
jem się od siebie uczymy. Pozytywne i silne więzi między naszymi miasta-
mi to wynik działań prowadzonych wspólnie przez ludzi i instytucje, za co 
serdecznie dziękuję.

czterdzieści  lat  minęło

wsPółPraca suwałk z francuskim miastem grande-synthe rozPoczęła się w 1978 r. wtedy to PodPisano 
Pierwszą umowę o wsPółPracy. rozPoczęły się wymiany turystyczne i kulturalne. do francji wyjeżdża-
ły zesPoły artystyczne (najczęściej zesPół Pieśni i tańca „suwalszczyzna”), gruPy młodzieży, kombatanci, 
sPortowcy, władze miast.
grande-synthe – to miejscowość Położona w Północnej francji, niedaleko dunkierki, licząca około  
25 tysięcy mieszkańców. w tym mieście duże znaczenie ma Przemysł metalurgiczny (huty sollec i usinor).

damien Careme, Mer Grande-Synthe
– Mój ojciec przyjechał 42 lata temu do Suwałk by zainicjować tę współ-

pracę, a dokładnie 40 lat temu złożył specjalny wniosek w celu rozpoczęcia 
współpracy z Suwałkami. Wiele rzeczy zmieniło się od lat 70-tych, ,,żela-
zna kurtyna” opadła, możemy się swobodnie wypowiadać i jesteśmy te-
raz prawdziwą demokracją. Obecnie mamy do czynienia z Europą, która 
ma pokój, ale też sporo problemów. Uważam jednak, że nie należy tracić 
nadziei, bo właśnie zadaniem prezydentów miast jest znaleźć rozwiązania 
dla tych problemów. Poprzez wymiany pomiędzy naszymi miastami, miesz-
kańcy poznają się wzajemnie, poznają inne kultury, inne religie, innych lu-
dzi i wzbogacają się wzajemnie. Dzięki temu zmieniają się mentalności  
i w tej zjednoczonej Europie możemy razem funkcjonować.

17 marca 1978 roku pierwszą 
umowę o współpracy Suwałk 
i Grande-Synthe podpisał ówczesny 
prezydent Suwałk Jan Kaszuba 
i mer Grande-Synthe Rene Careme. 
W spotkaniu uczestniczyli: 
Jan Sikora, konsul polski w Lille 
i Henri Balia, sekretarz krajowy 
Stowarzyszenia Francja–Polska.
Współpraca zaczęła się dwa lata 
wcześniej od powstania 
Towarzystwa Przyjaciół 
Grande-Synthe.



11.09.2018

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

10

1981 8-16 GrudNIA

We Francji przebywał Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. W pięćdzie-
sięcioosobowym składzie dał dwa koncerty w Pałacu Wybrzeża dla miesz-
kańców Grande-Synthe i w mieście Armbouts Capel dla dzieci i mło-
dzieży. Po występie w Pałacu Wybrzeża odbyło się spotkanie z miejscową 
Polonią. Po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego pobytu nie skrócono i ze-
spół w komplecie powrócił do kraju

1985 2-14 SIerPNIA

Na zaproszenie Klubu Przyjaciół Grande-Synthe Suwałki gościły siedmio-
osobową grupę członków Stowarzyszenia Francja–Polska z Grande-Syn-
the wraz z prezesem Simonem Krasińskim. Francuzi zwiedzili Suwałki  
i okolice, ponadto Puńsk, Sejny, także Gierłoż i Świętą Lipkę, pływali 
statkiem po jeziorach augustowskich i wzięli udział w spływie kajakowym 
Czarną Hańczą. Dwa dni spędzili u zaprzyjaźnionych suwalskich rodzin

1987 2-14 luteGO
W Grande-
Synthe 
wypoczywało 
dwudziestu 
licealistów 
i siedmiu 
opiekunów

KrONIKA  wSPółPrACy  SuwAłK  Z  GrANde-SyNthe

1996 20-27 PAźdZIerNIKA
Liczna delegacja z Suwałk 
(96 osób) wzięła udział 
w Tygodniu Kultury Pol-
sko-Francuskiej w Gran-
de-Synthe. W skład delega-
cji oficjalnej weszli: Maria 
Bogucka – wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej oraz 
radni: Tadeusz Chołko, Zyg-
munt Filipowicz i Henryk 
Usowicz. Ponadto: prezydent  
miasta Grzegorz Wołągie- 
wicz, Jadwiga Olbryś  
– naczelnik Wydziału Kultury, Alicja Andrulewicz z Wydziału Kultury  
i Anna Augustynowicz – wicedyrektor ROKiS-u. Wraz z delegacją oficjal-
ną do Grande-Synthe udali się również: Zespół Pieśni i Tańca „Suwalsz-
czyzna”, chór „Cantylena” pod dyrekcją Ignacego Ołowia, malarze ama-
torzy, fotograficy, akordeoniści ze Szkoły Muzycznej, szachiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 10. W programie były między innymi wystawy i koncerty, 
turnieje sportowe oraz bal folk

1997 21-28 PAźdZIerNIKA
V Tydzień Kultury Francusko
-Polskiej w Suwałkach. Eki-
pa francuska liczyła 54 osoby. 
W składzie delegacji oficjal-
nej weszli: Michel Hauchart  
– radny ds. rozwoju ekono-
micznego, Claudine Somevil-
le – radna, Nicole Hauchart 
– naczelnik Wydziału Współ-
pracy z Zagranicą, Frédéric 
Fenaert – naczelnik Wydzia-
łu Rozwoju Ekonomicznego  
i Urbanistyki, Christophe 
Vigne – naczelnik Wydziału 
Kultury. W obchodach wzię-
li udział: zespół folklorystycz-
ny „Meulenaerds”, malarze 
amatorzy, szachiści, zespół te-
atralny, kombatanci, fotogra-
ficy. Zorganizowano również 
wystawy, koncerty, konkursy i bal folk

1999 21-25 MAJA
Wizyta kombatantów francuskich w Suwałkach. Uczestnicy to: René  
Descampe – prezes lokalnego oddziału, Jean Graszek, François Nadolny  
– nauczyciel historii w College Anny Frank, Patrick Quetel – przedsta-
wiciel Komitetu Zbliźniaczenia oraz jako tłumacz Stefan Nowak. Opie-
kę nad delegacją sprawowali Jerzy Kmiecik – prezes suwalskiego oddziału 
kombatantów i Dorota Jabłońska – dyrektor III Liceum Ogólnokształcą-
cego. Wspólnie z młodzieżą tej szkoły realizowano temat „Pamięć przeszło-
ści”. Delegacja francuska wraz z towarzyszącymi suwalczanami spotka-
ła się z żołnierzami jednostek w Suwałkach i Giżycku oraz prezydentem 
Suwałk
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W Suwałkach obchodzono jubileusz 40-lecia współpracy Suwałk i Grande-Syn-
the. Z tej okazji suwalski Urząd Miejski przygotował wystawę fotografii poświę-
coną tej współpracy oraz specjalne, ponad 80-stronicowe wydawnictwo – kroni-
kę współpracy, która stanowiła źródło informacji i fotografii do naszej publikacji

KrONIKA  wSPółPrACy  SuwAłK  Z  GrANde-SyNthe

2006 11–12 MArCA

Udział delegacji polskiej w targach turystycznych w Grande-Synthe. Naj-
większym zainteresowaniem wśród oferty turystycznej Suwalszczyzny cie-
szyły się kwatery agroturystyczne, w tym możliwość czynnego uczestnic-
twa w pracach wykonywanych na wsi, sieć ścieżek rowerowych biegnących 
przez Wigierski Park Narodowy i Suwalski Park Krajobrazowy oraz przy-
legła infrastruktura i jej standard. Suwałki były każdorazowo zapraszane 
do udziału na organizowane co dwa lata targi „Salon Evasion”

2009 25 luteGO – 3 MArCA

Grupa hip-hopowa z Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach uczest-
niczyła w warsztatach tanecznych w Grande-Synthe

2010 15-19 CZerwCA

Pięcioosobowa delegacja z Grande-Synthe uczestniczyła w VIII Integracyj-
nym Biegu Ulicznym organizowanym przez DPS „Kalina” w Suwałkach 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół DPS „Kalina”. W czasie 
wizyty wymieniono doświadczenia między Stowarzyszeniem Osób Niepeł-
nosprawnych a „Nous Aussi” z Grande-Synthe oraz Domem Pomocy Spo-
łecznej „Kalina” i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach

2014 9-11 PAźdZIerNIKA

Suwalski zespół Bang On! Blues (pięć osób) uczestniczył w Bay-Car Blues 
Festival w Grande-Synthe

2017 10-13 MArCA
Sześcioosobowa delegacja z Suwałk 
odwiedziła Grande-Synthe, w tym 
suwalscy lekkoatleci, którzy uczest-
niczyli w biegu na 10 km „Les bo-
ucles synhoise”

2017 1-9 MAJA

Trzy uczennice z Zespołu Szkół nr 4 oraz trzy z Zespołu Szkół nr 2 w Su-
wałkach wraz z nauczycielem języka francuskiego uczestniczyły w wymianie 
szkolnej w Grande-Synthe. Młodzież poznawała codzienne życie, kuchnię, 
miejscowe zwyczaje. Tradycyjnie już mieszkała u rodzin francuskich. W ra-
mach pobytu uczennice uczestniczyły w zajęciach w Lycée du Noordover, 
wspólnie z młodzieżą francuską zwiedzały Brugię, Dunkierkę i Calais, bra-
ły udział w przedstawieniach teatralnych, były w parku rozrywki

2018 7 lIPCA
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tu zaszła 
zmiana

Od ponad roku prezentujemy 
zdjęcia Suwałk sprzed lat, oraz 
te same miejsca współcześnie. 
Do Czytelników „DwuTygodnika 
Suwalskiego” mamy pytanie do-
tyczące prezentowanego miej-
sca. Z okazji rozpoczęcia obcho-
dów setnej rocznicy wyzwolenia 
Suwałk mamy trzy pytania i trzy 
nagrody dla osób, które jako 
pierwsze nadeślą prawidłowa 
odpowiedź. Uwaga, jedna oso-
ba może udzielić odpowiedzi na 
jedno pytanie.

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 1

1. Czyje imię nosi liceum znaj-
dujące się w budynku przy  
ul. Noniewicza 83?

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 2

2. Jaką nawierzchnię mają su-
walskie korty nad Zalewem 
Arkadia?

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 3

3. Na terenie jakiej guberni uro-
dził się Emil Młynarski, czyli pa-
tron ulicy na Osiedlu Północ?

Nagrodami będą bilety ufun-
dowane przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy po-
lubić i udostępnić publicznie naj-
nowsze wydanie „DwuTygodnika 
Suwalskiego” na naszym fan-
pag’u: https://www.facebook.
com/dwutygodnik/

Odpowiedzi prosimy prze-
syłać pocztą na adres redakcji, 
bądź na adres internetowy; kon-
takt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do  
21 września.

Spośród tych, którzy nadesła-
li odpowiedzi na pytanie z po-
przedniego wydania „DTS” na-
grodę otrzymała Małgorzata 
Czarniecka.
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BIBlIOteKA PuBlICZNA IM. MArII KONOPNICKIeJ  
w SuwAłKACh, ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿ do udziału w konkursie fotograficznym „Wakacje 

u dziadków”. Jeżeli spędziłeś ciekawe wakacje, podziel 
się wspomnieniami i weź w nim udział. Konkurs foto-
graficzny jest adresowany do dzieci i młodzieży w wie-
ku 7-16 lat. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobi-
ście do Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. 
E. Plater 33A do 1 października 2018 r. Autorzy najlep-

szych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia. Regulamin konkursu foto-
graficznego „Wakacje u dziadków” na: www.bpsuwalki.pl 

Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Wyruszamy w wielki świat”. 
¿  do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym 

„śladami Zbigniewa herberta po Suwalszczyźnie”. Prace należy nad-
syłać lub dostarczyć osobiście w płaskich, sztywnych opakowaniach zabez-
pieczających 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.

Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Epizod w bibliotece”.

¿ do udziału w konkursie plastycznym „Suwałki, moje miasto”, z oka-
zji 80. rocznicy urodzin Leszka Andrzeja Moczulskiego. Termin nadsyła-
nia prac upływa 31 października 2018 r.

Szczegóły i regulamin konkursu na www.bpsuwalki.pl
¿ 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). Filmy objęty akcją: „Dywizjon 303”, „Krzysiu gdzie je-
steś”, „Biały kieł”.

MuZeuM OKręGOwe w SuwAłKACh,
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿  wystawę „Pamięć i 
duma” Krzysztofa Choj- 
nackiego. Przedstawia 
ona dioramy modelarskie, 
zdjęcia i grafiki oraz uka-
zuje 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 niepodle-
głościowe” prezentowana jest do końca października.

SuwAlSKI OśrOdeK Kultury zaprasza na:
¿ Art-Plast: Barwnie i słodko, familijne plenerowe spotkania ze sztuką 

– 15.09, godz. 11-13, plac Marii Konopnickiej;
¿ spektakl „Krajobraz z Tobiaszem” – niedziela, 16.09, godz. 17, Sala im.  

A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 15 i 10 zł (ulgowe) lub w kasie SOK. 
Świetnie przyjęty przez publiczność 
spektakl inspirowany jedynym biblij-
nym romansem oraz utworami współ-
czesnych poetów. Klimat opowieści o si-
le i inspirującej mocy uczucia podkreślają 
oryginalna muzyka, choreografia i nieco-
dzienna aranżacja przestrzeni. Na scenie 
obie grupy Teatru Efemerycznego: akto-
rów dorosłych i młodzież;

¿ Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów, niedziela, 16.09, w godz. 
9-13, parking za SOK-iem. W tym roku nie obowiązują opłaty za stoisko;
¿ DKF 13 „Ostatni w Aleppo” – 19.09, godz. 18, Sala Kameralna, ul. Jana 

Pawła II 5. Dokument przedstawia pracę wolontariuszy Białych Hełmów, 
którzy przeszukują gruzy zniszczonego syryjskiego miasta w poszuki-
waniu żywych osób;
¿ Wystawę malarstwa Andrzeja Zujewicza „Dosłownie” – wernisaż wy-

stawy 21.09, wstęp wolny, wystawa czynna do 11.11. Najnowszy cykl ob-
razów jest odzwierciedleniem inspiracji artysty (naturą i jej niebywałym 
pięknem oraz człowiekiem, uwikłanym w kaprysy przyrody), który po-
przez swoją formę nawiązuje do monotonii życia przeciętnego człowie-
ka, jego rytmicznych i powtarzających się czynności.

CeNtruM SZtuKI wSPółCZeSNeJ & GAlerIA 
ANdrZeJA StruMIłły w SuwAłKACh zaprasza na: 

¿ otwarcie wystawy fotografii i tkaniny artystycznej Anny Strumiłło 
„Anna Strumiłło fotografia tkanina artystyczna”, 21 września o godz. 18.00.

rOZMArINO,
ul. Kościuszki 75 zaprasza na:

¿ 4 .  s p o t k a n i e  S u w a l s k i e g o  Fa n  C l u b u 
Bluesa z BANG ON BLUES – 14.09, godz. 19,  
wstęp wolny. Rezerwacja stolików – tel. 87 563 24 00. 
Zagra zespół BANG ON BLUES w składzie Piotr Karpienia 
– śpiew, gitara; Bogdan Topolski – gitara; Rafał Lemieszko 
– gitara basowa; Piotr Mikulski – perkusja.

BlACK PuB KOMIN, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ koncert ZENEK w Suwałkach (Trasa Albo Grubo Albo Wcale). 14.09  

w godz. 20-22.30. Zenek (Kabanos) zaprasza na koncerty w ramach swojej 
„grubej” solowej trasy. Klasyczne trio w składzie: Zenek Kupatasa – wokal, 
gitara; Tomek Antoniak – bas; Michał „Mrufka” Jędras – perkusja. Wejście  
– 19, start – 20 Zenek support „Na Jedno Kopyto” – 20.03; Zenek – 20.33. 
Bilety w cenie 20 zł w dniu koncertu (nie ma przedsprzedaży!);

SuwAlSKIe StOwArZySZeNIe MANGI, ANIMe, FANtAStyKI 
I rPG „MrOCZNe BrACtwO” zaprasza na:

¿ festiwal fantastyki i kultury wschodu „Mroźna Brama”, 15-16.09 w godz. 
10-18, odbędzie się w PWSZ w Suwałkach. Wstęp 2 zł (zakup podczas trwa-
nia festiwalu). Patronat sprawuje Prezydent Miasta Suwałk. Szczegółowe in-
formacje na str. www.dwutygodniksuwalski.pl, fb stowarzyszenia.

Polskie towarzystwo turystyczno-Krajoznawcze Oddział 
w Suwałkach im. Jerzego Klimko, ul. T. Kościuszki 37 zaprasza na:
¿ spacery po Suwałkach, 22 września godz. 10 i 13. Zbiórka przy Centrum 

Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. ks. K. Hamerszmita 16, wstęp wolny.

StOwArZySZeNIe SeNIOrZy Z PASJą hOryZONt 
oraz ZeSPół wOKAlNy OCeAN żyCIA zapraszają na:

 ¿ „Międzypokoleniowy koncert na ludowo”, który odbędzie się 22 
września, (sobota) o godz. 12, w dawnym kinie Miś, ul. Świerkowa 52.

zaprasza na filmy:

– do 13 września „Juliusz” (komedia), seanse przedpremie-
rowe, „Zimna wojna” (dramat), „Rozpruci na śmierć” (ko-
media kryminalna), „Zakonnica” (horror), „Człowiek, któ-
ry zabił Don Kichota” (komedia).

– od 14 września „Smak zemsty. Peppermint” (akcji/thriller), 
„Juliusz” (komedia), „Predator” 2D+3D (akcji/s-f);

– od 15 września „Księżniczka i smok” (animowany), sean-
se przedpremierowe;

– 19 września „Ava” (dramat obyczajowy), babskie wieczory;
– od 21 września „Zegar czarnoksiężnika” (przygodowy/fan-

tasy), „Johnny English: Nokaut” (komedia);

13

ZAPrOsZENiA suwAlskiE

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

w kiNiE

Fot. ze strony SOK

Fot. ze strony SOK



11.09.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

14

wydArZeNIA SPOrtOwe
wIGry CZwArte

Po ośmiu meczach suwalskie Wigry z dorobkiem 14 pkt zajmują 
czwartą lokatę w tabeli Fortuna I ligi. W ostatnim meczu rozegranym 
w Suwałkach Wigry wygrały 2:1 z Garbarnią Kraków (na zdjęciu poniżej). 
Gole dla Wigier strzelili Martin Adamec w 9 min. i Filip Karbowy w 53 min. 
z rzutu karnego, a dla Garbarni gola zdobył Łukasz Pietras w 71 min. Od 87 
min. Suwalski zespół grał w osłabieniu po tym, jak piłkarz Wigier Pawłowski 
otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę i musiał opuścić 
boisko. Ze względu na przełożony mecz ze Stalą Mielec w ostatni week-
end Wigry rozegrały towarzyskie spotkanie z litewskim zespołem Dainava 
Alytus i wygrały 4:0. Trzy gole dla Wigier strzelił Aron Stasiak, a czwartego 
gola – samobójczego zdobył piłkarz litewskiej drużyny.  

Kolejny ligowy mecz Wigry rozegrają ponownie w Suwałkach i zmie-
rzą się w najbliższy piątek (14 września) o godz. 18 z Wartą Poznań.

ZwyCIęStwO reSO AKAdeMII 2012
W Suwałkach drużyna RESO Akademia 2012 wygrał 3:1 z Pogonią 

Zduńska Wola w meczu II ligi piłki nożnej kobiet. Wszystkie gole dla 
RESO Akademia 2012 strzeliła Aleksandra Bieryło. W trzech meczach su-
walski zespół zdobył 6 pkt i zajmuje czwartą lokatę w tabeli II ligi gru-
py mazowieckiej. W następnej kolejce 16 września suwalczanki zagrają 
w Bartoszycach z Victorią.

reMIS wIGIer II
Remisem 2:2 zakończył się mecz Wigier II z KS Michałowo rozegrany 

w Suwałkach w podlaskiej IV lidze piłkarskiej. Chociaż piłkarze z Suwałk do 
przerwy przegrywali 0:2, to zdołali wyrównać w ostatnich dwudziestu mi-
nutach spotkania. Gole dla suwalskiej drużyny zdobyli: Kamil Wilczewski 
i Paweł Fijałkowski. Wigry II z dorobkiem 11 pkt zajmują szóstą lokatę 
w tabeli. W następnej kolejce zagrają w Białymstoku z Hetmanem.

leCh wyGrywA w SuwAłKACh
Młodzi piłkarze poznańskiego Lecha wygrali VI Turniej Piłkarski im. 

Grzegorza Wołągiewicza w Suwałkach, w którym rywalizowali chłop-
cy z rocznika 2009. Drugie miejsce zajęła Legia Warszawa, która wyprze-
dziła niebieską drużynę Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki. Zwycięzcom 
i tym, co wywalczyli dalsze lokaty gratulował prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz. Patron turnieju – G. Wołągiewicz był prezesem klubu Wigry 
Suwałki i prezydentem Suwałk w latach 1994-2002. Zmarł 1 września 2010 r.

Niebieska drużyna Akademii Piłkarskiej Wigier przegrała 0:3 ze zwycięzcami 
turnieju Lechem Poznań

Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 12 drużyn. W 48 spotkaniach pa-
dło, aż 306 bramek, było mnóstwo emocji, wiele pięknych akcji i przede 

wszystkim olbrzymia radość młodych zawodników z różnych stron Polski, 
a także z Łotwy i Litwy. Każda z nich zaprezentowała się z bardzo dobrej 
strony, pokazując wysokie umiejętności. Dziesiątą lokatę w turnieju zaję-
ła biała drużyna AP Wigier Suwałki, a dwunastą Akademia 2012 Suwałki. 
Patronat nad turniejem sprawował DwuTygodnik Suwalski.

ślePSK PrZed SeZONeM
Zwycięstwem i nietypowym, jak na siatkówkę remisem, zakończyły 

się pierwsze sprawdziany pierwszoligowej drużyny Ślepska Suwałki przed  
nowym sezonem. W Suwałkach Ślepsk wygrał 4:0 i zremisował 2:2 z KPS 
Siedlce. Natomiast w turnieju rozegranym w ostatni weekend w Siedlcach 
siatkarze Ślepska wygrali 3:1 z KPS Siedlce i 2:1 z Lechią Tomaszów 
Mazowiecki oraz przegrali 0:3 z drużyną Świętokrzyska Siatkówka Kielce.

21-22 września w su-
walskiej hali OSiR odbę-
dzie się Memoriał Józefa 
Gajewskiego, w którym 
Ślepsk zagra z zespoła-
mi Plus Ligi: Trefl Gdańsk, 
Indykpol AZS Olsztyn 
i  Chemik Bydgoszc z . 
Pierwszy mecz ligowy su-
walski zespół rozegra 29 
września w Nysie ze Stalą.

NAJStArSZe reGAty w reGIONIe
Trasę 62. regat „O Błękitna Wstęgę Jeziora Wigry” najszybciej pokona-

ła załoga ze Stowarzyszenia „Wigierski Wiatr” na jachcie, którego sterni-
kiem był Przemysław Tkacz, tym samym zdobywając Puchar Prezydenta 
Miasta Suwałk z Błękitną Wstęgą. W poszczególnych klasach wygrali: 
Paweł Brezgieł z UKŻ Grot Suwałki wśród Optymistów,  załoga Macieja 
Garniewskiego z DŻKS Białystok wśród Omeg standardowych oraz zało-
ga Macieja Kownackiego w rywalizacji Micro. 

W najstarszych w regionie regatach żeglarskich rywalizowało 
60 jachtów z różnych części Polski m.in. z Białegostoku, Warszawy, 
Augustowa, Sokółki, Pabianic, Suwałk, gm. Suwałki oraz Kluby Wodne: 
PTTK o/Suwałki, „HAŃCZA”, „KAMENA”, UKŻ Grot OSIR Suwałki oraz 
Stowarzyszenie „Wigierski Wiatr” mające siedzibę nad jeziorem Wigry. 
Organizatorem regat był Klub Wodny PTTK o/Suwałki.

reGAty FOrte
Na jez. Wigry odbyły się 21. Otwarte Regaty Żeglarskie o Puchar 

Prezesa Fabryk Mebli FORTE S.A. zorganizowane przez Klub Żeglarski 
KAMENA przy FORTE. 31 załóg rywalizowało w trzech klasach: Omega, 
Micro i Jachty Kabinowe oraz w Wyścigu Samotników. Z suwalskich że-
glarzy zwycięstwo odniosła załoga ze sternikiem Dariuszem Ferencem 
w klasie Micro ze Stowarzyszenia „Wigierski Wiatr”. To samo stowarzy-
szenie reprezentowała w klasie jachtów kabinowych zwycięska załoga 
ze sternikiem Przemysławem Tkaczem.

Tegoroczne regaty połączone były z obchodami 35-lecia istnienia 
Klubu Żeglarskiego  KAMENA. Na przystani w Bryzglu zaprezentowano 
wystawę zdjęć z historii klubu począwszy, od roku 1983.

reKOrd OSZCZePNICZKI hAńCZy
Ko l ejny re ko rd Po lsk i  G ab r i e l i  Butk i ew ic z  z  suw alsk i e j  

Hańcz y w rzucie oszczepem,  k tóra poprawiła własny rekord  
Polski uzyskany 10 dni wcześniej na zawodach w Olecku. Na Między- 
wojewódzkich Mistrzostwach U16 w Lublinie rzuciła  47,63 m. Poza tym  
z suwalskich lekkoatletów zwycięstwa w  mistrzostwach w Lublinie, po-
parte wartościowymi rekordami życiowymi uzyskali Kornel Rybacki  
w obu biegach płotkarskich oraz Julia Słabińska w skoku w dal. 

To był świetny występ  lekkoatletów suwalskiej Hańczy. Ustanowili 13 
rekordów życiowych. Zdobyli 11 medali (4 złote, 3 srebrne, 4 brązowe) i 36 
punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Zawody stanowiły jednocze-
śnie eliminację do Mistrzostw Polski U16, które odbędą się w Bełchatowie, 
w dniach 22-23 września. Bilety do Bełchatowa zapewnili sobie: Gabriela 
Butkiewicz, Julia Słabińska, Gabriela Staniewicz i Kornel Rybacki. 
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limeryki wyróżnione
Po raz dwunasty suwalska Biblioteka 

Publiczna im. M. Konopnickiej ogłosiła kon-
kurs na krótką wierszowaną formę literac-
ką zatytułowaną „Suwalskie limeryki latem” 
pod patronatem Czesława renkiewicza, 
prezydenta Suwałk.

Podobnie jak w latach popr zed-
nich, utwory dotyczyły Suwałk i Suwal- 
szcz yzny – w tej edycji ze względu 
na setną rocznicę przyznania Polkom 
praw wyborczych, specjalnie oceniane były utwory, których bohaterkami 
były słynne kobiety, ważne dla Suwalszczyzny. W poprzednich wydaniach 
„DTS” opublikowaliśmy limeryki, które otrzymały nagrody: Prezydenta Miasta 
Suwałk, Dyrektora Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach 
oraz „DwuTygodnika Suwalskiego”, Muzeum Okręgowego w Suwałkach  
i Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil. W tym wydaniu zamieściliśmy limeryki 
wyróżnione. 
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wyróżNIeNIA:

danuta Gigol, Zambrów:
Klotylda Józefa Dargielowa
Dobrodziejka Klotylda Józefa Dargielowa,
popularna sprzed stu lat białogłowa,
swym Suwałkom służyła ofiarnie,
miast świecideł kupiła drukarnię,
wierząc w siłę pisanego słowa.

 ***
Zbigniew witosławski,
Gorzów Wielkopolski:
Dargielowa Klotylda Józefa
Klotylda, nie tylko w Suwałkach,
słynęła jako drukarka.
Dzisiaj to by Dargielową
zastąpiono laserową,
chociaż z klasą była tamta marka.

***
warakomska Anna
Anna, ta z szachowego klubu suwalskiego,
znana jest z talentu kombinacyjnego.
Była pionkiem, doszła do linii przemiany,
dziś królową jest, czy hetmanem.
(Niestety hetman nie ma rodzaju 

żeńskiego).

***
tomasz Grabowski, Gdańsk:
Poetka społeczna ze wsi Wiżajny
rymów używała cokolwiek skrajnych:
jeśli „posły” czy „radni”,
no to „osły” lub „skradli”.
Do „biskupa” miała rym zaś zwyczajny...

***
Jerzy Kuszel, Warszawa:
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!”

*
Wcale się Towarnicka Jadwiga
w bibliotece od pracy nie miga.
Żąda nowej siedziby,
bo w starej są grzyby,
a nie, to się zaraz porzyga.

Od kilku miesięcy Fundacja ART-SOS znów, jak w ubiegłym 
roku, odkurza stare negatywy i ożywia wspomnienia o naszym 
mieście. Tym razem ocalone fotografie dotyczą lat Wielkiego 
Budowania, czyli okresu czasów świetności województwa su-
walskiego. Jest tam i szkoła muzyczna, mieszcząca się w kamie-
nicy na ul. T. Kościuszki, i dawne suwalskie przedszkola, festy-
ny pszczelarzy na postoju taksówek i słynne „karczmy piwne” 
w podsuwalskiej kopalni kruszywa, a także wiele zdjęć z budo-
wy Osiedla Północ.

Ciekawi tych historii wciąż jeszcze mogą  obejrzeć je w wi-
trynie zakładu fotograficznego w kamienicy przy ul. Chłodnej 
12. Zdjęcia pochodzą z archiwum suwalskiego fotografa Jana 
roszkowskiego założyciela pierwszego po wojnie zakła-

du fotograficznego w Suwałkach oraz jego syna Stanisława. 
Wciąż zapraszamy do podzielenia się wspomnieniami  
o tych miejscach. Zapraszamy do kontaktu z fundacją mieszkań-
ców, którzy pamiętają uwiecznione tam miejsca i sytuacje, by-
li ich uczestnikami lub współtwórcami. Kontakt: Fundacja ART-
SOS, Suwałki, ul. Chłodna 12,  tel. 602 106 061, biuro@art-sos.pl

Natomiast już teraz fundacja zaprasza na uroczysty finał pro-
jektu, który będzie miał miejsce w hotelu Velvet w Suwałkach  
w sobotę, 6 października o godzinie 18.00. Odbędzie się tam 
projekcja filmu wspomnień i prezentacja archiwalnych zdjęć 
Suwałk lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Uroczystość 
uświetni koncert muzyczny zespołu Krzysztofa Krzesickiego.

Projekt „Portret suwalczan lat 70.–80.” jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Suwałki

czas wspomnień>>

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Kazimierza Hamerszmita
Fot. Fundacja ART-SOS

Festiwal Filmowy
Stowar z yszenia Centrum 

Aktywności Społecznej PRYZMAT 
w Su w a ł k a ch i  H e ls ińs k i e j 
Fundacji Praw Człowieka zapra-
szają na godz. 16. Objazdowy 
Festiwal Filmowy WATCH DOCS. 
Praw Człowieka w Filmie. Festiwal 
odbędzie się od 14 do 16 wrze-
śnia i zostanie zorganizowany 
w SOK, przy ul. Jana Pawła II 5. 
Seanse filmowe organizowane 
są codziennie od godz. 16.00 do 
20.00 (w piątek dodatkowo od 
godz. 8.15). Na wszystkie filmy i spotkania wstęp jest bezpłatny, a jedyną grani-
cą jest wiek od 15 lat. 

Szczegółowy program na stronach internetowych: 
soksuwalki.eu i www.dwutygodniksuwalski.pl

>>
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Pilotażowy Program „Aktywny 
Samorząd” jest finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowe-
go programu Aktywny samorząd. Realizatorem programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Wnioski dostępne są w MOPR  
w Dziale Pomocy Instytucjonalnej pokój nr 2, tel. 87 562-89-84 oraz na stro-
nie internetowej www.mopr.suwalki.pl. 

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowa-
nie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjen-
tów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do eduka-
cji. Do 10.10.2018 r. niepełnosprawni studenci (w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym) – mieszkańcy Suwałk mogą składać wnioski o dofinanso-
wanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na rok akademic-
ki 2018/2019. 

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy 
ul. Filipowskiej 20 pokój nr 2. 

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny 
Samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Suwałkach lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl   228/2018

zarządzanie kryzysowe
5 września w suwalskim ratuszu spotkał się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

Posiedzenie zostało zwołane jako dodatkowe, poza rocznym planem pracy zespołu. 
Przewodniczył mu prezydent Suwałk Czesław renkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni, Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej, Zarządu Budynków Mieszkalnych TBS, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
a także przedstawiciele  PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki.

Poszczególne jednostki przedstawiły własne procedury i plany działania w sytuacjach 
wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej, zagrożeń dla śro-
dowiska naturalnego, uszkodzeń instalacji technicznych czy wycieku toksycznych środków 
przemysłowych. Zwracano szczególną uwagę na podjęcie działań zmierzających do mak-
symalnego ograniczania potencjalnych zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkań-
ców miasta.

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

zać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 11 września zapraszają Zdzisław S. ścięgaj z Prawa 

i Sprawiedliwości i Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego 
Natomiast 18 września na suwalczan czekają Andrzej turowski z 
Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki oraz Piotr wasiukow z Bloku 
Samorządowego. Na spotkanie 25 września zapraszają Bogdan 
Bezdziecki i tadeusz Czerwiecki z Prawa i Sprawiedliwości.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

dyżury KONSultACyJNe
członków Suwalskiej Rady Seniorów w siedzibie Suwalskiego 
Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Ciesielskiej 15 w godz. 
10.00-13.00:

11 września (godz. 10-13) – Krystyna Polkowska
18 września (godz. 10-13) – Irena Pietraszkiewicz

25 września (godz. 10-13) – dariusz żukowski
Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnieniu 

telefonicznym: 601 917 445.

>>

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ust-
ny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. ludwika waryńskiego 11 o powierzchni użytkowej 41,40 m2 – wywoław-
cza wysokość stawki czynszu 8,00 zł/m2 netto, wadium  490,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele handlowe, usługowe, biuro-
we lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną i jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym. 

2. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A:
- lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 56,81 m2 – wywoławcza 

wysokość stawki czynszu – 13,50 zł/m2 netto, wadium 1 140,00 zł,
- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 52,01 m2 – wywoławcza 

wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 850,00 zł,
- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,55 m2 – wywoławcza 

wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,
- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,37 m2 – wywoławcza 

wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,
- lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,80 m2 – wywoławcza 

wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł.
Lokale przeznaczone są na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciąż-
liwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz są przedmiotem przetargu w aktu-
alnym stanie technicznym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2018 r. (wtorek) o godz. 10.00  
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS Sp. z o.o. 
ul. wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu 
dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2  
w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na 
stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać 
telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.   231/2018

dzień bez samochodu
16 września Prezydent Miasta Suwałk organizuje akcję „Europejski 

Dzień Bez Samochodu w Suwałkach”. W ramach akcji przewiduje się prze-
jazd kolumny rowerowej spod Kauflandu na Osiedlu Północ do centrum 
miasta w godzinach 10.00-10.45 oraz minifestyn w Parku Konstytucji 3 

Maja w godz. 11.00-
13 . 0 0 .  Ce l e m a k-
cji  jest promowa-
nie ekologicznych 
form transportu z za-
znaczeniem istoty 
zdrowego trybu ży-
cia. Dla uczestników 
przejazdu rowerowe-
go, którzy popraw-
nie wypełnią los pod 
marketem Kaufland, 
przewidziano 3 ro-
wery (męski, damski 

i młodzieżowy) oraz nagrody pocieszenia.
Szczegółowy program na: www.um.suwalki.pl oraz www.dwutygodniksuwalski.pl

>>
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Ogłoszenia „dtS” tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

praca
n Praca za granicą – Niemcy (sprzątanie, kobiety)  

tel. 510 589 264  187/2018

Firma spedycyjna Lago Logistics sp z o.o. poszukuje prze-
woźników do stałej współpracy na trasach:

Polska – Finlandia
Włochy – Finlandia

Hiszpania – Finlandia
Gwaranty od 10.000 km

Również przewoźników z ciągnikami siodłowymi na trasy po 
Polsce i Niemczech. Gwarant od 3.000 km tygodniowo. Powtarzal-
ność miejsc załadunku.

Kontakt: +48 12 259 24 82 214/2018

PreZydeNt MIAStA SuwAłK 

informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń na okres 14 
dni (od 28 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r.) została wywieszona 
decyzja Prezydenta Miasta Suwałk GR.6873.7.2018.TCh z dnia 28.08.2018 
r. o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie grun-
towej Wsi Dubowo I. 222/2018

Wyrazy głębokiego współczucia

żONIe
oraz

całej rodzinie
z powodu śmierci

Andrzeja witolda
Kłaczkowskiego

składają Dyrektor i Pracownicy 
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach
117/2018

z powodu śmierci

MAMy
wyrazy głębokiego współczucia dla 

GrAżyNy PryMAKI
oraz

całej rodziny
składają Dyrektor i Pracownicy 

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach

117/2018

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 
06.09.2018 r. do dnia 26.09.2018 r. został opublikowany na tablicy ogło-
szeń 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 13/2018 z dnia 5 sierpnia 2018 r. nie-
ruchomości przeznaczonej do najmu i dzierżawy. 224/2018

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ograniczonego ulicami: 24 Sierpnia, 

Zarzecze i Bakałarzewską oraz rzeką Czarną hańczą w Suwałkach
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089) podaje się do publicz-
nej wiadomości, że Uchwałą nr XLVIII/611/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25.07.2018 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego ograniczony ulicami: 24 Sierpnia, Zarzecze i Bakałarzewską 
oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1, pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-6.00, od wtor-
ku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej. 229/2018

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym 

w Suwałkach
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089) podaje się do 
publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XLVIII/612/2018 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.07.2018 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunal-
nym w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1, pok. nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtor-
ku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej. 230/2018
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Mała ruda suczka 
ok. 6 lat z utęsknieniem 
czeka na swojego przyjaciela.

Siedmioletni niewielki pies, 
biały z rudymi uszami  

ok. 7 lat szuka 
swojej przystani.

Mały uroczy, 
łaciaty pies 
ok. 3 lat 
odwdzięczy się wiernością 
za dobre serce i ciepły kąt.

Proszę mnie nie podejrzewać, że po 
wielu latach pobytu w naszym mieście 
nie wiem jak się prawidłowo pisze i wy-
mawia nazwę „Suwałki”. Ja to wiem, ale 
nie wie tego pani senator PiS Anna Maria 
Anders. W wywiadzie dla Radia5 pa-
ni senator odmieniała to słowo przez 
wszystkie przypadki i za każdym razem 
wymawiała je przez „l”. Taka anglo-ame-
rykańska naleciałość. Tak się składa, że 

pani senator była uprzejma startować w barwach PiS z naszego obwodu. 
Wypadałoby wiedzieć jak się prawidłowo wymawia nazwę miasta, jeśli się 
jest jego reprezentantem, ale widocznie nie dotyczy to pani senator PiS.

O „Suwalkach” mówiła pani senator odpowiadając na zarzuty, że zbyt 
rzadko, by nie powiedzieć że prawie wcale, odwiedza miasto, w którym 
została wybrana do senatu. „Dzięki mnie o Suwalkach dowiedziano się 
w Waszyngtonie, dzięki mnie świat dowiedział się, że Suwalki istnieją”  
– dzielnie odparła atak pani senator PiS.

A tak w ogóle, to pani senator bywałaby w „Suwalkach” częściej, gdy-
by było połączenie lotnicze. „Jak się ma swoje lata, to się lata” – wyznała 
szczerze i dowcipnie. Faktycznie, do Waszyngtonu lata.

Cóż było robić, sprawdziłem tezę pani senator, co prawda tylko  
w Polsce, ale jednak; na Śląsku o „Suwalkach” za przyczyną pani Anders 

PrZyGArNIJ PrZyJACIelA 
Ze SChrONISKA „SIANOżęć”

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

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weteryna-
ryjną, zaszczepione, 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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chłodnym
okiem

BIBlIotekarz 
Poleca
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Cudze chwalicie, swego nie znacie…
…i to bardzo swego, bo być może rymu napisa-

nego przez kogoś z rodziny, sąsiada lub znajome-
go. Dzisiaj bowiem, proponuję Państwu zbiór pt. 
„Suwalskie limeryki latem”. Jest to antologia wybra-
nych wierszy, które zostały wyróżnione w 11 edycjach 
konkursu pod tym samym tytułem, zorganizowane-
go przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej  
w Suwałkach. W pierwszych trzech edycjach te-
matyką miały być Suwałki i Suwalszczyzna, w ko-
lejnych motyw przewodni był zawężony – Maria 
Konopnicka, Euro 2012, herb Suwałk, Czarna Hańcza 
czy Suwalski Blues Festiwal.  Kreatywność, poczucie 

humoru i nietuzinkowość autorów osiągnęły szczyty. Zafascynowana poczynania-
mi pisarskimi suwalczan, odważyłam się skrobnąć limeryk o powstaniu limeryków:

Pewnego razu trzasnął Zbych z Raczek batem,
bo Józek całą noc pił ze Zbycha bratem.
Gdy mu już minęła złość pierwsza,
kazał im pisać jakiegoś wiersza –
stąd mamy „Suwalskie limeryki latem”.
Od razu uprzedzam, że zawarta w tomiku poezja, jest znacznie lepsza niż 

moje wypociny i nikt nie pisał ich na kociokwiku, a jeśli nawet pisał – niechże 
pije na zdrowie!

Zapraszam do lektury. Kto wie, może i Państwa zainspiruje i odnajdziecie  
w sobie talent. Kamila Sośnicka

nikt jakoś nie słyszał, ale o Blues Festiwalu i owszem, wielu. Na Pomorzu 
podobnie. Prawie wszyscy kojarzą Suwałki z mapą pogody (brawo 
„Pogodne Suwałki”). Kojarzą też, niestety, z kolejnym politykiem PiS, wi-
ceministrem Jarosławem Zielińskim. Ostatnio z powodu jego sławne-
go pobytu w więzieniu w Czerwonym Borze, gdzie przecinał wstęgę  
w otwartym tam  zakładzie pracy. W towarzystwie generała, biskupa, wo-
jewody i innych Bardzo Ważnych Osobistości. Tym razem z nieba nie sy-
pało się konfetti, nie spływali skrzydlaci policjanci, nie tańczyły ucharak-
teryzowane na hawajską modę damy.

Ale tańce były. W zakładzie karnym w Czerwonym Borze przed 
wiceministrem i innymi VIP-ami wystąpiły młodziutkie czirliderki. 
Osadzonych na ten czas zamknięto w celach, by mogli tam rozmyślać. 
O dobrodziejstwach płynących z pracy, rzecz jasna. Więźniom tylko jed-
no w głowie... O pobudce jaką urządził J. Zieliński suwalczanom o 4.45 
1 września pisać nie będę. Obśmiała to już cała Polska.

A „Suwalki”, za sprawą swoich wybitnych reprezentantów, znowu 
„sławne”.

STANISŁAW KULIKOWSKI
PS. To koniec mojej przygody z „Tygodnikiem” i „DwuTygodnikiem 

Suwalskim” w charakterze redaktora naczelnego. Moim znakomitym kole-
żankom i kolegom z redakcji oraz wydawcy serdecznie dziękuje. Za wspólne 
naście lat jeszcze serdeczniej dziękuję Czytelnikom. Ale na tych łamach, jeśli 
okoliczności pozwolą, będziemy się jeszcze spotykać.

suwalki są sławne
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>>
W Hotelu Loft 1898 odbył się finisaż wysta-

wy malarstwa suwalczanki Joli Grabowskiej. 
Zebranej licznie publiczności czas umilił wy-
stęp duetu białostockich muzyków, który wyko-
nał między innymi utwory z repertuaru Starego 
Dobrego Małżeństwa.

Prace malarki trafiły do suwalskiego ho-
telu wprost z Centrum Sztuki Współczesnej  
im. Andrzeja Strumiłły. Kolejnym miejscem 
ekspozycji obrazów Joli Grabowskiej będzie 
Bruksela. Tam już w październiku będzie prezen-
towane w Domu Polski Wschodniej. Dotąd ar-
tystka brała udział w 30 zbiorowych wystawach 
w kraju i za granicą. Ma też na koncie 8 wystaw 
indywidualnych, między innymi w Gdańsku oraz 
w Wilnie.
Patronatem medialnym wydarzenia był „DwuTygodnik 
Suwalski”.

kolorowe  malarstwo

sąsiedzi przy stole
Mnóstwo su-

walczan i tury-
stów odwiedzi-
ło w niedzielę 
Park Konstytucji 
3 Maja, gdzie za 
darmo można 
było spróbować 
potraw czterech 
kuchni: polskiej, 
litewskiej, łotew-
skiej i niemiec-
kiej. Podczas pią-

tej już edycji  Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego „Sąsiedzi przy 
stole” zadaniem drużyn było ugotowanie potraw: dania głównego oraz 
przystawki lub deseru i wykorzystanie: kapusty, buraka lub marchwi.

Wszyscy mogli spróbować tradycyjnej polskiej zupy czyli żuru, nazy-
wanego też żurkiem. Pokazom kulinarnym towarzyszyły występy zespo-
łów ludowych i kiermasz produktów regionalnych.

piknik na klonowej
Gromada suwalskich dzieci z rodzicami pojawiła się na „Pikniku 

na Klonowej” zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Marii 
Konopnickiej przy budynku Filii nr 2 na Osiedlu Północ I.

Oprócz zabawy bańkami my-
dlanymi, konkursów z nagrodami 
i czytania na leżakach najmłodsi 
wysłuchali opowieści Jarosława 
Kaczmarka. Piknik zakończył owo-
cowy poczęstunek.

>>

Piknik zorganizowano w ramach projektu „Dobry adres to Biblioteka” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dzieci z ogromnym zainteresowa-
niem słuchały Marii Kołodziejskiej, 
dyrektor Biblioteki czytającej książki 
dla najmłodszych

J. Kaczmarek autor książek: 
„Gole wszech czasów”, „Napastni-

cy. Jak zostać mistrzem”, „Piszczek. 
To, co naprawdę jest ważne”, 

„Suarez. Nigdy nie będziesz sam” 
opowiadał o piłkarzach

Jury najwyżej oceniło 
potrawy przygotowane przez 

Niemców z Waren. 
Ugotowali m.in. zupę 

z białej kapusty, 
galaretę wieprzową 

z pieczonymi ziemniakami 
i sałatką z buraków, 
zrobili też kanapki 

z ich regionalnym serem

Nasz region reprezentowali uczniowie suwalskiego Zespołu Szkół nr 4 oraz Ze-
społu Szkół CKR, którym instruktażu udzielał mistrz kuchni Marcin Budynek



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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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
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SuwAłKI eduKACyJNyM 
CeNtruM eurOPy

10 września w Suwałkach rozpoczął się finał międzynarodowego pro-
jektu skupiającego edukatorów z całej Europy, którzy przez dwa ostatnie 
lata wymieniali między sobą dobre praktyki edukacji nieformalnej w ra-
mach projektu EDUCITIZENS. 

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej przy  
ul. E. Plater 33A 11 września (wtorek) od godz. 12 do 14 będzie można 
wziąć udział w Międzynarodowej Bibliotece Pomysłów, czyli spotkać się 
przy stoliku m.in. z Kostarykanką uczącą języka angielskiego poprzez te-
atr w wiosce we Włoszech czy tatą polsko-niemieckiej rodziny z Berlina, 
który opowie, jak się wychowuje dzieci w kilku językach w wielokulturo-
wej metropolii (bez samochodu!).

Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach 
programu Erasmus+. Liderem projektu jest Comparative Research Network z Berlina.


