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Justyna rekść-raubo, Jan Czerniecki 
oraz Grzegorz Bogdan to tegoroczni stypen-
dyści Miasta Suwałki, zajmujący się twórczo-
ścią artystyczną i upowszechnianiem kultury. 
Nagrodę jubileuszową otrzymał Adam Żulpa 
za 40-lat pracy zawodowej łącznie w Biurze 
Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Muzeum 
Okręgowym w Suwałkach.

DwuTygoDnik SuwalSki

2

>>
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Uczniowie 
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Monika Bogdanowicz
poDCZAS konCertU 

oDBęDZIe SIę lICytACJA 
GADŻetów SportowyCh 

Z poDpISAMI ZnAnyCh 
polSkICh ZAwoDnIków

23.02.2019, 17:00  AUlA pwSZ w SUwAŁkACh
CenA BIletU 10 ZŁ (zakup na miejscu, przez fanpage: „Spełniamy Bajkowe Marzenia” 
lub mail-a: spelniamybajkowemarzenia@gmail.com 

konCert nA rZeCZ DZIeCI 
Z nIepUBlICZneJ

terApeUtyCZneJ SZkoŁy
poDStAwoweJ „BAJkA”

w SUwAŁkACh

Nagrody i stypeNdia kulturalNe
J. Rekść-Raubo otrzymała stypendium na 

projekt: Album „Letnia Filharmonia AUKSO” 
nad Wigrami – wydawnictwo dokumentują-
ce dwadzieścia edycji festiwalu. J. Czerniecki 
otrzymał stypendium na projekt: Wydanie pły-
ty zespołu SUSZ. Na płycie znajdą się autorskie 
utwory do wierszy Bolesława Leśmiana. Będzie 
je można usłyszeć podczas bezpłatnego kon-

certu promującego płytę, który odbędzie się 
w ramach stypendium. G. Bogdan otrzymał 
stypendium na realizację projektu: „Praczki 
z Wesołej” – pierwszy musical o mieście nad 
Czarną Hańczą.

Z kolei aż 20 osób i zespołów otrzymało 
od ewy Sidorek, zastępcy prezydenta Suwałk 
oraz Zdzisława przełomca, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej, nagrody w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami. 
Nagrody zespołowe otrzymali: grupa tanecz-
na Team Kropki ze Studia Tańca Dance Zone, 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
UTW i Studio Piosenki „Beciaki”. Nagrody in-
dywidualne odebrali: Błażej Balukiewicz, 
Dawid Andruszkiewicz, Bartosz Żyliński, 
eliza ptaszyńska, Filip Shramko, Marharyta 
Shramko oraz jedenastu pracowników SOK: 
paweł Bydelski, Anna Augustynowicz, 
Mirosława krymska, emil kulbacki, halina 
Mackiewicz, krzysztof Masłowski, Mihail 
nikolov, Bogdan topolski, Jadwiga tylenda, 
Andrzej Zujewicz i Iryna popova. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl
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Czwarta  sesja
Na czwartej sesji Rady Miejskiej suwalscy 

radni spotkają się nietypowo w poniedziałek 
(25 lutego) o godz. 16 w sali nr 26. Zajmą się 
m.in. sprawami oświatowymi i komunalnymi, 
programem opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi, zmianami w budżecie miejskim oraz miej-
scowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego.
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Nowa Mkrpa 
Prezydent Miasta 

Suwałk powołał no-
wą Miejską Komisję 
R o z w i ą z y w a n i a 
P r o b l e m ó w  A l k o - 
holowych w składzie: 
ewa Beata Sidorek 
(przewodnicząca), Marek lech Zborowski-
weychman (zastępca przewodniczącej), 
Marcin Adamczewski, Andrzej pawe ł 
Chuchnowski , Sylwester Cimochowski, 
Zbigniew roman De-Mezer,  Daniel piotr 
Grabowski, katarzyna Jacewicz, Zdzisław 
koncewicz, karol korneluk , Grzegorz 
kosiński, Andrzej Łapiński, Aniela Marcinek, 
Adam ołowniuk, honorata rudnik, Jadwiga 
Sobala, Dorota Szczęsna, Andrzej turowski,  
ewa wasilewska i Maja wawrzyniak. 

>>

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia

CAŁeJ  roDZInIe
z powodu śmierci

ks. rySZArDA 
GwIAZDowSkIeGo

składają
Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach

64/2019

Z wielkim żalem żegnamy
śp. księdza prałata 

rySZArDA 
GwIAZDowSkIeGo

pełniącego w latach 2000–2011 
posługę proboszcza 

w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra w Suwałkach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec wraz z radnymi

65/2019

Do rozkładu jazdy pociągów wraca połączenie 
kolejowe Suwałki–Kraków. W ubiegłym tygodniu 
otrzymałem pismo od Pełnomocnika Zarządu 
spółki PKP intercity z informacją, że pociąg Hańcza 
relacji Suwałki–Kraków Główny powróci na to-
ry 9 czerwca 2019 r. Są też pierwsze informacje, 
jak może wyglądać układ kolejowy w Suwałkach  
w związku z planowaną budową Rail Baltica.

Cieszę się, że władze PKP wzięły na poważ-
nie nasze postulaty. Nie tylko nasze, bo wiele in-
nych miejscowości z województwa podlaskie-
go poszło za naszym przykładem i apelowały 
do władz PKP o przywrócenie tego połącze-
nia. Wspólne działanie pokazało, że te połącze-
nie było istotne. Dziękuję również za inicjatywę 
suwalskiej młodzieży, która poprzez specjalną 
elektroniczną petycję o przywrócenie tego po-
łączenia zebrała ponad 5000 podpisów.

Z pisma Pełnomocnika Zarządu spółki 
PKP intercity wynika, że pociąg Hańcza relacji 
Suwałki–Kraków Główny od 9 czerwca 2019 r. 
będzie odjeżdżał z Suwałk o godz. 15.40 i przy-
jeżdżał do Krakowa o 23.37. W kierunku prze-
ciwnym wyjedzie z Krakowa o godz. 4.25 i do-
jedzie do Suwałk o 12.40.

Ponadto pragnę poinformować, że w śro-
dę (13 lutego) wziąłem udział w konsultacjach 

zorganizowanych przez firmę TPF, która przy-
gotowuje dokumentację przedprojektową dla 
odcinka kolejowego Rail Baltica od Ełku do gra-
nicy Polski z Litwą.

Nasze postulaty zostały zaakceptowane. 
Stacja towarowa zostanie przeniesiona z cen-
trum Suwałk na Papiernię, w centrum miasta 
znajdzie się dworzec czołowy. Będzie też przy-
stanek dla pociągów pasażerskich międzyna-
rodowych zlokalizowany na wysokości skrzy-
żowania ul. Utrata i Staniszewskiego.

Przez Suwałki pociągi będą mogły mknąć 
z prędkością do 120km/h. Pojawi się wiadukt 
na ul. Raczkowskiej i tunel na ul. Sejneńskiej. 
Budowa nadgranicznego odcinka Rail Baltica 
powinna zakończyć się do 2027 roku.

wtorek Z rADnyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 19 lutego zaprasza Stanisław kulikowski i kamil lauryn z Klubu Radnych „Łączą 

nas Suwałki”. Natomiast 26 lutego na suwalczan czekają Zdzisław koncewicz oraz Jacek 
roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 5 marca zapraszają Adam 
ołowniuk i wojciech pająk z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na 
pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

>>
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Wymiana źródeł ciepła
Suwalczanie już  mogą składać wnioski  o dopłaty do wymiany źró-

deł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W tym roku 
po raz kolejny przyjęto w budżecie miejskim kwotę 200 tys. zł na dotacje 
związane z wymianą źródeł ciepła. 

Na wniosek prezydenta Suwałk, radni wprowadzili zmiany do progra-
mu. Od 2019 r. osoby o niższych dochodach (do 1100 zł miesięcznie na 
mieszkańca) mogą otrzymać do 6 tys. zł dotacji na wymianę źródła cie-
pła, osoby o dochodach od 1100 zł do 1600 zł mogą otrzymać do 4 tys. zł 
dotacji, a suwalczanie z dochodami miesięcznymi ponad 1600 zł mogą 
otrzymać do 3 tys. zł dotacji. W przypadku wspólnot mieszkaniowych ta-
ka dotacja może wynosić nie więcej niż 15 tys. zł. 

Dzięki realizacji tego programu już w 201 suwalskich domach wymie-
niono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne. Największą 
popularnością cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację 
pieca gazowego skorzystało w ciągu trzech lat 102 mieszkańców Suwałk. 
W 50 zabudowaniach wymieniono piece na bardziej proekologiczne.  
49 osób podłączyło się do sieci PEC. Na ten cel z miejskiego budżetu prze-
kazano do tej pory 657 181 zł. 

Program ograniczenia niskiej emisji w Suwałkach ma poprawić stan 
powietrza w mieście. A z tym, zwłaszcza zimą i jesienią bywa różnie.  
W ostatnim czasie czujniki zainstalowane w różnych częściach miasta 
pokazały przekroczenia zawartości pyłów. Najgorzej jest w południowej  
i zachodniej części miasta (ul. Raczkowska i Filipowska). Głównym źró-
dłem zanieczyszczenia pozostają prywatne domy. Ludzie palą w znajdu-
jących się tam piecach węglem o najniższej jakości, mokrym drewnem 
lub nawet plastikowymi śmieciami.
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Będzie trzeci żłoBek
Suwalski samorząd ogłosił przetarg na modernizację zabytkowej ka-

mienicy przy ul. Kościuszki 6 na potrzeby nowego miejskiego żłobka. 
Budynek ma być gotowy do 30 listopada 2019 r. Swoje oferty wykonaw-
cy mogą składać do 1 marca. Władze Suwałk starają się też o dofinanso-
wanie tej inwestycji z programu „Maluch+”.

Obecnie w kolejce na przyjęcie do żłobka miejskiego czeka ponad 
300 suwalskich maluchów. W nowej placówce miejsce znajdzie 122 mi-
lusińskich. Będzie to też pierwszy żłobek dla dzieci niepełnosprawnych. 
Teraz do żłobka na Osiedlu Północ uczęszcza 114 maluchów, a w placów-
ce przy ul. Kamedulskiej opiekę znalazło 96 dzieci.

>>

Bezpłatne porady

Do 25 lutego w godz. od 8 do 10 w sali konferencyjnej nr 15 suwal-
skiego Sądu Okręgowego przy ul. L. Waryńskiego 45 dyżurować będą 
asystenci sędziów, którzy będą udzielać bezpłatnych porad prawnych 
oraz informacji o przysługujących uprawnieniach. Dyżury będą pełnione  
w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 
– akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Tryton, czyli statek, którym przed blisko 20-tu laty pływał po Wigrach 
papież Jan Paweł II został wydobyty z jeziora. Zacumowany w wigierskiej 
zatoce zatonął na początku lutego. Znad lodu wystawała tylko jego część. 
Przyczyną zatonięcia Trytona była awaria zaworu, który rozsadziła zamar-
znięta w środku woda. W wyniku uszkodzenia zabezpieczenia woda do-
stała się do wewnętrza statku i pogrążyła go.

– W akcji wydobycia statku uczestniczyli członkowie Mazurskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Suwalska firma Techmar poży-
czyła wyciągarki i specjalistyczne stalowe liny. Pracownicy prywatnej fir-
my, budującej pomosty, za pomocą specjalnych wojskowych pontonów 
wydobyli statek. Potem wypompowali z niego wodę – tłumaczy Błażej 
Bieńkowski właściciel statku.

W czerwcu 1999 r. Trytonem po Wigrach pływał papież Jan Paweł II, 
który wypoczywał w zespole pokamedulskim. Przez następnych wiele  
lat statek był atrakcją turystyczną.

Jak powiedział Błażej Bieńkowski - do czasu obchodów jubileuszu 
20-lecia pobytu papieża nad Wigrami, statek zostanie naprawiony i od-
restaurowany. Postaram się by już w pierwszy weekend maja mógł od-
być się pierwszy rejs. Nie wyobrażamy sobie, by podczas obchodów tych 
wydarzeń był niesprawny. Na pewno będzie on do dyspozycji turystów 
– dodał jego właściciel.

trytoN wydobyty 
spod wody

>>

>>
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Janusz  kopciał
12 lutego zmarł dr Janusz Kopciał 

– bibliotekarz, nauczyciel, wydaw-
ca, redaktor, organizator życia kul-
turalnego w Suwałkach. Urodził się 
8 czerwca 1941 r. w miejscowości 
Sucha koło Radomia. Ukończył po-
lonistykę na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  
W 1977 r. obronił doktorat z nauk 
politycznych.  Pracowała w organi-
zacjach młodzieżowych i aparacie 
partyjnym.

W latach siedemdziesiątych osie-
dlił się w Suwałkach. Po 1975 r., kie-
dy to Suwałki uzyskały status mia-
sta wojewódzkiego, współtworzył 
struktury organizacyjne jednostek kultury w Suwałkach i województwie 
suwalskim. W sierpniu 1977 r. został dyrektorem Wojewódzkiego Domu 
Kultury. W dużej mierze to za jego sprawą po kilkuletniej przerwie reak-
tywowano Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. W czasach jego dyrek-
torowania WDK rozwinął swoją działalność w upowszechnianiu amator-
skiej działalności artystycznej i sztuki profesjonalnej.

Od roku 1978 przewodniczył radzie naukowo-wydawniczej  
w Suwalskim Towarzystwie Kultury. J. Kopciał był pracownikiem nauko-
wym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1998-
2006 pracował w suwalskim Zespole Szkół Technicznych.

W „Krajobrazach” był autorem rubryki pod tytułem „Suwalsko-
Mazurskie od A do Z” (ok. 700 odcinków), będącej próbą stworzenia en-
cyklopedii regionalnej. Pisał też w „Jaćwieży”.

Założył Wydawnictwo „Hańcza”. To jedna z pierwszych prywatnych 
oficyn w Suwałkach. Specjalizowała się w wydawaniu publikacji doty-
czących Suwałk i Suwalszczyzny. Wydała m.in. „Legendy, podania i ba-
śnie Suwalszczyzny”, „Rody Suwalskie” i monografię „Suwałki – mia-
sto nad Czarną Hańczą”. Wydawnictwo „Hańcza” wydało ok. 70 książek.  
W 2006 r. J. Kopciał otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałki 
„Włócznia Jaćwingów”. W lipcu 2018 r. suwalscy radni przyznali mu tytuł 
„Zasłużony dla Miasta Suwałk”. 

Wyrazy głębokiego współczucia

ŻonIe i DZIeCIoM
oraz

rodzinie
z powodu śmierci

Janusza kopciała
składają Dyrektor i Pracownicy 

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach

59/2019

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia

CAŁeJ  roDZInIe
z powodu śmierci

JAnUSZA kopCIAŁA
Zasłużonego dla Miasta Suwałk

składają
Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach
oraz Zdzisław Przełomiec, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Suwałkach

60/2019

Z całego serca dziękuję całemu personelowi 
oddziału pulmonologii, 

którym kieruje lek. Pan Krzysztof Dąbrowski, 
za opiekę nad moim mężem Januszem Kopciałem.

Dziękuję za okazane wsparcie, wyrozumiałość, pracę, 
za atmosferę, za poświęcenie. 

Na oddziale u Państwa spotkałam się 
z wielką życzliwością, profesjonalizmem 

i zaangażowaniem. 
Doświadczyłam, czym jest niesienie ulgi cierpiącym, 

ale też czym jest ludzka dobroć 
i zainteresowanie drugim człowiekiem. 

Z wyrazami szacunku i uznania
Jadwiga Kopciał

Wyrazy szczerego współczucia
po śmierci

Ś.p. Janusza kopciała
Wspaniałego Przyjaciela, 

człowieka życzliwego i serdecznego, redaktora i wydawcy

roDZInIe i nAJBlIŻSZyM
składają

Zbigniew Biskupski, Bożena Dunat, 
Joanna Hofmann-Delbor, Ewa Gawęcka, 

Halina i Józef Grzeszkiewicz, Halina Kolenkiewicz,
Bożena Kozłowska, Henryk Kin, Stanisław Kulikowski, 
Stanisław Kurak, Eugeniusz Kurzawa, Jolanta Laskowska,  
Elżbieta Łysionek, Alicja i Jerzy Marks, Barbara Osewska, 

Andrzej Otłowski, Elżbieta Panasiewicz, 
Mariola i Bogdan Pieklikowie, Ewa Starczewska,

Eugeniusz Pietruszkiewicz, Barbara Racka, 
Ireneusz Sewastianowicz,  Kazimierz Sobecki

63/2019
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W wielu miastach pojawiają się nowe, jed-
nolite tabliczki z nazwami ulic. Związane jest 
to z wprowadzaniem nowoczesnego, spójne-
go i czytelnego Systemu Informacji Miejskiej. 
Przejrzyste i uniwersalne systemy oznakowa-
nia miejskiego stają się ważnym elementem 
budowania i utrwalania wizerunku oraz mar-
ki miasta.

Na ten problem zwraca 
uwagę Jerzy Ząbkiewicz 
(na zdjęciu) mieszkaniec 
Suwałk. 

– Pr z ygotowuję pi -
smo do Komisji  Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Suwałkach. 

Dobrze byłoby wypracować w dyskusji pu-
blicznej pewne standardy, które byłyby zasto-
sowane przy projektowaniu tabliczek z nazwa-
mi ulic. W tej chwili panuje w tej materii daleko 
idąca swoboda, wręcz chaos, możemy zoba-
czyć tabliczki ze starym kształtem herbu miasta  
i obowiązującym, z pełnym imieniem patro-
na ulicy, lub jego skrótem, a czasami tylko  
z nazwiskiem. Moim zdaniem należy wpisy-
wać całe imiona i funkcje rezygnując z umiesz-
czania herbu miasta. My dorośli mieszkańcy 
Suwałk znamy imiona zasłużonych suwalczan, 
ale dzieci czy też odwiedzający nasze miasto 
turyści, już nie. 

Oznakowaniem ulic zajmuje się Zarząd 
Dróg i Zieleni Miejskiej.

– Nowomontowane tabliczki z nazwą ulic 
pojawiają się po zakończeniu danej inwestycji 
drogowej. Oczywiście zdarza się nam wymie-
niać stare tabliczki wraz ze słupkiem zniszczo-
ne w wyniku kolizji drogowej lub wandalizmu. 
Największą akcję wymiany tabliczek mieli-

nieBieskie luB Białe, 
z herbeM Czy bez

W czerwcu 2016 r. ulica łącząca ul. mjr Hubala  
z Leśną otrzymała imię Podpułkownika Jerzego 
Dąbrowskiego. Po roku radni miejscy dodali do  
nazwy rozszerzenie: ps „Łupaszka”. Jak ją zmieścić  
na takiej tabliczce?

śmy w 2017 roku, zamontowaliśmy 103 nowe  
w związku z tzw. „dekomunizacją ulic” tłuma-
czy tomasz Drejer dyrektor ZDiZ.

System informacji miejskiej obejmuje naj-
częściej setki, elementów informacyjnych, 
takich jak tabliczki z nazwami ulic, numera-
cją budynków, informacją o położeniu obiek-
tów użyteczności publicznej, zabytków, in-
formacjach kierujących dla kierowców czy 
pieszych, itp. Są to kosztowne zmiany. Obecnie 
w Suwałkach postawienie nowego słupka z ta-
bliczką, to koszt 512 zł. 

trzecie urodziny sks
Suwalski Klub Seniora na Osiedlu Północ przy ul. Chopina 6a  zaprasza 1 marca o godz. 18 na 

trzecie urodziny. W programie m.in. urodzinowy tort oraz zabawa przy muzyce na żywo.  
Suwalski Klub Seniora 

prowadzi następujące zaję-
cia: zdrowy kręgosłup i jogę 
dla seniorów, język angielski, 
rękodzieło, grupę rozwoju 
osobistego, zajęcia plastycz-
ne, teatr forum, teatr lalek, za-
jęcia „Relaks”, warsztaty kuli-
narne „Wege kuchnia”.

Suwalski Klub Seniora 
przy ul. Chopina 6a jest czyn-
ny od 11 do 15 w: poniedział-
ki, wtorki, środy, czwartki i so-
boty; tel. 799791883.

Fot. FB SKS

>>

n kamil Czarniawski zo-
s t a ł  n ow y m d y r e k to r e m 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Suwałkach. Zastąpił on teresę 
Dzienuć , która przeszła na 
emeryturę. K . Czarniawski 
z wykształcenia jest magi-
strem administracji, który od 15 lat pracuje 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.

n Minister Środowiska ogłosił konkurs na 
stanowisko dyrektora Wigierskiego Parku 
Narodowego. Dokument y można skła-
dać w resorcie do 26 lutego 2019 r. Minister 
Środowiska odwołał Jarosława Borejszo 
ze stanowiska dyrektora Wigierskiego Parku 
Narodowego bez podania przyczyn. Jedynie 
w mediach pojawiła się wypowiedź rzeczni-
ka resortu, z której wynikało, że powodem od-
wołania J. Borejszo była jego postawa po awarii  
w suwalskiej oczyszczalni ścieków. Przeciwko 
tej decyzji zaprotestowali pracownicy WPN, 
Rada Naukowa WPN, międzynarodowa orga-
nizacja ekologiczna WWF oraz mieszkańcy re-
gionu, którzy skierowali petycję do Ministra 
Środowiska w obronie dotychczasowego dy-
rektora WPN.

n Prezydent Miasta Suwałk powierzył wice-
dyrektor Iwonie Smykowskiej pełnienie obo-
wiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita nie dłu-
żej niż do 31 sierpnia 2019 r. To powierzenie obo-
wiązków było konieczne ze względu na śmierć 
dyrektor SP nr 4 Jolanty nowakowskiej.

n Michał przywara, Artur Sofiński, Czesław 
osewski, roman huk i Michał Buczyński zna-
leźli się na liście kandydatów spełniających wy-
magania formalne konkursu na stanowisko pre-
zesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 
Suwałkach. Konkurs został ogłoszony, bowiem 
obecny prezes, 69-letni tadeusz Szaciło 1 mar-
ca br. przejdzie na emeryturę.

n Na rok więzienia za uszkodzenie ciała cór-
ki skazał suwalski Sąd Okręgowy 42-letniego 
mieszkańca Suwałk, który podczas awantury 
zadał nastolatce kilka ciosów nożem i próbo-
wał ją dusić. Córka sprawiała wcześniej kłopo-
ty wychowawcze. W chwili próby zabójstwa 
mężczyzna był pijany. Po aresztowaniu oj-
ca nastolatką zajęła się jej babcia. Mężczyzna 
został po zdarzeniu zatrzymany. Spędził kilka 
miesięcy w areszcie. Sąd prześle treść wyroku 
Sądowi Rejonowemu w Suwałkach Wydziałowi 
Rodzinnemu, który zajmuje się kwestią spra-
wowania opieki nad małoletnią poszkodowa-
ną córką sprawcy. 

n Dzielnicowi z suwalskiej policji zatrzy-
mali podejrzanych o kradzież perfum z su-
walskiego sklepu. 19-latek wspólnie z 14-lat-
kiem ukradli perfumy o wartości blisko 520 
złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzut, nato-
miast losem jego wspólnika zajmie się teraz 
sąd rodzinny.



19.02.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

7

Badmintoniści SKB LitpoL-maLow 
SuwałKi  nie oBroniLi tytułu dru-
żynowego miStrza poLSKi. w fina-
Le rozgrywanym w SuwałKach 
SKB LitpoL-maLow przegrał 2:4 
z warSzawSKą aKademią Badmin-
tona roBerta mateuSiaKa. Była 
to pierwSza porażKa SuwaLSKiej 
drużyny w tegorocznych roz-
grywKach i nieStety decydująca 
o tytuLe. 

W finałowym turnieju w Suwałkach SKB 
Litpol-Malow najpierw pokonał 4:1 zespół 
OSSM-SMS Białystok. Punkty dla suwalskiej dru-
żyny zdobyli: Duńczyk emil holst i Mateusz 
Świerczyński w grach singlowych mężczyzn 
oraz Anastazja Chomicz w singlu kobiet  
i Michał Łogosz z Łukaszem Moreniem  
w grze podwójnej mężczyzn. W meczu o zło-
ty medal punkty dla SKB Litpol-Malow zdobyli:  
E. Holst i M. Świerczyński.

Badmintonistom SKB Litpol-Malow nie uda-
ło się wywalczyć po raz osiemnasty tytułu dru-
żynowego mistrza Polski. Zdecydowały o tym 
przede wszystkim gry kobiece. Angielka kirsty 
Gilmour i Rosjanka olga Archangielskaja gra-
jące w składzie warszawskiej ABRM wyraźnie po-
konały młodą Anastazję Chomicz i doświadczo-
ną Monikę Bieńkowską z SKB Litpol-Malow.  
W finałowym turnieju nie zagrała Dunka Mette 
poulsen, która zdobywała dla suwalskiego ze-
społu punkty we wcześniejszych turniejach.

W męskim deblu przeciwko sobie zagrali 
olimpijczycy z Londynu Michał Łogosz i Adam 
Cwalina, który przez wiele lat grał w SKB Litpol 
Malow. Łogosz zagrał w parze z Duńczykiem 
E. Holstem. Nieco skuteczniejsi okazali się ka-
drowicze Cwalina i Miłosz Bochat, reprezen-
tujący ABRM. Również w grze podwójnej ko-
biet minimalnie lepsze od kamili Augustyn  
i A. Chomicz okazały się K. Gilmour i Magdalena 
Świerczyńska z  warszawskiej ABRM. Trzecie 
miejsce w tegorocznych rozgrywkach badmin-
tonowej ekstraklasy zajął UKS Hubal Białystok, 
który w spotkaniu o brązowy medal wygrał 4:0 
z OSSM-SMS Białystok.

Zespół SKB Litpol-Malow nie obronił druży-
nowego mistrzostwa Polski. W suwalskiej dru-
żynie grało wielu bardzo doświadczonych bad-
mintonistów, którzy przekroczyli czterdziestkę 
lub zbliżają się do tego wieku. Wydaje się, że  
w tym składzie trudno będzie odzyskać druży-
nowe mistrzostwo Polski.

Ostatnie lata to był wspaniały czas dla dru-
żyny SKB Litpol-Malow, w którym badminto-
niści osiągali największe spośród suwalskich 
sportowców sukcesy na krajowych i między-
narodowych arenach. Były to starty olimpijskie  
i medale w różnych czempionatach, oraz nie-
malże co roku zdobywane drużynowe mi-
strzostwo Polski czołowe lokaty w klubowych 
mistrzostwach Europy. Także tegoroczne druży-
nowe mistrzostwa Polski to sukces. Wprawdzie 
nie zakończyły się zwycięstwem, ale suwal-
ski zespół wywalczył drugie miejsce w kraju. 
Warto to docenić.

skb litpol-Malow
wiCeMistrzeM polski

>> wyDArZyŁo SIę

Medaliści drużynowych mistrzostw Polski na podium

Duńczyk Emil Holst 
z Michałem Łogoszem 
nieznacznie przegrali 

z rywalami z warszawskiej 
ABRM w grze podwójnej 

mężczyzn

n W Światowy Dzień Chorych, przypadający 
11 lutego przedstawiciele Fundacji „Dr Clown” 
organizatora akcji pisania listów, wszystkim 
chorym składali najlepsze życzenia: powro-
tu do sił, zdrowia i wiele uśmiechu. 721 listów 
trafiło do szpitali w: Suwałkach, Augustowie, 
Olecku i Sejnach oraz do suwalskiego ho-
spicjum. W akcji uczestniczyła Biblioteka 
Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach, 
Przedszkole nr 2 oraz suwalskie szkoły: SP nr 5,  
SP nr 2, SP nr 7, Szkoła Bajka, Gimnazjum im. 
M. Konopnickiej oraz II LO I Zespół Szkół nr 6.

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn podejrzanych o kradzież i włamanie do 
samochodów zaparkowanych przy ul. Utrata. 
Łupem 34-latka i jego o dwa lata młodszego 
wspólnika padł m.in. olej napędowy i alkohol. 
Obaj zatrzymani to Białorusini, którzy porusza-
li się ciężarówką specjalnie przygotowaną do 
kradzieży, także do przepompowywania pali-
wa. Zabezpieczono także radiostacje. Decyzją 
sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

n Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki 
Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach do-
tację w wysokości 1,1 mln zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego. Zostanie wykorzystana na kupno 
wyposażenia, które znacznie poprawi jakość 
opieki medycznej nad ciężko chorymi.

n Zmarł ks. ryszard Gwiazdowski, który był 
proboszczem suwalskiej parafii św. Aleksandra 
w latach 2000-2011. Po przebytym zawale 
przeniesiono go z Suwałk do Wiżajn. 61-letni  
k s .  R .  Gw ia zdowsk i  zmar ł  w s zpit a lu  
w Warszawie. Msza w intencji zmarłego księ-
dza odprawiona zostanie 20 lutego o godz.  
18 w konkatedrze pw św. Aleksandra.

n Członkowie Suwalskiego Klubu Morsów 
wzięli udział w XVI Międzynarodowym Zlocie 
Morsów w Mielnie. W czasie zlotu uczestniczyli 
w porannych kąpielach w Bałtyku, w kąpielach 
w otwartych baliach i saunach.

źródło: Andrzej Czatrowski
n Prez ydent Miasta Suwałk , Czesław 

Renkiewicz powołał nową Radę Sportu. 
Tworzą ją: Beata Marianna harasimowicz, 
Jadwiga olbryś, waldemar Borysewicz, 
wojciech Drażba, Bartosz  Jasiński, lech 
remiszko, wojciech kowalewski, Marek 
krejpcio, Miłosz Stachurski, Jerzy Czesław 
Szleszyński, Maciej karol tyczkowski, 
wojciech winnik i piotr ludwik Zieliński.
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co czytaJą 
suwalCzaNie?

Suwalczanie najchętniej czytają książki polskich 
autorów i lektury szkolne. Tak wynika z zestawienia 
najczęściej wypożyczanych książek w suwalskiej 
Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w 2018 r.  
W suwalskiej Bibliotece najczęściej wypożyczano 
„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. 
Dwa wydania tej książki wypożyczyło 95 osób. 
Wśród najpopularniejszych książek znalazły się 
m.in. „Lew, czarownica i stara szafa” Clive Staples 
Lewis, „Słodkie życie” Krystyny Mirek i „Harry Potter 
i Kamień Filozoficzny” Joanne K. Rowling.

W ś r ó d  n a j -
ch ę t ni e j  w y p o -
ż yc z anych k sią-
żek znalazł y się 
d w i e  p o w i e ś c i 
p o c h o d z ą c e g o 
z Suwałk Artura 
U r b a n o w i c z a . 
Książkę „Grzesznik: 
zło bierze się z ego-
izmu” wypożyczy-
ło 47 suwalczan,  
a „Gałęziste” – 46 
czytelników. 

W 2018 roku su-
walczanie wypoży-

czyli ponad 103 tys. książek w Bibliotece Publicznej 
im. M. Konopnickiej. Rekordzistka w ciągu roku wy-
pożyczyła ponad 400 książek, co daje średnią nieco 
ponad jedną książkę dziennie.
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>>

Na poMoC harCerzoM
W tym roku mija 45 lat 

od powstania Harcerskiej 
Bazy „Garbaś”. Baza zosta-
ła wybudowana w 1974 r.  
jako dar mieszkańców 
Suwałk dla swoichw har-
cerzy. Niestety, kolejne la-
ta nie służyły dobrze dla 
budynków. W poprzednim 
roku dach wiaty przestał 
spełniać swoje zadanie, gdyż całkowicie przecieka. Suwalscy harcerze nie ma-
ją tylu pieniędzy, by wyremontować zniszczone budynki.

Harcerze zainicjowali zbiórkę pieniędzy na remont bazy. Bardzo pro-
szą wszystkich mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny o wsparcie chociaż-
by symboliczną złotówką. Wstępny koszt wymiany dachu szacowany jest 
na 20 tysięcy zł. Harcerską akcję można wesprzeć obecnie na trzy sposoby:
– zbiórka poprzez serwis „Zrzutka.pl” pod adresem https://zrzutka.pl/r4vrpm,
– przelać środki na konto hufcowe z dopiskiem „darowizna na Bazę Garbaś”.

Hufiec ZHP Suwałki, ul. T. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki; nr konta:  
44 2030 0045 1110 0000 0255 6330
– przekazać 1% podatku – nr KRS 0000271846; cel szczegółowy: baza garbaś.

Baza Garbaś to miejsce, które przez lata działalności gościło kilka tysię-
cy obozowiczów z Suwałk, jak również i z całej Polski. 

Szczegóły dotyczące zbiórki, jak i kontakt z komendantem można zna-
leźć na stronie www.suwalki.zhp.pl

>>

Fot. Patrycja Jonio

#rzeCzdlaNas
Do 13 marca można głosować w konkursie #rzeczdlanas na najlepszy gadżet promujący  

Suwałki, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Do 5 lutego należało złożyć projekty w ratuszu. Komisja 
konkursowa wytypowała 3 projekty (rysunki poniżej), których autorzy, zdaniem komisji, stworzyli 
gadżety najbardziej odpowiadające idei konkursu. Teraz można głosować pod linkiem:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfacZ-lM36uO2YFs…/viewform…
Zwycięzca otrzyma 500 zł nagrody, a jego gadżet trafi do produkcji. Wszystkie informa-

cje znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce „Młodzieżowa Rada 
Miasta Suwałki”.

kasa Na zabytki
Już można składać wnioski po miejskie 

dotacje do remontu zabytków. W budże-
cie Suwałk na rok 2019 przewidziano na ten 
cel kwotę 100 000 zł. W tym roku wnioski 
o udzielenie dotacji można składać do 15 
marca. Szczegółowe informacje o zasadach 
udzielania dotacji zawarte są w uchwale Rady 
Miejskiej w Suwałkach. Wzór wniosku do-
stępny jest w na stronie internetowej www.
um.suwalki.pl w dziale dotacje oraz w Urzędzie 
Miejskim – Biurze Konserwatora Zabytków 
przy ul. T. Noniewicza 71A (pok. 101 i 201).

Od 2014 r. suwalczanie otrzymali już 1 mln 
zł dopłat do remontów zabytków. Dzięki tym 
dotacjom m.in. wyremontowano: dach w ko-
ściele staroobrzędowców przy ul. Sejneńskiej, 
dach budynku przy ul. T. Kościuszki 98, kapli-
cę cmentarną przy ul. Bakałarzewska (wyko-

nanie oświetlenia zewnętrznego – iluminacja), w kościele ewangelic-
ko-augsburskim (renowacja 13 okien wraz z parapetami oraz wymiana 
dachu), w kościele rzymskokatolickim pw. św. Piotra i Pawła (renowa-
cja elewacji), remont elewacji budynku przy ulicy W. Gałaja 43, remont 
elewacji fasady głównej kościoła parafialnego św. Aleksandra, remont 
dachu i elewacji kamienicy przy ulicy T. Kościuszki 94, remont dachu 
kamienicy przy ulicy T. Kościuszki 59, remont elewacji kamienicy przy 
ulicy A. Mickiewicza 5.

>>

>>

1) 2)

3)
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W spotkaniu oprócz premiera uczestni-
czył m.in. : minister kultur y Mindaugas 
kvietkauskas  oraz l itewski ambasador  
w Polsce, tomas Beržinskas i konsul litew-
ski w Sejnach Vaclav Stankevič oraz Jolanta 
Malinowska-wiak tor  – przewodniczą-
ca Wspólnoty Litwinów w Polsce. Ze stro-
ny polskiej uczestniczył: wojewoda Bohdan 
Paszkowski oraz dyrektor gabinetu marszał-
ka tomasz Szeweluk. Suwałki reprezentowa-
li: prezydent Czesław renkiewicz, przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław przełomiec 
oraz zastępcy prezydenta ewa Sidorek  
i Łukasz kurzyna.

preMIerZy 
o SUwAlSkICh lItwInACh

Podczas prowadzonych rozmów w su-
walskim ratuszu premier Litwy stwierdził, że 
Suwałki są znane Litwinom, jako dobrze roz-
wijający się ośrodek miejski położony bli-
sko granicy państw i na drodze do innych 
krajów europejskich. S. Skvernelis nawiązał 
do poprzedniego przyjazdu do Suwałk oraz 
rozmowy z premierem Polski Mateuszem 
Morawieckim w Krynicy, w sprawie wspar-
cia inicjatywy lokalnej litewskiej społeczno-
ści. Jej celem jest utworzenie w Suwałkach 
litewskiego centrum edukacyjnego i kultural-
nego oraz grupy przedszkolnej z językiem li-
tewskim. Zaznaczył, że litewski rząd poniesie 
koszty utworzenia i funkcjonowania owego 
centrum. Poprosił samorząd o pomoc w zna-
lezieniu takiego lokalu.

SAMorZąD
poSZUkUJe lokUM

Prezydent Cz. Renkiewicz poinformo-
wał, że zna potrzeby Litwinów mieszkających  
w Suwałkach, których przybywa w związku  
z podejmowaniem pracy w zlokalizowanych 
tu zakładach pracy. Potwierdził, że dzieci z li-
tewskich rodzin chodzą do różnych suwalskich 
szkół i przedszkoli, a oczekiwaniem środowiska 
jest skupienie ich w jednej placówce. Ponadto 
w wynajmowanych od miasta niewielkich po-
mieszczeniach przy ul. Kościuszki działają zespo-
ły artystyczne i spotykają się litewskie rodziny. 

– Ciągle szukamy w zasobach miasta odpo-
wiedniego na potrzeby Stowarzyszenia obiek-
tu i być może jeszcze na koniec bieżącego roku 
pojawi się taka możliwość. Wcześniej samorząd 
zwrócił się do Wojewody Podlaskiego, lecz oka-
zało się, że istniejące w mieście lokale z zaso-
bu Skarbu Państwa są zajęte – powiedział pre-
zydent Suwałk.

Miasto wciąż czeka na oficjalne stanowisko 
polskiego rządu w tej sprawie. Wkrótce ma do-
trzeć do Suwałk korespondencja od Wojewody 
Podlaskiego. Niestety brakuje reprezentacji pol-
skiego rządu podczas suwalskich spotkań, pomi-
mo kierowanych ze strony litewskiej zaproszeń. 
Obiekt zaproponowany na działalność Litwinów 
mógłby zostać wydzierżawiony na potrzeby dzia-
łającego w Suwałkach Stowarzyszenia Litwinów 
w Polsce, na zasadach takich samych jak dla in-
nych organizacji pozarządowych lub sprzedany. 
Prowadzeniem niepublicznego przedszkola mo-
że zająć się stowarzyszenie.

UroCZyStoŚCI 
w DwóCh JęZykACh

Premier Litwy uczestniczył też w mszy św. od-
prawionej w suwalskim kościele pw Najświętsze- 
go Serca Pana Jezusa oraz w uroczystym spo-
tkaniu ze społecznością litewską w Hotelu Loft  
z okazji 101 rocznicy wyzwolenia Litwy przypa- 
dającej 16 lutego. Po raz kolejny okazało się, że 
bariery językowe nie istnieją, a przybywający do 
miasta goście dobrze znają język polski.

z litwiNaMi o litwiNaCh 
10 Lutego w SuwaLSKim ratuSzu gościł premier Litwy SauLiuS SKverne-
LiS. to już drugie jego SpotKanie z władzami SuwałK, podczaS Którego 
rozmawiano o utworzeniu w naSzym mieście centrum KuLtury i eduKa-
cji LitewSKiej. premier Litwy zwrócił uwagę na to, że SuwałKi rozwija-
ją Się Bardzo doBrze, a to powoduje, że w mieście zamieSzKuje coraz 
więcej Litwinów.

>>

Uczestnicy spotkania w suwalskim ratuszu

Saulius Skvernelis, premier Litwy (od prawej)  
w kuluarowych rozmowach z Vaclavem Stankevič , 
konsulem litewskim w Sejnach, Czesławem Renkie-
wiczem, prezydentem Suwałk i Zdzisławem  
Przełomcem, przewodniczącym Rady Miejskiej 

W suwalskim SOK-u przy ul. Jana Pawła II 5 
na I piętrze obejrzeć można wystawę foto-
grafii „100-lecie Odzyskania Niepodległości 
Litwy” przygotowaną przez Muzeum Histrorii 
w Trokach. Wystawa czynna do końca marca. 



19.02.2019

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

10

>>
minęły już dwa Lata od rozpoczęcia Budowy oB-
wodnicy SuwałK. jeśLi pogoda nie utrudni doKoń-
czenia prac, 17 marca Budowa zoStanie zaKończo-
na. to termin zapiSany w umowie z wyKonawcą.

proteSty MIeSZkAńCów 
Na tę inwestycję suwalczanie czekali naprawdę długo. I nie cze-

kali bezradnie; zniecierpliwieni gołosłownymi obietnicami władz zor-
ganizowali i przeprowadzili trzy kolejne blokady miasta, które uświa-
domiły rządzącym, że obwodnica powstać musi. Pierwsza blokada 
odbyła się 6 listopada 2012 roku, zaś kolejna w pierwszy dzień wio-
sny następnego roku. Była to blokada muzyczna. W 20 czerwca 2013 
roku blokada miała charakter sportowy i objęła ulicę Armii Krajowej  
i sąsiedujące z nią ronda. O Suwałkach i blokadach zrobiło się głośno  
w całym kraju.

Jednocześnie Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy 
Suwałk, organizator blokad, zbierał podpisy suwalczan pod pety-
cją do polskiego rządu z żądaniem budowy obwodnicy. Dosłownie 
w ciągu kilku dni zebrano ich blisko 20 tysięcy(!). Listy z podpisami 
trafiły do najwyższych władz kraju: Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, 
Premiera, ministra właściwego ds. komunikacji i innych centralnych 
urzędów. Pisma informujące o dramatycznej sytuacji rozjeżdżanego 
przez tiry miasta dotarły do wszystkich parlamentarzystów i europar-
lamentarzystów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a więc krajów szcze-
gólnie zainteresowanych powstaniem Via Baltiki, której fragmentem 
jest obwodnica Suwałk.

W tym samym czasie ogromną pracę wykonał suwalski samorząd 
na czele z prezydentem Czesławem Renkiewiczem, który potrafił do-
trzeć do „wszystkich świętych”, co walnie przyczyniło się do sukcesu 
w postaci pozytywnej decyzji o powstaniu obwodnicy. Oczywiście 
najważniejsza była determinacja mieszkańców Suwałk, bez której ta 
walka nie zakończyłaby się sukcesem.

oBwoDnICA GotowA nA otwArCIe?
Dziś możemy na własne oczy oglądać już nie pisma z obietnicami, 

ale ukończoną obwodnicę. Już wkrótce, czyli zgodnie z umową po 17 
marca będzie można przejechać się obwodnicą Suwałk. Wprawdzie 
termin zapisany w umowie, to tylko data zakończenia prac. A obwod-
nica zostanie otwarta dla ruchu dopiero po oddaniu jej do użytku, ale 
chyba nikomu nie przyjdzie do głowy by ze względów politycznych 
(kampania przed wyborami do europarlamentu) narażać bezpie-
czeństwo suwalczan. Codziennie suwalskimi ulicami przejeżdża kil-
ka tysięcy tirów, które stwarzają realne zagrożenie dla mieszkańców 
oraz niszczą ulice: Utrata, gen. Z. Podhorskiego i gen. K. Pułaskiego.

obwodNiCa  Na  fiNiszu

Budowa obwodnicy Suwałk przebiegała 
dotąd sprawnie – zaawansowanie prac sza-
cujemy na 96-97%. Do wykonania zostały 
jeszcze kluczowe dla bezpieczeństwa ruchu 
elementy, jak np. oznakowanie pionowe i po-
ziome, a także bariery ochronne, balustrady.

Oczywiście problemem może być po-
goda, bo termin umowny oddania do użyt-

ku drogi to 17 marca. Jednak Suwałki to polski biegun zim-
na, więc jeśli śnieg i mróz „potrzymają” dłużej, to możliwe są 
przesunięcia terminów. Choćby malowanie oznakowania po-
ziomego na betonie wymaga kilkunastu dni z temperaturą 
przynajmniej 5 stopni powyżej zera i optymalną wilgotnością 
powietrza, więc przy niesprzyjających warunkach atmosferycz-
nych udostępnienie kierowcom obwodnicy może przesunąć się 
na II kwartał br. – mówi rafał Malinowski główny specjalista 
ds. Komunikacji Społecznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Białymstoku.

Suwalczanie mieli dość tirów na ulicach miasta. Pierwszy protest  
„Marsz milczenia” odbył się 6 listopada 2012 r. Potem mieszkańcy 
miasta jeszcze dwukrotnie, blokowali Suwałki

3 lutego 2017 roku 
– geodeci przystąpili 
do wytyczania przebiegu 
obwodnicy Suwałk.
Zaczyna się ona przy 
węźle „Suwałki Południe” 
i prowadzi po zachodniej 
stronie miasta poprzez 
węzeł „Suwałki Zachód” 
(skrzyżowanie 
z drogą do Olecka) 
do istniejącej drogi 
krajowej nr 8 
na północy Suwałk

Tak wyglądała prawie gotowa obwodnica Suwałk 13 lutego 2019 roku
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Zamontowano elementy zwiększające 
bezpieczeństwo ruchu:
ogrodzenia – 27,2 km, 
bariery energochłonne – 53,5 km,

ekrany dźwiękoszczelne – 1,7 km,
ekrany przeciwolśnieniowe

– 0,6 km.

obwodNiCa  w  liCzbaCh

30
00

 m

10 m10 m

Z betonu zużytego do budowy 
obwodnicy można 

byłoby odlać lity słup o podstawie 
kwadratu 

10x10 metrów i wysokości prawie 
trzech kilometrów.

Z piasku, żwiru i ziemi 
z których wykonano nasypy 
drogowe, można by usypać 
10 Kopców Kościuszki 
w Krakowie.

x  10
Ze stali zbrojeniowej wykorzystanej 
na budowę obwodnicy można odlać 
48 czołgów Leopard 2A4, co stanowi 
jednąpiątą tych niemieckich pojazdów 
znajdujących się w oddziałach pancer-
nych Wojska Polskiego.

x  48

Wykonano 
wykopy, któ-

re pozwoli-
łyby na przy-

gotowanie 
prawie 700 

niecek basenu 
suwalskiego 

Aqaparku 
x  700

Budowa SuwaLSKiej oBwodnicy to najwięKSza inweStycja finanSowana z pieniędzy puBLicznych w hiSto-
rii SuwaLSzczyzny. oBwodnica ma dwie jezdnie po dwa paSy ruchu (o SzeroKości 3,5 metra Każdy). paS roz-
dzieLający, paS awaryjny i drogi SerwiSowe. to pierwSza w regionie taKa droga o nawierzchni z Betonu 
cementowego. KoSzt jej Budowy wynieSie BLiSKo 300 mLn zł.

Zbudowano obiekty inżynierskie: 
mosty – 1, 
wiadukty – 11, 
przejścia dla zwierząt – 3,
przepusty – 251,
zbiorniki retencyjno-infiltracyjne – 12.

Przy obwodnicy będzie zasa-
dzonych około 2 300 drzew 
oraz 28 000 krzewów.

Wykonano trasę główną 
drogi S61 o nawierzchni 
z betonu cementowego 
– 12,2 km
Drogi poprzeczne 
o nawierzchni bitumicznej, 
serwisowe i dojazdowe 
do terenów 
sąsiadujących z inwestycją 
– 26 km

W chwili prowadzenia 
najbardziej wytężonych prac 
na Kontrakcie zatrudnionych 
było około 350 pracowników.

Za udostępnione informacje dotyczące budowy obwodnicy, dziękujemy Agnieszce Omilian Kierownikowi Działu Technicznego Dywizji 
Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex S.A.  „Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 – Odcinek A  
i Odcinek B” 
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O kotach rozmawiamy 
z Anną walijewską-
Maksymowicz z 
Fundacji Zwierzęta 
Niczyje.

mówi się, że kot cho-
dzi swoimi drogami. 
czy można się z nim 
bawić, a może tak-

że nauczyć jakiś komend, np. przybija-
nia „piątki”?

– Przede wszystkim, każdy kot jest inny, ma 
inny charakter i potrzeby. Bywają koty niezwy-
kle towarzyskie, które uwielbiają spędzać czas 
ze swoim właścicielem. Generalnie lubią wszel-
kie aktywności i towarzyszą człowiekowi w co-
dziennych czynnościach, próbują uchwycić łap-
ką strumyk wody z kranu, zaglądają do garnków 
i ucztują na stole. Są też koty, które cieszą się ze 
swojej autonomii, jednocześnie będąc w rela-
cji z opiekunem. Przychodzą na pieszczoty i za-
bawy, wtedy, gdy mają na nie ochotę. Wszystko 
również zależy od wieku zwierząt. Kociaki lubią 
zabawy, poznają w ten sposób świat i rozłado-

wują swoją energię. Koty, podobnie jak więk-
szość zwierząt, są w stanie nauczyć się wielu 
komend. Ważne, by nauka odbywała się w przy-
jaznej atmosferze i w oparciu o wzmocnienia 
(nagrody), a nie karanie.

dlaczego warto adoptować kota z np. 
fundacji, a nie kupić pupila w zarejestro-
wanej hodowli?

– Przede wszystkim zawsze warto adopto-
wać, a nie kupować. Wciąż jest niska świado-
mość społeczna odnośnie sterylizacji, kastra-
cji. Masa osób wypuszcza swoje zwierzęta, 
nie czipuje. Nieustannie dostajemy zgłosze-
nia o porzuceniach. Ktoś wyprowadził się, wy-
jechał na wakacje i zwierzę okazało się zbęd-
ne. Dając dom kotu np. pod opieką Fundacji, 
zmniejszamy liczbę bezdomnych zwierząt, ra-
tujemy istnienie. W zamian dostajemy przyja-
ciela na długie lata.

w jaki sposób można pomóc kotom 
wolnożyjącym, które widzimy na ulicy 
lub w piwnicy bloku w którym mieszka-
my?

– Koty są nam potrzebne, ale również strze-
że je Ustawa o ochronie zwierząt. Warto wspie-

rać dzikuski, szczególnie w okresie zimowym, 
wtedy muszą mieć schronienie i pełne miski. 
Możemy uchylić okienko w piwnicy, postawić 
budkę pod blokiem, możemy przynosić kar-
mę oraz wymieniać wodę. Wiem, że również 
Urząd Miejski rozdaje karmę dla społecznych 
opiekunów kotów w okresie jesienno-zimo-
wym, dlatego tam również warto skierować 
swoje kroki. Warto również zmniejszać popu-
lację kotów wolnożyjących poprzez kastrację  
i sterylizację. Zawsze możemy wykonać telefon 
do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej w ratuszu, bądź zgłosić kotkę/ko-
ta do Straży Miejskiej. Nasze zgłoszenie zosta-
nie przekazane suwalskiemu schronisku na 
Sianożęciu. Pracownik schroniska odłowi ko-
ta bądź kotkę, zwierzę zostanie poddane za-
biegowi, a następnie wypuszczone w tym sa-
mym miejscu. Nie ponosimy w związku z tym 
żadnych kosztów, a zapobiegamy niekontrolo-
wanemu rozmnażaniu się zwierząt.

dziękujemy za rozmowę.

o kocie na co dzień i od śWięta 
17 Lutego oBchodziLiśmy międzynarodowy dzień Kota. Kotom od zawSze towarzySzyły przeSądy. Bywa-
ło też taK, że Brano je za SymBoL zła i atryBut czarownic. nawet dziSiaj część z naS uważa, że SpotKanie 
czarnego Kocura zwiaStuje nieSzczęście, zaś jego Kichnięcie oznacza uśmiech LoSu. z KoLei myjący Się za 
uchem zwierzaK Staje Się meteoroLogiem, ponieważ… na pewno Sytuacja ta wróży opady deSzczu. 

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej z czytelnikami spo-
tkały się karolina Sulej i Urszula Jabłońska (na zdjęciu od lewej). Obie specja-
lizują się w reportażach z zagranicznych podróży, chociaż nie tylko. K. Sulej jest 
autorką reporterskiej opowieści „Wszyscy jesteśmy dziwni. Opowieści z Coney 
Island” oraz książek „Wszyscy jesteśmy dziwni” i „Modni. Od Arkadiusa do Zienia”.

Urszula Jabłońska jest autorka książki „Człowiek w przystępnej cenie”, któ-
rej historia rozgrywa się w dzielnicach czerwonych latarni (gdzie autorka stara 
się zrozumieć, dlaczego prostytucja w Tajlandii jest nielegalna), slumsach (gdzie 
odkrywa, że niemal dwie trzecie dorosłych Tajów pracuje na czarno), portach 
rybackich (gdzie zdarza się, że dorośli mężczyźni znikają w fabrykach i na łód-
kach rybackich) i schroniskach dla uchodźców (gdzie sprawdza, jak się podró-
żuje po Azji bez paszportu). 

Fot. Teresa Szot

„śWiat oczami reporterek”>>

Bliski krewny lwa i tygrysa
Lektura tekstów o kotach w „DwuTygodniku Su-
walskim” bywa wyczerpująca

W oczekiwaniu na wiosnę
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¿ film wyświetlany w ramach DKF 13: „Beuys. Sztuka to rewolucja”,  
6 marca, godz. 18, Sala Kameralna, bilety 12 zł w kasie SOK. Prezentowany  
w konkursie głównym na Berlinale w 2017 roku wnikliwy portret Josepha 
Beuysa, charyzmatycznego niemieckiego artysty, który twierdził, że każ-
dy z nas jest artystą w życiu, każdy może tworzyć sztukę i wpływać na nią 
oraz otaczający go świat. 
¿ wystawę grafik Salvadora Dalego z kolekcji Dariusza Matyjasa w ga-

lerii Patio. Wystawa czynna do 3 marca.
¿ najnowsze przedstawienie Teatru 

Dramat ycznego im. Al .  Węgierk i  
w Białymstoku – „Obławę” w reżyse-
rii Jana Nawary. Spektakl odbędzie się  
w niedzielę, 10 marca o godz. 19 dla pu-
bliczności indywidualnej oraz w ponie-
działek, 11 marca o godz. 10 dla grup 
szkolnych. Bilety już w sprzedaży. Więcej informacji na stronie i FB 
Suwalskiego Ośrodka Kultury.

MUZeUM okręGowe w SUwAŁkACh, ul. T. Kościuszki 81,
zaprasza na:

¿wystawy stałe: „Alfred Wierusz-Kowalski 1849–1915”, wystawę ar-
cheologiczną „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od 
schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” oraz „Na dziejowym trakcie”.

GAlerIA SZtUkI wSpóŁCZeSneJ  – GAlerIA AnDrZeJA 
StrUMIŁŁo, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę malarstwa Mariusza Woszczyńskiego „MW Krajobrazy”, któ-
ra będzie czynna do połowy marca.

ArChIwUM pAńStwowe w SUwAŁkACh, ul. T. Kościuszki 69
zaprasza na:

¿wystawę „Przedwojenne Archiwum 
Państwowe w Suwałkach i jego prace”. 
Wystawa składać się będzie z niepu-
blikowanych wcześniej materiałów ar-
chiwalnych pochodzących z suwalskich zbiorów oraz reprodukcji z war-
szawskiego Archiwum Akt Nowych. Wystawa dostępna w archiwum na 
pierwszym piętrze od 7 lutego do końca kwietnia.

roZMArIno, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ Koncert Zmiany Wachty – 1 marca, godz. 19.

BlACk pUB koMIn, ul. Emilii Plater 1 zaprasza na:
¿ Jam Session – 23 lutego, godz. 19.20. 

CIneMA lUMIere, ul. Dwernickiego 15 
zaprasza na filmy:

– do 21 lutego – „Jak wytresować smoka 3” (animowany/przygodowy/
familijny), „LEGOÒ PRZYGODA 2” (animowany/przygodowy), „Green bo-
ok” (komediodramat), „Planeta singli 3” (komedia), „Prodigy. Opętany” 
(komedia) – 15 lutego – premiera, „Kafarnaum” (dramat) – film wyświe-
tlany w cyklu KINO KONESERA.

– od 22 lutego „Alita: Battle Angel” (ak-
cji/s-f) 2D+3D, „Kobiety mafii 2” (krymi-
nalny);

– od 23 lutego „Corgi, psiak królowej” 
(komedia animowana);

– od 1 marca „Kiedy się pojawiłaś” (dra-
mat), „Śmierć nadejdzie dziś 2” (horror);

– od 2 marca „Zimna wojna” (dramat);
– od 5 marca „Vice”  (dramat-biogra-

ficzny).

BIBlIotekA pUBlICZnA 
IM. MArII konopnICkIeJ

w SUwAŁkACh
ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿  na wystawę prac Anny Zdancewicz 
„WycinAnki” prezentowaną w Sali im. 
J. Towarnickiej oraz w galerii „Na scho-
dach”. Jest  to wystawa kolaży słów i ilu-
stracji wyciętych z najróżniejszych gazet  
i ułożonych w szczególny sposób, czyli 
tak, aby mówiły o spektrum ludzkich emo-
cji. Anna Zdancewicz – suwalczanka, entuzjastka rowerowych wycieczek  
po Suwałkach i Suwalszczyźnie, które z zachwytem uwiecznia na zdjęciach. 
Uwielbia filmy Pedra Almodóvara, książki Johna Irvinga i fotografowanie. 
Z zawodu pedagog, psychoterapeuta uzależnień. Wystawa do 31 marca;
¿ osoby starsze i niepełnosprawne ruchowo do skorzystania z Książki 

na telefon. Osoby, które nie mogą samodzielnie przyjść do biblioteki  
i wypożyczyć książki, wystarczy, że zadzwonią pod numer 87 565 62 48  
i zamówią książki do wypożyczenia. Biblioteka bezpłatnie w każdy po-
niedziałek dowiezie zamówione książki do miejsca zamieszkania i w ten 
sam sposób książki zostaną odebrane; 
¿ do lektury pierwszych relacji świad-

ków historii z Suwałk i Suwalszczyzny 
na stronie www.digi.bpsuwalki.pl.  
Zna l e źć  t am m oż na o p ow i eś c i  
i wspomnienia najstarszych miesz-
kańców miasta i regionu. Pracownia 
Digitalizacji i Historii Mówionej zapra-
sza osoby chętne do  podzielenia się 
swoimi wspomnieniami i archiwaliami w siedzibie biblioteki;

¿ w s p ó l n i e  z  C i n e m a  L u m i e r e  
w Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj 
i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypo-

życz 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 objęte akcją: „Ciemno, prawie 
noc” i „Dumbo” od 29 marca.

MIDICentrUM, ul. Witosa 4A zaprasza na:
¿ LEGOdzinki – dla dzieci pasjonujących się budowaniem z klocków  

– w poniedziałki i piątki w godz. od 15 do 17;
¿ Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godz. 10-14;
¿ Zabawy z językiem angielskim – 25 lutego w godz. 17.15-18.45, dla 

dzieci 7-9 lat;
¿ Planszówki – 4 marca w godz. 17.15-18.45 dla seniorów.

SUwAlSkI oŚroDek kUltUry, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ Zaczarowany piosenki świat. Koncert Suwalskich Starszaków – 20 lu- 

tego, godz. 17, Sala Kameralna SOK, bilety 5 zł. W programie koncertu 
piosenki sentymentalne i zaczarowane z repertuaru Mieczysława Fogga, 
Ireny Santor, Sławy Przybylskiej, Jerzego Petersburskiego oraz inne po-
pularne przeboje karnawałowe, które przeniosą nas w lata 40 i 60. dwu-
dziestego wieku.
¿  Tłusty Czwartek z Kapelą ZPiT 

Suwalszczyzna i solistami – 28 lutego, 
godz. 19, Sala im. A. Wajdy, bilety 20 zł. 
Jeśli Tłusty Czwartek, to koncert Kapeli 
Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna! 
Zabrzmią przeboje muzyki klasycznej, 
jak „Taniec z szablami” Chaczaturiana, 
i znane standardy jazzowe, m.in. nie-
śmiertelny „Summertime” Gershwina. 
Gośćmi Kapeli będą wokaliści Roksana 
Maria Maciejczuk i Michał Sowul oraz Daniel Walisiewicz na flecie i Rafał 
Grząka na akordeonie.

13

zaproszenia suwalskie

w kinie
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wyDArZenIA Sportowe
SUkCeSy BoJerowCów

Aleksandra Chmielewska z UKŻ Grot Suwałki wywalczyła wicemi-
strzostwo świata wśród dziewcząt, a Maciej Chmielewski uplasował się na 
czwartym miejscu w Mistrzostwach Świata w bojerowej klasie DN Junior 
i Ice Optimist rozegranych na Zalewie Siemianówka. Ich koledzy klubo-
wi wywalczyli miejsca: 16. Bartłomiej Waszkiewicz, 22. Jakub Krynicki, 24. 
Aleksandra Chmielewska (był to drugi wynik wśród startujących dziew-
cząt), 31. Mateusz Wasilewski. Suwalskich bojerowców przygotował tre-
ner Paweł Cherubin, przy wsparciu Macieja Tyczkowskiego.  Fot.  OSiR

ŚlepSk wyGrywA
Siatkarze suwalskiego Ślepska wygrali dwa ostatnio rozegrane me-

cze. Najpierw niespodziewanie pokonali 3:1 (25:23, 25;16, 17:25, 25:15) li-
dera I ligi Lechię w Tomaszowie Mazowieckim.

W zaległym zaś meczu rozegranym w Suwałkach Ślepsk wygrał 3:0 
(25:17, 25:18, 25:20) z UKS Mickiewicz Kluczbork. Najlepszym zawodni-
kiem wybrano środkowego Ślepska Wojciecha Sieka.

W tabeli I ligi Ślepsk z 17 zwycięstwami i zdobytymi 48 pkt zajmuje 
trzecią lokatę. A już 19 lutego Ślepsk rozegra ostatni w rundzie zasadni-
czej mecz w Suwałkach. Rywalem suwalskiego zespołu będzie sąsiad z 
tabeli Krispol Września. Początek meczu o 18.30. Spotkanie będzie trans-
mitowane na sportowych kanałach Polsatu.

wIGry roZpoCZynAJą lIGową Grę
Już 27 lutego piłkarze suwalskich Wigier rozpoczną zimowo-wio-

senne rozgrywki I ligi. Na początek rozegrają zaległy mecz z Odrą 
Opole. Spotkanie rozpocznie się w Suwałkach w środę (27.02) o godz. 17. 
Przypomnijmy, że Wigry z dorobkiem 22 pkt zajmują 15 miejsce w tabe-
li, a ich rywal wywalczył o jeden punkt więcej i zajmuje dwunastą loka-
tę w tabeli I ligi.

Kolejny mecz ligowy suwalski zespół rozegra też w Suwałkach już kil-
ka dni później. 3 marca o godz. 15 Wigry zmierzą się z GKS Katowice, któ-
ry zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. A potem suwalskim kibicom 
na następny mecz ligowy w Suwałkach przyjdzie poczekać do 30 marca. 
Wtedy podopieczni Ariela Jakubowskiego zagrają ze Stalą Mielec. W ko-
lejnych meczach rozgrywanych na stadionie przy ul. Zarzecze 26 Wigry 
zmierzą się z: Bytovią Bytów (13.04), ŁKS Łódź (24.04), Sandecją Nowy Sącz 
(5.05) i Puszczą Niepołomice (11 lub 12.05).

W sparingach przed sezonem ligowym piłkarze Wigier wygrali z: Vytis 
Wilno (6:1) i trzecią drużyną litewskiej A-Lygi FK Troki (2:1). Zremisowali 
też z mistrzem Litwy Suduva Mariampol (0:0), wicemistrzem Litwy Żalgiris 
Wilno (1:1) i FK Paneveżys (0:0). Suwalski zespół przegrał z Żalgiris Kowno 
(0:3) i trzecim zespołem łotewskiej ekstraklasy RFS Ryga (1:3).

W rundzie wiosennej Wigry zagrają w składzie:
– bramkarze: Damian Węglarz, Krzysztof Sztukowski oraz nowy za-

wodnik Dominik Kąkolewski (z Górnika Konin);
– obrońcy: Adrian Jurkowski, Adrian Karankiewicz, Wojciech Kuriata, 

Arkadiusz Najemski, Piotr Kwaśniewski, Jonatan Straus, Adrian Piekarski, 
Paweł Olszewski oraz nowi piłkarze: Frank Adu Kwame (powrócił z 
Miedzi Legnica), Adam Chrzanowski (z Lechii Gdańsk), Łukasz Sosnowski  
(z Górnika Łęczna);

– pomocnicy: Robert Bartczak, Bartosz Gużewski, Filip Karbowy, 
Bartosz Olszewski, Karol Mackiewicz, Damian Pawłowski, Dawid 
Polkowski, Jakub Świątek oraz nowy zawodnik Joel Huertas Cornudella 
z Hiszpanii;

– napastnicy: Bartosz Bida, Kamil Sabiłło oraz nowi piłkarze Sebastian 
Bergier (ze Stali Mielec) i Ivan Albert Tormos z Hiszpanii.

kArAteCy Z kwAlIFIkACJAMI
Zawodniczka Suwalskiego Klubu Karate Aleksandra Biłbak wy-

startowała w Wojniczu w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw 
Europy Młodzieżowców. Nasza zawodniczka uzyskała kwalifikację  
z pierwszego miejsca i wystartuje jako ósma zawodniczka z Suwałk na 
Mistrzostwach Europy Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców w Pradze 
29 czerwca. Dodatkowo kwalifikacje do startu w Mistrzostwach Europy 
Młodzieżowców, za wyniki w roku 2018 otrzymali Damian i Daniel 
Biłbak oraz Aleksandra Górska. Przypominamy, że na tych samych 
Mistrzostwach wystartują też juniorzy: Aleksandra Rybacka i Kacper 
Sawicki oraz dwóch kadetów Tomasz Kluczyński i Adrian Bugieda.

DoBry wyStęp lekkoAtletów 
Kornel Rybacki z LUKS Hańcza Suwałki zajął szóstą lokatę w biegu 

na 60 m ppł do lat 18 na Mistrzostwach Polski U-18 i U-20 rozegranych  
w Toruniu. Osiągnął wynik 8.25 sek. Piąte miejsce w pchnięciu kulą do lat 
18 zajął Kamil Brankiewicz z wynikiem 15,54 m. Ósme miejsce w siedmio-
boju do lat 20 zajął Maciej Pietras. Jego wynik to 3 946 pkt.

eMoCJe Do końCA
Przed ostatnią kolejką w tabeli RESO Suwałki Football League pro-

wadzi drużyna 14. Dywizjonu z 32 pkt przed Elektromilem Rutka Tartak 
– 30 pkt i Rospudą Filipów – 25 pkt. I to właśnie te dwie drużyny zajmu-
jące czołowe lokaty zagrają ze sobą w ostatniej kolejce RESO SFL. Mecz 
pomiędzy drużynami 14 Dywizjonu i Elektromilu Rutka Tartak rozpocz-
nie się 22 lutego (piątek) o godz. 19.30 w hali OSiR. 

Wyniki XII kolejki: AR-TIR – ROSPUDA FILIPÓW 0:1; 14. DYWIZJON – 
ALBATROS RACZKI 3:0; NOVIGO TEAM – PEC SUWAŁKI 3:1; AUTO LAND 
& ALP – AGRODEALER 4:2; NOE-GO OLECKO – FHU ROBERT GÓRSKI 4:3; 
TRENERZY AP WIGRY SUWAŁKI – SZKARNULIS TEAM 1:6; PORTA ACTIVE 
TEAM – ELEKTROMIL RUTKA TARTAK 1:3.

Ostatnia kolej RESO Suwałki Football League rozpocznie się 22 lute-
go o godz. 18.30 w hali suwalskiego OSiR.

ĆwIerĆFInAŁ Mp w SUwAŁkACh
Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej odbędzie się 

w Suwałkach. Suwalczanie poznali rywali, z którymi w dniach 21-24.02., 
zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Polski juniorów. Do Suwałk przy-
jadą Trefl Gdańsk, UMKS Kęczanin Kęty, KPS Progress Września, MKS 
Czarni Połaniec, UKS Bronek Koszalin. Gospodarzem turnieju jest SUKSS 
Suwałki, mistrz województwa podlaskiego. Mecze rozgrywane będą 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy Antoniewicza 5. 
Wstęp bezpłatny. Dwa najlepsze zespoły turnieju awansują do półfina-
łu Mistrzostw Polski. 

Najpierw SUKSS Suwałki zagra z UMKS Kęczanin Kęty. Mecz rozpocz-
nie się 21.02 (czwartek) o godz. 16. Kolejny mecz młodzi suwalscy siatka-
rze rozegrają w piątek (22.02) o godz. 16 z KPS Progress Września. Półfinały 
rozpoczną się w sobotę (23.02) o godz. 16. A w niedzielę rozgrywki roz-
poczną się o godz. 10.
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>> suwalCzaNie 300-leCia
Za rok jubileusz 300-lecia naszego mia-

sta. Z tej okazji na łamach DwuTygodnika 
Suwalskiego przybliżamy postaci nieżyjących 
suwalczan, które wywarły znaczący wpływ na 
życie naszego miasta, regionu i kraju. Skupiamy 
się na suwalskich wątkach w ich życiu i używa-
my współczesnego nazewnictwa np. ulic, tak by 

ułatwić lekturę naszym Czytelnikom. 
Publikowane teksty nie mają charakteru na-

ukowego, lecz raczej stanowią zapis pamięci 
historycznej. A wszystko po to, by na 100-lecie 
wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród Czytelników 
„DwuTygodnika Suwalskiego” plebiscyt na 
Suwalczanina 300-lecia. Dotąd przypomnieli-

śmy kilkanaście wybitnych suwalczanek i su-
walczan. Tym razem wspomnimy postać pre-
zydenta Suwałk, który pomagał suwalskim 
bezrobotnym i rozwijał miasto w trudnych 
czasach kryzysu ekonomicznego oraz „roz-
bitka wojennego” – bibliotekarkę, której set-
ną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

wAwrZynIeC GAŁAJ 

Działacz społeczny i polityczny 
Suwałk okresu międzywojennego; pre-
zydent Suwałk, który w latach najwięk-
szego światowego kryzysu pomagał 
suwalskim bezrobotnym. 

Urodził się 21 lipca 1879 r. (lub 
1880 r.) we wsi Hulanka k. Kutna. 
W Suwałkach zamieszkał ok. 1906 r. 
(wg „Suwałki – miasto nad Czarną 
Hańczą”). W 1918 r. był właścicielem 
niewielkiego zakładu fryzjerskie-

go, który prowadził z żoną Cecylią. W listopadzie 1918 r. wszedł w 
skład Tymczasowej Rady Obywatelskiej Suwalszczyzny  jako repre-
zentant Polskiej Partii Socjalistycznej. W grudniu 1918 r. był w składzie 
Tymczasowej Rady Miejskiej, a w 1920 r. objął funkcję wiceprzewodniczą-
cego Rady. Z funkcji zrezygnował na początku 1921 r. i przeszedł z reko-
mendacji PPS na stanowisko wiceprezydenta Suwałk. Założył Powiatowe 
Koło Związku Inwalidów Wojennych RP, był przewodniczącym Zarządu 
Oddział Związku Strzeleckiego, Cechu Fryzjerów Chrześcijan i Żydów, 
Klubu Robotniczego, był przywódcą PPS i przewodniczącym Rady 
Klasowych Związków Zawodowych.

Po wyborach w 1927 r. został prezydentem Suwałk, który musiał zmagać 
się ze skutkami ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Na przełomie 
lat 20– i 30-tych XX wieku w Suwałkach panowało bardzo wysokie bezro-
bocie. Tak tamten czas w „Biografiach suwalskich” opisał Henryk Majecki: 
„W. Gałaj dążył do zmniejszenia jego rozmiarów, organizując roboty pu-
bliczne. Wymagało to znacznych środków pieniężnych, które uzyskiwał 
drogą zaciągania kredytów, innych możliwości bowiem nie było. Za zasługi 
w zwalczaniu bezrobocia otrzymał w 1932 r. pisemne podziękowanie od 
władz wojewódzkich. Nie przeszkodziło to później, przeciwnikom poli-
tycznym Gałaja z obozu rządowego, sformułować zarzutu prowadzenia 
rozrzutnej gospodarki finansowej miasta.” 

To właśnie za prezydentury W. Gałaja wybudowano elektrownię miej-
ską przy ul. Sejneńskiej (przy przejeździe kolejowym) rozpoczęła się bu-
dowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Piłsudskiej (jej budofwa zakończy-
ła się w 1935 r.). Utracił stanowisko w kwietniu 1934 r. i został zastąpiony 
przez zarządcę komisarycznego miasta. W tym czasie wiele polskich sa-
morządów miało problemy finansowe, a w miastach pojawiali się zarząd-
cy komisaryczni. Takim komisarzem w Warszawie był Stefan Starzyński. 

W „Biografiach suwalskich” H. Majecki opisał ówczesne wydarze-
nia w Suwałkach: „W nowych wyborach do rad miejskich w 1934 r. 
rozpoczęto kampanię propagandową przeciwko kierowanemu przez 
socjalistów Magistratowi miasta oraz osobiście przeciwko Gałajowi. 
Wysuwano zarzuty złej gospodarki finansowej, a nawet nadużyć. 
Przeprowadzone badania nie wykazały żadnych nadużyć, a chociaż 
wzrosło zadłużenie miasta, to jednak zaciągnięte kredyty zaowoco-
wały zwiększeniem majątku miasta… W. Gałaj utrzymał jednak man-
dat radnego, jak również zakończył karierę na stanowisku prezydenta 
miasta z nieposzlakowaną opinią i autorytetem osobistym.” 

Wawrzyniec Gałaj zmarł 26 września 1934 roku w Suwałkach.

JADwIGA towArnICkA 

W tym roku minie 100 lat od urodzin 
suwalskiej bibliotekarki, nauczycielki, 
działaczki kulturalnej i „rozbitka wojen-
nego”, która znacznie przyczyniła się do 
tego, że książki „zbłądziły pod strzechy” 
na Suwalszczyźnie i w Suwałkach. 

Ur o d z i ł a  s i ę  28  l i p c a  1919 r. 
w Augustowie w rodzinie Jana i Petroneli 
Kolendo. Jej młodszy brat Edward zgi-
nął w Powstaniu Warszawskim. Wczesną 
młodość spędziła w Białymstoku, gdzie 

zdała maturę. Studia w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego przerwała wojna. W stolicy wyszła za mąż za Tadeusza 
Towarnickiego i urodziła dziecko. Jej mąż (pseud. Naprawa, de Vran) był 
ranny tuż po rozpoczęciu Powstania Warszawskiego i zmarł już 1 sierpnia 
1944 r. Po upadku Powstania Warszawskiego wraz z malutkim synkiem 
Andrzejem J. Towarnicka ewakuowała się do Pruszkowa.

3 maja 1945 r. przyjechała do Suwałk. Tak w końcu lat 60-tych wspo-
minała tamten moment: „Czy zatrzymał mnie urok suwalskich lasów i je-
zior? W pewnym stopniu tak, ale chyba najbardziej to, że razem z miastem, 
z całym powiatem, ze wszystkimi jego mieszkańcami prawie od pierw-
szych dni uczestniczyłam w odbudowie zniszczeń i wprowadzaniu na tę 
ziemię nowego. Gdy po kilku latach pobytu na Suwalszczyźnie kuszo-
no mnie pracą w Warszawie, a potem w Białymstoku, żal mi było rzucać 
to wszystko, co na moich oczach tu wyrosło, zmieniło się, wypiękniało, 
a w co włożyłam trochę pracy i zapału… Czy mogłam bez żalu rzucić zie-
mię, która mnie, rozbitka wojennego, przygarnęła…”

Najpierw uczyła w jednoklasowej szkole podstawowej w Czarnem 
niedaleko Filipowa, a potem kolejne pięć lat przepracowała w suwal-
skim Państwowym Koedukacyjnym Gimnazjum Ogrodniczym (później-
szym Państwowym Liceum Ogrodniczym I Stopnia), gdzie uczyła biologii, 
botaniki, chemii i zoologii, a także pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. 

1 listopada 1951 r. podjęła pracę jako kierownik Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Suwałkach, a po połączeniu bibliotek: powiatowej i miej-
skiej, objęła stanowisko kierownika tejże placówki. Od lipca 1975 r. peł-
niła funkcję wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach.

Przez niemal 29 lat była związana z suwalskim bibliotekarstwem. Była 
autorką licznych wystaw popularyzujących kulturę regionu. Dzięki jej za-
angażowaniu rozbudowano sieć biblioteczną w powiecie, a następnie 
w województwie suwalskim. 

J. Towarnicka działała we władzach Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich i w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Suwalszczyzna”, 
Suwalskim Towarzystwie Kultury.  Współpracowała z „Kontrastami”, 
współorganizowała teatrzyk lalkowy „Wigraszek”.  Jej osobiste zaanga-
żowanie przyczyniło się do wybudowania w 1963 r. nowej siedziby su-
walskiej biblioteki przy ul. Noniewicza (obecnie budynek Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej). 

Jadwiga Towarnicka zmarła 23 lipca 1986 r. Została pochowana w gro-
bie rodzinnym na suwalskim cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej. Jej imię 
otrzymała sala oświatowa Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w 
Suwałkach.
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oBwIeSZCZenIe preZyDentA 
MIAStA SUwAŁk

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą 
drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administra-
cyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) 
zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zo-
stało wszczęte postępowanie administracyjne z wnio-
sku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 05.02.2019 r. znak: 
I.7011.06.8.2018/2019.IS, w sprawie zatwierdzenia pro-
jektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realiza-
cję inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic 
Leśnej i kpt. Mieczysława Wojczyńskiego z połączeniem 
do ul. Raczkowskiej w Suwałkach wraz z budową i prze-
budową infrastruktury technicznej w zakresie robót bu-
dowlanych obejmujących:

1) rozbudowę ulicy Leśnej w Suwałkach (od ronda 
do ul. Raczkowskiej) w zakresie:
– rozbiórki istniejących elementów komunikacyjnych i 

uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudową ww. ulicy,
– budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej szeroko-

ści 7,0-13,0 m dla kategorii ruchu KR5, 
– budowy ciągów pieszo-rowerowych po stronie pół-

nocnej ulicy,
– budowy nowego podłączenia ul. Leśnej z ul. 

Raczkowską na wysokości skrzyżowania z  ul.  kpt. 
M. Wojczyńskiego oraz włączenia ul. Leśnej do ul. 
Raczkowskiej w km 0+072,76,
– budowy zatoki autobusowej z peronem po stronie 

północnej ulicy,
– przebudowy i budowy zjazdów indywidualnych i 

publicznych,
– budowy uzupełniających odgałęzień sieci kanali-

zacji sanitarnej,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– rozbiórki napowietrznej linii elektroenergetycznej 

nN-0,4 kV, na odcinku od słupa nr 11 do słupa nr 13 i 
budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii energe-
tycznej nN-0,4 kV,
– budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii SN-20kV,
– budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii sieci 

telekomunikacyjnej, 
– budowy i przebudowy rowu przydrożnego,
– regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemne-

go oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, 
– wycinki drzew kolidujących z inwestycją i zagospo-

darowanie zielenią,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowy lub przebudowy dróg innych kategorii:
– przebudowy ulicy Raczkowskiej (droga wojewódz-

ka nr 655) w zakresie:
· budowy nowego skrzyżowania ul. Leśnej z 

ul. Raczkowską na wysokości ul. kpt. Mieczysława 
Wojczyńskiego (dostosowanie i wysokościowe dowią-
zanie) wraz z budową fragmentów ścieżki rowerowej i 
ciągów pieszo-rowerowych oraz przejść dla pieszych na 
działkach o nr geod. gruntów 32644, 32661;

· podłączenia projektowanej jezdni ul. Leśnej do ist-
niejącej jezdni ul. Raczkowskiej (wysokościowe dowią-
zanie) wraz z budową ścieżki rowerowej na działce o nr 
geod. gruntów 32661;

· przebudowy rowu przydrożnego;
– wysokościowe dowiązanie ścieżki rowerowej na 

działce o nr geod. gruntów 32662/13 (po podziale 
32662/18),

b) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
– budowy odcinków oświetlenia ulicznego z ustawie-

niem 5 latarni oświetleniowych na działkach o nr geod. 
gruntów 32644, 32661, 

– budowy odcinków kanału technologicznego na 
działkach o nr geod. gruntów 32644, 32661,

– budowy kablowej linii energetycznej nN-0,4 kV na 
działkach o nr geod. gruntów 32644, 32661,

– wymiany istniejących słupów energetycznych z 
wprowadzeniem kablowej linii energetycznej nN-0,4 
kV na działkach o nr geod. gruntów 31981, 32656/11,

– budowy kablowej linii energetycznej SN-20kV, na 
działce o nr geod. gruntów 32643/19,

2) rozbudowę ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego 
w zakresie: 

– rozbiórki istniejących elementów komunikacyjnych 
i uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudową ww. ulicy,

– budowy nowej jezdni o szerokości 6,0 m o na-
wierzchni bitumicznej zakończonej placem do zawra-
cania dla kategorii ruchu KR3,

– budowy ciągu pieszo-rowerowego po północnej 
stronie ulicy,

– budowy zatok parkingowych na 15 miejsc posto-
jowych,

– budowy zjazdów publicznych na działki o nr ge-
od. gruntów 31967/24, 31967/18 i zjazdów indywidu-
alnych na działki o nr geod. gruntów 31976, 31978, 
31979, 31980,

– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii sieci 

telekomunikacyjnej.
– regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemne-

go oraz zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu, 
– wycinki drzew kolidujących z inwestycją i zagospo-

darowania zielenią,
– budowy rowów przydrożnych (południowa stro-

na ulicy),
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowy lub przebudowy dróg innych kategorii:
– wysokościowe dowiązanie istniejącej jezdni ul. 

Raczkowskiej z jezdnią ul. kpt. M. Wojczyńskiego wraz 
z budową ścieżki rowerowej na działce o nr geod. grun-
tów 32661,

– wysokościowe dowiązanie ścieżki rowerowej na 
działce o nr geod. gruntów 32662/13 (po podziale 
32662/18),

b) budowy lub przebudowy zjazdów:
– budowy zjazdu publicznego na działce o nr geod. 

gruntów 31967/24.
1. Rozbudowa ulicy Leśnej.
Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach 

oznaczonych działkami o nr geod. gruntów: 35250, 
32646/2, 32656/5, 32655/4 (granice istniejącego pa-
sa drogowego), 32656/9, 32656/8, 32656/7, 32656/10 
(w całości przeznaczone pod rozbudowę ulicy) oraz w 
części na działkach nr: 32655/2, 32657 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki). 

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 
usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury tech-
nicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach 
oznaczonych działkami o nr: 32644, 32661, 32662/13 
(po podziale 32662/18), 32656/11, 31981, 32643/19 (ob-
ręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego ka-
tastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 
32655/2, 32657 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki). 

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego ul. Leśnej: 
32655/6, 32657/1 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), we-
dług załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem 
drogowym rozbudowywanej ulicy: 32655/7, 32657/2 
(obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego 
projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w gra-
nice pasa drogowego: 32646/2, 32656/5, 32655/4 (gra-
nice istniejącego pasa drogowego), 32656/9, 32656/8, 
32656/7, 32656/10 (w całości przeznaczone pod rozbu-
dowę ulicy), (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Działka, która w części znajduje się w granicach pro-
jektowanej rozbudowy pasa drogowego ulicy Leśnej 
i nie podlega podziałowi o nr 35250 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki) (w całości położona w granicach istnie-
jącego pasa drogowego ulicy Leśnej).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w ca-
łości jest zlokalizowana na nieruchomościach oznaczo-
nych działkami nr: 35250, 32646/2, 32656/5, 32655/4 (gra-
nice istniejącego pasa drogowego), 32656/9, 32656/8, 
32656/7, 32656/10 (w całości przeznaczone pod rozbudo-
wę ulicy), 32655/6, 32657/1 (działki po zatwierdzeniu pro-

jektu podziału) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).
Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
drogi powiatowej w zakresie przebudowy infrastruk-
tury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nierucho-
mościach oznaczonych działkami o nr: 32644, 32661, 
32662/13 (po podziale 32662/18), 32656/11, 31981, 
32643/19 (obręb 0007, Miasto Suwałki).

2. Rozbudowa ul. kpt. Mieczysława Wojczyńskiego.
Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomo-

ściach oznaczonych nr geod.gruntów : 31977 (grani-
ce istniejącego pasa drogowego), 31967/19 (w całości 
przeznaczona pod rozbudowę ulicy) oraz w części na 
działkach nr: 32662/11, 32662/14, 32662/13 (obręb nr 
0007, Miasto Suwałki). 

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury 
technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomo-
ściach oznaczonych nr geod. gruntów: 32644, 32661, 
31967/24, 32662/13 (po podziale 32662/18) (obręb 
0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego kata-
stru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 32662/11, 
32662/14, 32662/13 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki). 

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego: 32662/15, 
32662/19, 32662/17 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), we-
dług załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem 
drogowym ww. drogi: 32662/16, 32662/20, 32662/18 
(obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego 
projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice 
pasa drogowego: 31977 (granice istniejącego pasa dro-
gowego), 31967/19 (w całości przeznaczona pod rozbu-
dowę ulicy) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w 
całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczo-
nej działkami nr: 31977 (granice istniejącego pasa dro-
gowego), 31967/19 (w całości przeznaczona pod rozbu-
dowę ulicy) oraz na działkach nr: 32662/15, 32662/19, 
32662/17 (działki po zatwierdzeniu projektów podzia-
łu) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 
usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
drogi powiatowej w zakresie przebudowy infrastruk-
tury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nierucho-
mościach oznaczonych działkami o nr: 32644, 32661, 
31967/24 32662/13 (po podziale 32662/18) (obręb 0007, 
Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas 
drogowy drogi gminnej: Obręb nr 0009 Miasto Suwałki:

– 32655/2 o pow. 2,8152 ha dzielona na działki: 
32655/6 o pow. 0,0432 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32655/7 o pow. 2,7720 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32657 o pow. 0,9558 ha dzielona na działki: 32657/1 
o pow. 0,0207 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 32657/2 o pow. 0,9351 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),

– 32662/11 o pow. 0,8333 ha dzielona na działki: 
32662/15 o pow. 0,0139 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32662/16 o pow. 0,8194 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32662/13 o pow. 0,6406 ha dzielona na działki: 
32662/17 o pow. 0,0078 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32662/18 o pow. 0,6328 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

– 32662/14 o pow. 15,1969 ha dzielona na działki: 
32662/19 o pow. 0,2663 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 32662/20 o pow. 14,9306ha (w dotychczaso-
wym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym 
materiałem dowodowym w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 
138, także składać uwagi i wnioski dotyczące przed-
miotowej sprawy. w terminie 14 dni od daty publikacji 
niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w któ-
rym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 62/2019
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Wyrazy głębokiego współczucia

panu Jackowi racisowi
z powodu śmierci

tAty
składają 

Dyrekcja i Pracownicy
Suwalskiego Ośrodka Kultury

53/2019

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. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w 
dniu 8 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 08.02.2019 r. do 01.03.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przy-
ległej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 70/2019 z dnia 8 lutego 
2019 roku). 54/2019

przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 21.01.2019 r.) informuje, że jakość i skład wody dostarcza-
nej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 
2017 poz. 2294). 52/2019

pani 
Grażynie Interewicz

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci 

oJCA
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

56/2019

pani 
Joannie Jakubanis

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci 

oJCA
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

57/2019

oGŁoSZenIe
nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości 

gruntowych na okres do 3 lat.

Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o. o. działa-
jąc stosownie do opublikowanego zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 
2204 ze mianami) wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu nieograniczo-
nego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, 
położonych w Suwałkach przy ul. Dąbrówka, oznaczonych numerami geo-
dezyjnymi 24842, 24843, 24841, 24846, 24847 i 24848, co stanowi łącz-
ną powierzchnię 7 748,00 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową 
na okres do 3 lat,

wywoławcza wysokość czynszu – 0,60 zł/m2 netto,
wadium – 6 870,00 zł,
minimalne postąpienie – 0,10 zł/m2.
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie miesięcznej wysokości staw-

ki czynszu netto za 1 m2 powierzchni. 
Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 

w siedzibie ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32, pokój nr 18.
Bliższe informacje dotyczące nieruchomości gruntowej, warunków prze-

targu oraz projektu umowy dzierżawy dostępne są w Dziale Eksploatacji 
ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. ul., Wigierskiej 32 pok. nr 2, tel. 87 563 50 51, 58 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl  
i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl.

55/2019
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prZyGArnIJ prZyJACIelA Ze SChronISkA „SIAnoŻęĆ”
W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-

nisku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 
www.e-schronisko.pl, tel. 87 563 01 73

Spokojny dłu-
gowłosy sze-
ścioletni czar-
ny pies, czeka 
z  u t ę s k n i e -
niem na swo-
ją rodzinę.

 

Łaciata suczka, 
wiek 5 miesięcy 

będzie 
nieodłącznym 
towarzyszem 

twoich zabaw.

Pięciomiesięczny 
łaciaty piesek-śmie-

szek wprowadzi 
radość do twojej 

rodziny.

prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących 

nieruchomości niezabudowanych, stanowiących
własność Miasta Suwałki:

1. oznaczona działką nr 33928/2 o powierzchni 0,1647 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00040509/3. nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną 
przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 
29KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest 
nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. i energetyczną 

Cena wywoławcza: 131 800 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden 
tysięcy osiemset złotych).

wadium: 13 180 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt zło-
tych).

2. oznaczona działką nr 33928/4 o powierzchni 0,1648 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00040509/3. nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną 
przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 
29KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 29KDW jest 
nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. i energetyczną

Cena wywoławcza: 131 900 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden ty-
sięcy dziewięćset złotych).

wadium: 13 190 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt 
złotych).

3. oznaczona działką nr 33928/8 o powierzchni 0,1470 ha, położo-
na w Suwałkach przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00040509/3. nieruchomość przeznaczona jest do 
sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczo-
nej na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 
29KDW jest nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. i energetyczną. 

Cena wywoławcza: 117 600 zł brutto (słownie: sto siedemnaście ty-
sięcy sześćset złotych).

wadium: 11 760 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset sześćdzie-
siąt złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2019 roku o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 5 marca 2019 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją w związku małżeńskim.

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

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

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

 44/2019



19.02.2019

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki
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16-400 Suwałki, ul. K. Brzostowskiego 4
www..jestesmy-razem.pl

18/2019

Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź 
na adres e-mailowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 1 marca.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała Izabela 
wierzbicka.

>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentu-

jemy archiwalne zdjęcie Suwałk ze zbiorów rodziny państwa 
Roszkowskich oraz te same miejsce współcześnie. 

Do Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.
Co znajdowało się przy tej ulicy w latach 70-tych i 80-tych?
Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidło-

wą odpowiedź, będzie bilet do kina ufundowany przez Cinema 
lumiere Suwałki. 

Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicznie naj-
nowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

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

¿ kompleksowa Diagnostyka
wypaDania włosów

¿ baDanie obrazowe skóry głowy
i mieszków włosowyCh
· łysienie androgenowe mężczyzn i kobiet
· łysienie telogenowe
· łysienie plackowate
· łysienie bliznowaciejące
· łysienie poporodowe

testy płatkowe
 – wykrywanie alergii kontaktowej

► uCzulenia na kosmetyki, metale,
Ciemne barwniki i tatuaże

► Diagnostyka przeD operaCją
enDoprotez i założeniem

implantów stomatologiCznyCh
► Diagnostyka przeD założeniem

aparatu ortoDontyCznego
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)

poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00
Rejestracja telefoniczna tel. 606-766-788

Zakładanie testów odbywa się tylko w poniedziałki 
od godz. 9 po rejestracji telefonicznej.

www.dermatolog-suwalki.pl
50/2019



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

49
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki

23
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9

gabinet DermatologiCzny
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek  i  piątek  od  15.30

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00

Rejestracja telefoniczna
Tel. 606-766-788

www.dermatolog-suwalki.pl 12/2019
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l Brak Ci czasu na wizytę w salonie kosmetycznym?
l Jesteś zabiegana lub nie masz z kim zostawić swoich pociech?
l Przerażają Cię ceny w stacjonarnych gabinetach?

proFeSJonAlne  ZABIeGI 

w ZACISZU twoJeGo DoMU

509 690 977                           monika1408@onet.pl

ZADZWOŃ I ZAMÓW KOSMETYCZKĘ DO DOMU!

mgr kosmetologii

22/2019
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