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Złote gody
17 par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego w suwalskim ra-

tuszu. Z tej okazji Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk wręczył 
małżonkom honorowe odznaczenia i listy gratulacyjne. Był też marsz 
Mendelssohna, kwiaty, życzenia, tradycyjna lampka szampana i pamiąt-
kowe zdjęcia. 

Medale otrzymali: Jadwiga i Józef Kupsztowie; Ewa i Lech Kisłowscy; 
Anna i Piotr Wiesław Szymczykowie; Elżbieta Anna i Jerzy Szretterowie; 
Janina i Czesław Rzadkowscy; Elżbieta i Stanisław Taudulowie; Anna  
i Czesław Kownaccy; Maria i Kazimierz Starzyńscy; Stanisława i Władysław 
Retelowie; Helena i Ignacy Kazimierz Rzadkiewiczowie; Teresa i Stanisław 
Karol Franczakowie; Jadwiga i Kazimierz Milewscy; Krystyna i Zenon Piotr 
Jagłowscy; Anna i Henryk Rutkowscy; Bożena Zofia i Tadeusz Sobolewscy; 
Bogusława i Jan Paweł Wiktorowiczowie; Janina i Jerzy Jakub Terlikowscy.

Na zdjęciu Czesław Renkiewicz z jubilatami

dZiesięciolecie galerii
Jubileusz 10 -lecia ob-

chodziło Centrum Sz tuki 
Współczesnej & Galeria An- 
drzeja Strumiłły w Suwałkach. 
Pow s t a ł o  o n o p ow s t a ł o  
w grudniu 2008 r. Uroczystość 
rozpoczęła się otwarciem wy-
stawy prac Andrzeja Strumi- 
łły zatytułowanej Mandale. Był 
też pokaz filmowy i koncert 
Orkiestry Klezmerskiej Teatru 
Sejneńskiego. Jak na urodziny 
przystało, nie mogło zabraknąć tortu i wielu życzeń. W jubileuszu uczest-
niczyła m.in. Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk.

Przez 10 lat w Galerii było ponad 60 wystaw prac artystów z Polski  
i zagranicy. Wielokrotnie pokazywano twórczość i bogate zbiory Andrzeja 
Strumiłły z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii i ilustracji książ-
kowej. Organizowano spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, projek-
cje filmowe i plenery rzeźbiarskie.

Kierownik galerii Izabela Muszczynko  
i Andrzej Strumiłło

Na jubieluszu 
galerii 
frekwencja 
dopisała
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PrZerwy w dostawie
ciePłej wody

Pr z e dsi ę b i o r s t wo En e rg e t y k i 
Cieplnej w Suwałkach informuje, że 
z powodu przebudowy miejskiej sie-

ci ciepłowniczej oraz realizacji nowych podłączeń do miejskiej sieci cie-
płowniczej, wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody w dniach:

– do 17.05. w budynkach przy ulicy T. Noniewicza 52,54.
– 14-15.05. do budynków przy ulicach: Wojska Polskiego 36, 36A, 

38 A i B, 40; Batalionów Chłopskich 5, od 5A do 5I, 6, 17, 19, 21, 23, 25, 28; 
Olsztyńskiej 61 i 63; Raczkowskiej 39 i 41.

– 20-21.05. do budynków przy ulicach: T. Kościuszki 112C, 120, 122, 
124A (lokal 1 i 2), 126; T. Noniewicza 85B, 85D, 85F, 89.

– 20-24.05. do budynków przy ul. T. Noniewicza 93, 93A, 93B, 93C i 95.
– 27.05. do budynków przy ulicach: T. Noniewicza 26, 28, 57, 59A i B; 

Krótkiej 4, 6, 8, 10.
– 27-29.05. do budynków przy ulicach: M. Konopnickiej 3A, 5A, 7, 7A; 

Waryńskiego 15, 15A, 19.
– 27-31.05. do budynków przy ulicach: 1 Maja 23;  Waryńskiego 20.
Szczegóły na: www.pec.suwalki.pl 

KonKursy 
na dyreKtorów PrZedsZKoli
Prezydent Miasta Suwałk ogło-

sił konkursy na dyrektorów: Przed- 
szkola nr 1 przy ul. Raczkowskiej 41,  
Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integ- 
racyjnym przy ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 7, Przedszkola nr 10 im. Marii 
Konopnickiej przy ul. Nowomiejskiej 18  
i Przedszkola nr 6 przy ul. Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego 19. 

Termin składania ofert upływa 22 
maja 2019 r. o godz. 15.30. Więcej na: www.um.suwalki.pl
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>> Zmiany loKali 
wyborcZych

26 maja odbędą się wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Lokale wyborcze będą czynne 
od godziny 7 do 21. W porównaniu do ostat-
nich wyborów samorządowych z 2018 roku  
w Suwałkach zmieniły się siedziby trzech ob-
wodowych komisji.

Suwalczanie, którzy dotąd głosowali  
w budynku Klubu Wojskowego 14. Dywizjo- 
nu Artylerii Przeciwpancernej przy ul. Wojska 

Polskiego, teraz głosować będą w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. K.A. 
Hamerszmita wejście B (komisja obwodowa nr 3). 

Wyborcy, którzy dotąd głosowali w budynku SOK przy ul. Noniewicza, 
teraz głosować będą w sąsiednim budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 
Noniewicza 71A (komisja obwodowa nr 11).

Suwalczanie, k tórz y poprzednio głosowali w Przedszkolu 
Niepublicznym „Słoneczko” przy ul. Daszyńskiego, teraz głosować będą 
w Szkole Podstawowej nr 11 im. gen. pil. W. Urbanowicza wejście C (ko-
misja obwodowa nr 32). 

>>

cZy będą nowe 
emPeKi i rowery?

Kolejny krok do wymiany taboru autobusów komunikacji miejskiej  
w Suwałkach. Władze miasta właśnie złożyły do Urzędu Marszałkowskiego 
wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa jakości syste-
mu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap”. Przewiduje on 
zakup 15 autobusów zasilanych gazem CNG. Mowa o niskopodłogowych, 
klimatyzowanych – również w części pasażerskiej pojazdach przystoso-
wanych do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonych w syste-
my: monitoringu wizyjnego, dynamicznej informacji pasażerskiej, zlicza-
nia pasażerów, WiFi oraz gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych. 
Pojazdy te będą współpracować z funkcjonującym elektronicznym sys-
temem zarządzania komunikacją miejską. Aby usprawnić dynamiczną  
informację pasażerską miasto planuje zakupić 10 dwustronnych tablic in-
formacyjnych na przystanki.

Ważnym elementem projektu jest też system roweru miejskiego. 
Miasto chce utworzyć 12 stacji rowerowych w całych Suwałkach i zaku-
pić 120 rowerów – 108 zwykłych, 2 tandemy i 10 rowerów elektrycznych.

Do projektu została również wpisana przebudowa ul. Daszyńskiego, 
gdzie ma powstać ścieżka rowerowa o długości ponad pół kilometra, 
chodnik, zatoka parkingowa i zatoka autobusowa z przystankiem, 
a także rozbudowa ul. Leśnej z połączeniem do ul. Raczkowskiej 
wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Raczkowskiej z ul. Leśną  
i Wojczyńskiego.

Wartość całkowita projektu opiewa na ponad 29,8 mln zł, w tym do-
finansowanie to ponad 25,9 mln zł. Decyzja o tym, czy miasto dostanie 
dofinansowanie zapadnie w lipcu tego roku.

roZbudowa Zs nr 6
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk podpisał umowę z właści-

cielem firmy budowlanej GOBER dotyczącą rozbudowy Zespołu Szkół 
nr 6. Powstaną warsz-
taty do praktycznej na-
uki zawodu, gdzie uczyć 
się będą przyszli me-
chanicy oraz stolarze. 
Inwestycja pochłonie  
w sumie 8 449 365,57 zł.

Budowa obiektu ma 
zakończyć się 30 czerw-
ca 2020 roku. Inwestycja 
jest możliwa dzięki dofi-

nansowaniu z Unii Europejskiej. Miasto Suwałki na ten cel pozyskało do-
kładnie 6 262 242,30 zł. 

Budynek będzie miał powierzchnię ponad 2,5 tys. metrów kwadra-
towych. Zaplanowano w nim utworzenie pracowni dla 5 zawodów ist-
niejących w ZS nr 6 (technik pojazdów samochodowych, elektromecha-
nik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, 
technik technologii drewna, stolarz) i 3 nowych zawodów (kierowca me-
chanik, blacharz samochodowy, mechanik operator maszyn do produk-
cji drzewnej).

>>

>>
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74. rocZnica
Przy pięknej pogodzie, 8 maja przy suwalskim pomni-

ku Żołnierzy Września 1939 r. odbyła się uroczystość patrio-
tyczna z okazji 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej 
w Europie. Uczestniczyli w niej kombatanci,  przedstawicie-
le władz państwowych i samorządowych, duchowieństwo, 
poczty sztandarowe, przedstawiciele wojska, harcerze i mło-
dzież szkolna oraz mieszkańcy Suwałk. 

Obchody rozpoczęły się w samo południe sygna-
łem syren. Po hymnie państwowym głos zabrał Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk, który podziękował komba-
tantom za to, że walczyli za nasz kraj i dzięki temu możemy 
cieszyć się dzisiaj wolnością i suwerennością. Na zakończe-
nie imprezy złożono kwiaty pod pomnikiem.

utrata do remontu
Suwalski Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na remont 

ulicy Utrata. Zamówienie obejmuje najbardziej zniszczone 
fragmenty jezdni – głównie prawe pasy ruchu. W pierwszej 
kolejności remontowany będzie odcinek od skrzyżowania  
z ulicą Łąkową do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego. Prace 
mają zakończyć się do 30 października tego roku.

Istnieje szansa, że remont wykonany będzie w większym 
zakresie. Wszystko zależy od ofert złożonych przez wykonaw-
ców i ewentualnego wygospodarowania środków finanso-
wych w dalszej części roku.

–  Z remontem ulicy Utrata czekaliśmy do momentu 
otwarcia obwodnicy Suwałk. Teraz, gdy ciężarówki zniknę-
ły z suwalskich ulic musimy jak najszybciej przystąpić do na-
prawy tej drogi – informuje Czesław renkiewicz, prezy-
dent Suwałk. 

Zainteresowani wykonawcy swoje oferty mogą składać 
do 15 maja 2019 r. Zamówienie polega m.in. na sfrezowaniu 
starego asfaltu, wyłożeniu nowej warstwy bitumicznej, re-
gulacji studzienek oraz kratek ściekowych.
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Dzieci ze Studia Piosenki „Beciaki”  zaśpiewały pieśni patriotyczne

walKa o miejsce
Rozpoczął się nerwowy czas dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych  

i klas trzecich gimnazjów oraz ich rodziców. 13 maja ruszył nabór do suwalskich szkół 
średnich. Wnioski o przyjęcie do szkół można składać do 18 czerwca do godz. 16. 
Rekrutacja zakończy się 12 lipca o godz. 10. 

Szczegółowy program tegorocznej rekrutacji do suwalskich szkół średnich zna-
leźć można na stronie: www.suwalki.edu.com.pl 

Tegorocznemu naborowi do 
szkół średnich towarzyszą dodat-
kowe emocje ze względu na zmia-
ny w oświacie wprowadzone przez 
polski rząd i parlament. W tym roku 
o przyjęcie do  szkół średnich będą 
ubiegały się dwa roczniki: młodzież 
kończąca trzecie klasy gimnazjum  
i ósme klasy szkół podstawowych.  
W Suwałkach szkoły prowadzo-
ne przez samorząd ukończy 1 334 
ośmioklasistów i gimnazjalistów.  
I oni będą się ubiegali o przyjęcie do suwalskich szkół średnich. Przed rokiem kandy-
datów do szkół średnich było o ponad połowę mniej. W 2018 r. gimnazja prowadzo-
ne przez suwalski samorząd ukończyło 651 uczniów. 

O miejsca w suwalskich szkołach średnich:
2018 r. – ubiegało się 651 uczniów szkół prowadzonych przez samorząd suwalski
2019 r. – ubiega się 1334  uczniów szkół prowadzonych przez samorząd suwalski

Zapewne wszystkim tegorocznym absolwentom szkół podstawowych i gimna-
zjów miejsc w suwalskich szkołach średnich nie zabraknie, ale na pewno nie wszy-
scy dostaną się do tej wymarzonej szkoły. Do sprawy wrócimy w następnym wyda-
niu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

>>

Dyżury rADNyCh
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swo-

je uwagi i pomysły.
We wtorek 14 maja zapraszają Zdzisław Koncewicz i Jacek roszkowski z Prawa 

i Sprawiedliwości. Natomiast 21 maja na suwalczan czekają Adam Ołowniuk oraz 
Wojciech Pająk z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 28 maja 
zapraszają Anna ruszewska i Andrzej turowski 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 nie-
go wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 
17.00 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

ŚPiewaj Z johnem tillery
 

Kochasz śpiewać? Weź udział w IV Soulwałki Gospel Workshop John Tillery The 
Songs of Angels. Warsztaty 
festiwalowe poprowadzi 
John Tillery wraz ze swoim 
chórem Living Sacrifice (USA). 
To wyjątkowa szansa na spo-
tkanie z wielkimi artystami  
i wspólny występ na festiwa-
lowej scenie. Nie wymaga-
my doświadczenia, wystar-
czy pasja śpiewania.

Piątek-niedziela, 17-19  
maja, godz. 17, Sala Ka- 
meralna, ul. Jana Pawła II 5, wstęp: 60 zł. 

Więcej na www.soksuwalki.eu

>>
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turniej brd
Drużyny ze: Szkoły Podstawowej nr 7 (w kategorii wiekowej  

10-12 lat) oraz  Szkoły Podstawowej nr 10 (wśród starszych) oka-
zały się najlepsze w miejskich eliminacjach do Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Każdy uczestnik eli-
minacji miał do rozwiązania test teoretyczny z zasad i przepisów  
o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych i sytuacji w ruchu 
drogowym. Dodatkowo, jurorzy sprawdzali umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejną częścią rywalizacji był 
test praktyczny – jazda rowerem po wyznaczonym torze przeszkód 
i poprawny przejazd rowerem w miasteczku rowerowym. Drużyny 
zostały uhonorowane nagrodami i pucharami. Konkursy odbyły się  
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach.

nerwowe matury
Ponad 700 absolwentów suwalskich szkół średnich przystąpiło 

do tegorocznych matur. Było nadzwyczaj nerwowo. Do tradycyjnego 
stresu związanego ze zdawaniem egzaminu dojrzałości, w tym roku 
doszły kolejne okoliczności zwiększające emocje. Najpierw był strajk 
nauczycieli i zagrożone kwalifikacje tegorocznych abiturientów. 

Po zakończeniu strajku matury w suwalskich szkołach rozpoczęły 
się bez większych problemów. W pierwszym dniu suwalscy maturzy-
ści mogli tylko zastanawiać się nad wyborem tematu egzaminu z ję-
zyka polskiego. Mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Pierwszy 
z nich był rozprawką „Czym dla człowieka może być wolność?” z od-
wołaniem się do fragmentu „Dziadów” części trzeciej. Drugi temat 
tradycyjnie był interpretacją wiersza – tym razem maturzystom za-
proponowano „Samotność” Anny Świrszczyńskiej. 

Kolejne problemy zaczęły się w drugim dniu matur. Do niektórych 
suwalskich szkół dotarły anonimowe e-maile z informacją o podłoże-
niu bomby na terenie szkoły. Konieczna była interwencja specjalistycz-
nych służb w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Z. Podhorskiego 
i Zespole Szkół Technicznych. Na szczęście były to fałszywe alarmy, 
ale maturzyści mieli kolejny niepotrzebny stres. Policjanci ustalają 
sprawcę bądź sprawców wywołania fałszywych alarmów bombo-
wych w szkołach, w których odbywają się matury. W trzecim dniu 

egzaminów matu-
ralnych suwalskich 
szkół, tak jak w ca-
łym podlaskim, pil-
nowali policjan-
ci. Mamy nadzieję, 
że to wszystko nie 
wpłynie negatyw-
nie na wyniki tego-
rocznych egzami-
nów dojrzałości.

W II Liceum Ogól-
nokształcącym  

im. gen. Z. Podhorskiego uprawnionych do zdawania matur było 137  
abiturientów. Dwie osoby nie zgłosiły się do egzaminu maturalnego

>>

Święto sZóstKi
9 maja społeczność  Szkoły Podstawowej nr 6  obchodziła swoje święto. 

Dokładnie trzydzieści lat temu szkoła otrzymała imię Aleksandry Kujałowicz 
i sztandar. W uroczystym apelu uczestniczyli m.in. Ewa Beata Sidorek za-
stępca prezydenta Suwałk, Jacek Niedźwiedzki wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, przedstawiciele kuratorium i powiatu suwalskiego, zaprzyjaźnie-
ni dyrektorzy suwalskich szkół, członkowie rady rodziców.  

Po odśpiewaniu hymnu miasta delegacje uczniów i nauczycieli złoży-
ły kwiaty i zapaliły znicze pod płaskorzeźbą patronki,  na pobliskim skwe-
rze jej imienia oraz na jej grobie w Lesie Szwajcarskim. Były też nagrody, 
przemówienia, wspomnienia oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów 
szkoły. Jednym z punktów uroczystości było wręczenie nagród zwycięz-
com Regionalnego Konkursu Matematycznego „Z Szóstką na 6”. Pierwszą 
nagrodę zdobył Mikołaj Skrzypkowski z SP nr5, który wyprzedził Paulinę 
Rojek z SP nr 11.

olimPiada małych 
sPortowców

Suwalskie przedszkolaki rywalizowały w XVII Wielkiej Olimpiadzie Małych 
Sportowców. Dzieci przygotowywały się do rywalizacji przez kilka tygodni. 
Rywalizowały m.in. w rzucie do celu, slalomie z kółkiem na patyku oraz szta-
fecie z piłką. Sportowcom towarzyszyły występy małych artystów. Najbardziej 
usportowioną placówką okazało się Przedszkole nr 7, które wyprzedzi-
ło Przedszkole nr 1 i nr 4. Organizatorem imprezy było  Przedszkole nr 8  
z Oddziałami Integracyjnymi.

>>
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W  j e d n y m  z  p o p r z e d n i c h  w y d a ń 
„DwuTygodnika Suwalskiego” zaprezento-
waliśmy zniżki i ulgi jakie przysługują posia-
daczom Suwalskiej Karty Mieszkańca. W tym 
DTS prezentujemy ogólnopolską Kartę Dużej 
Rodziny czyli system zniżek dla rodzin z przy-
najmniej trójką dzieci, niezależnie od docho-
du rodziny. Karta oferuje zniżki oraz dodat-
kowe uprawnienia. Zniżki mogą oferować nie 
tylko instytucje publiczne, ale również przed-
siębiorcy prywatni.

KOmu KArtA 
DużEJ rODZiNy? 

Prawo do posiadania Karty przysługuje 
wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodzi-
ców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącz-
nie co najmniej troje dzieci. Może to być też ro-
dzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny 
dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny 
przysługuje także dzieciom:

· w wieku do 18. roku życia,
· w wieku do 25. roku życia – w przypadku 

dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
· bez ograniczeń wiekowych w przypad-

ku dzieci legitymujących się orzeczeniem  
o umiarkowanym lub znacznym stopniu nie-
pełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili skła-
dania wniosku w rodzinie jest co najmniej tro-
je dzieci spełniających powyższe warunki. Jeśli 
chodzi o związki nieformalne, Karta przysługu-
je również osobom je tworzącym pod warun-
kiem, że każda z tych osób jest rodzicem co naj-
mniej trójki dzieci.

JAKiE ulgi?

Dzięki „Karcie Dużej Rodziny” zyskuje-
my wiele zniżek na terenie całego kraju m.in. 
na: przejazdy kolejowe, opłatę paszportową 
i zakup paliwa. Pozostałe zniżki, które ofe-
rują różne instytucje państwowe oraz firmy 
prywatne, można odszukać w wyszukiwar- 
ce partnerów „Karty Dużej Rodziny”, na stronie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz- 
nej www.rodzina.gov.pl
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n Suwalscy policjanci zatrzymali trzy osoby 

poszukiwane. Jeden z nich to 56-letni miesz-
kaniec Suwałk poszukiwany listem gończym 
do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności 
za oszustwa. Mężczyzna najbliższy rok spędzi 
w więzieniu. Funkcjonariusze zatrzymali tak-
że 44-latka poszukiwanego do odbycia ka-
ry za kradzieże. W tym przypadku mężczy-
zna spędzi w więzieniu najbliższe 10 miesięcy. 
Policjantom nie umknął także 26-latek, które-
mu sąd wymierzył karę pozbawienia wolności 
za niepłacenie grzywny.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 24-letniego 
suwalczanina, który mając 2 promile alkoholu 
w organizmie, bez wymaganych uprawnień, 
prowadził auto w stanie nietrzeźwości, po-
trącił pieszą przy ul. A. Wierusza-Kowalskiego  
i zbiegł z miejsca zdarzenia.

n Suwalscy policjanci rozpoczęli patrole na 
wodach. Do końca sezonu letniego wodniacy 
będą dbać o bezpieczeństwo osób wypoczy-
wających nad wodą, kąpiących się i uprawia-
jących sporty wodne. Jak co roku munduro-
wi będą patrolować jezioro Wigry i Szelment. 
Policjanci mają w tym sezonie letnim do dys-
pozycji 2 łodzie motorowe, w tym nową, nowo-
czesną łódź hybrydową, wyposażoną w sonar, 
nawigację, mapy i silnik zaburtowy yamahy.

Fot. KM Policji w Suwałkach

n Centr um Infor macj i  Tur ys t yc zn ej  
w Suwałkach jedną z trzech najwyżej ocenio-
nych informacji turystycznych w wojewódz-
twie podlaskim. Suwalski CIT uzyskał maksy-
malną ocenę w Raporcie Certyfikacji Informacji 
Turystycznej Polskiej Organizacji Turystycznej.  
Suwalski CIT prowadzi Stowarz yszenie 
Kulturalne KOSTROMA oraz Fundacja Rozwoju 
Regionu Gołdap.

n Psa przyklejonego do asfaltu ratowali wo-
lontariusze Fundacji Zwierzęta Niczyje oraz su-
walscy strażacy. Zwierzę przez kilka godzin leża-
ło w smole w okolicy suwalskiej ulicy Piaskowej. 
Jako pierwsze, pomocy psu udzieliły wolonta-
riuszki fundacji. Smarując czworonoga olejem, 
centymetr po centymetrze odklejały od niego 
smołę. Następnie strażacy wycięli kawałek asfal-
tu, w który wtopione było zwierzę. Akcja ratun-
kowa trwała godzinę. Psa udało się uratować. 
Poszukiwany jest właściciel psa.

n Nietypową interwencję mieli funkcjona-
riusze służby więziennej i policji w Suwałkach. 

gDZiE PO KArtę? 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest 
przyznawana wszystkim uprawnionym za-
mieszkującym w Polsce bez względu na to, 
w której gminie mieszkają. Wniosek o kar-
tę trzeba złożyć w gminie zamieszkania, aby 
mieszkańcy mogli jak najbliżej załatwić tę 
sprawę administracyjną. Ogólnopolska „Karta 
Dużej Rodziny” upoważnia do korzystania 
ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko  
w obrębie gminy.

– Do tej pory w Su- 
wałkach zostało wyda-
nych 4 650 Kart Dużej 
Rodziny w formie tra-
dycyjnej (plastikowych) 
i 830 kart elektronicz-
nych (w postaci aplika-
cji na telefon) – informu-
je Dorota Szczęsna , 

naczelnik Wydziału Spraw Społecznych su-
walskiego Urzędu Miejskiego. 

Wnioski o wydanie Karty, a następnie 
ich odbiór możliwy jest w Wydziale Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul Noniewicza 71A, pokój numer 2, w go-
dzinach pracy Urzędu: poniedziałek – 8-16; 
wtorek–piątek – 7.30-15.30. Wniosek można 
złożyć osobiście albo może to zrobić inna peł-
noletnia osoba z rodziny. Można też złożyć 
wniosek przez internet – za pośrednictwem 
portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl

Szczegółowe informacje o Karcie dostęp-
ne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej: www.rodzina.gov.pl  
oraz na s tronie Ur zę du Miejsk ie go  
w Suwałkach w zakładce DLA MIESZKAŃCA 
/Rodzinne Suwałki. Informacji udzie-
l a ją  rów ni e ż  p r a cow ni c y  W yd z ia ł u 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 71A po-
kój nr 2, tel. 87 563 57 13. 

Karta dużej rodZiny

niebeZPiecZny
słuP ZniKnął

W imieniu mieszkańców ulicy Cichej dziękuje-
my jednemu z operatorów telefonicznych, który usu-
nął pochylony słup przy ich ulicy. Do naszej redak-
cji zgłosili ten problem mieszkańcy ul. Cichej. W nr 8 
„DwuTygodnika Suwalskiego” zwróciliśmy uwagę na 
mocno przechylony słup, który w każdej chwili groził 
wywróceniem się na jezdnię. W tej sprawie interwenio-
wał też dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni tomasz Drejer. 
Niebezpieczny słup został usunięty przez właściciela. 

>>
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Musieli szukać, a potem zatrzymać skazane-
go, który uciekł z miejsca pracy. 34-latek ska-
zany za włamania i kradzieże pracował legal-
nie, bez nadzoru przy budowie suwalskiej 
obwodnicy. Podczas rutynowej kontroli oka-
zało się, że nie ma go na budowie. Ukrył się 
u swojego ojca, w jednym z bloków w cen-
trum Suwałk. Na widok funkcjonariuszy służ-
by  więziennej zaczął uciekać po balkonach. 
Funkcjonariusze wezwali na pomoc straża-
ków, policjantów i pracowników pogotowia. 
Ostatecznie udało się nakłonić uciekinie-
ra, żeby zjechał w koszu strażackim na dół. 
Funkcjonariusze zatrzymali skazanego i prze-
wieźli do Aresztu Śledczego w Suwałkach. 
34-latek był skazany na ponad rok za wła-
mania i kradzieże. Na wolność miał wyjść  
w grudniu. A poza aresztem pracował od lu-
tego.

n 10 maja minister f inansów teresa 
C ze r wińs k a  na pr zejściu granic zny m  
w Budzisku wraz z Zastępcą Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej nadinsp. Piotrem 
Walczakiem, spotkali się z pracownikami  
i funkcjonariuszami podlaskiej KAS i zaprezen-
towali oni dane dotyczące uszczelniania gra-
nic. Jednym z przykładów takiego działania 
jest ostatnie ujawnienie funkcjonariuszy KAS 
z Budziska, którzy udaremnili przemyt 435 tys. 
paczek nielegalnych papierosów w pobliżu 
polsko-litewskiej granicy. 

Fot. KAS Białystok

n Jubi leus z p ię cio le cia  ob cho dzi ł o 
Studio Tańca Dance Academy prowadzone  
w Suwalskim Ośrodku Kultury przez mihaila 
Nikolowa. Podczas obchodzonych urodzin 
zespołu zaprezentowano spektakl Światła 
Broadwayu. Studio Dance Academy tworzą 
dwie grupy dziecięce w wieku 5-8 oraz 9-11 
lat oraz młodzieżowa w wieku 12-19 lat, łącz-
nie 120 osób. Zespół z sukcesami bierze udział  
w przeglądach, konkursach i festiwalach ta-
necznych o randze ogólnopolskiej i między-
narodowej zdobywając nagrody i wyróżnienia.

n Suwalscy policjanci zatrzymali kolejnych 
„piratów drogowych”. Kierujący Alfa Romeo 
jechał ulicą Sejneńską z prędkością 103 km/h, 
gdzie prędkość dopuszczalna na tym odcin-
ku drogi wynosi 50 km/h. Z kolei przy ul. Reja 
mundurowi zatrzymali do kontroli, kierujące-
go Toyotą, który jechał z prędkością 101 km/h. 
Nieodpowiedzialni kierujący stracili uprawnie-
nia do kierowania.

Na specjalnie zorganizowanej konferencji 
prasowej władze suwalskiego Ślepska, który 
niedawno wygrał zmagania w I lidze i przypie-
czętował swój awans do PlusLigi, poinformo-
wały o tym, że do klubu dołącza nowy spon-
sor tytularny. To jedna z największych firm  
w Suwałkach i czołowy w Europie producent 
mebli metalowych – Malow. Przez dwa kolej-
ne sezony rozgrywek drużyna nosić będzie na-
zwę Ślepsk Malow Suwałki. W PlusLidze dru-
żynę poprowadzi Andrzej Kowal, wieloletni 
trener Asseco Resovii Rzeszów.

– Po tym wielkim sukcesie, którym żyjemy 
do dziś, klub potrzebuje wsparcia finansowego. 
Cieszę się, że znalazła się firma, która dołączy-
ła do tytularnych sponsorów drużyny. Mam na-
dzieję, że znajdą się inni – powiedział Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk, który zadekla-
rował, że Ślepsk Malow Suwałki będzie wspie-
rany na takich samych zasadach, jak chociażby 
klub Wigry Suwałki.

Obecnie  Wojciech Winnik prezes MKS 
Ślepsk Malow Suwałki, który pochłonięty jest 
kwestiami formalno-prawnymi związanymi  
z wejściem suwalskiej drużyny do najwyższej li-
gi siatkarskiej w Polsce ocenia, że proces akre-
dytacji jest zakończony w ok 70%.

 – Myślę, że do końca maja ostatecznie po-
twierdzimy, że w sezonie 2019/2020 gościć bę-
dziemy w gronie drużyn z PlusLigi – poinfor-
mował W. Winnik, który również przedstawił 

nazwisko nowego trenera. Będzie to Andrzej 
Kowal, który razem z Asseco Resovia Rzeszów 
zdobywał mistrzostwo Polski oraz był drugi  
w Lidze Mistrzów i Pucharze CEV.

henryk Owsiejew – przewodniczący Rady 
Nadzorczej firmy Malow poinformował, że wej-
ście jego firmy do klubu jako sponsora tytular-
nego było niczym więcej, jak obietnicą daną 
kilka lat temu. 

– Obiecałem, że jeżeli drużyna awansuje 
do Plus Ligi, to ja przeznaczę identyczne środ-
ki finansowe na działalność klubu, jak stocznia 
jachtowa Ślepsk Augustów. Słowa dotrzymuję. 
Nie zrywamy z badmintonem, dalej będziemy 
sponsorem SKB Litpol-Malow Suwałki – powie-
dział H. Owsiejew.

– Były wielkie emo-
cje, teraz czas na wielką 
pracę. Jest nas trzech: 
Miasto Suwałki, Ślepsk, 
Malow. Razem może-
my więcej – podsumo-
wał spotkanie  michał 
Wiszniewski ze stocz-
ni  jachtowej Ślepsk 
Augustów.

Prezes klubu W. Winnik, który negocjował  
z trenerem A. Kowalem zapowiada, że w zespo-
le pozostanie 7-8 zawodników, z których kilku 
ma ważne kontrakty, a przyjdzie 5-6 nowych.

ŚlePsK Z nowym 
sPonsorem i trenerem

SuWAlSKA SiAtKóWKA Z trADyCJAmi
Niewielu kibiców pamięta, że siatkówka męska ma, po piłce nożnej, najdłuższe tradycje z ze-

społowych dyscyplin sportowych uprawianych w Suwałkach. Męska sekcja siatkówki w Wigrach 
powstała w roku 1964, a jej trenerem był henryk Burba. Siatkarze bez powodzenia grali o awans 
do II ligi (obecnie I liga). Siatkarską przygodę w Wigrach rozpoczynali m.in. Krzysztof Olszewski 
(grał w I-ligowej Gwardii Wrocław z takimi gwiazdami jak lech łasko, maciej Jarosz czy ireneusz 
Kłos) oraz Jerzy Skrobecki (trener Pałacu Bydgoszcz – mistrzów Polski oraz trener reprezenta-
cji Polski kobiet). Siatkarską sekcję w Wigrach rozwiązano przed 30 laty. A potem w 2009 r. na-
stał czas Ślepska Suwałki. Warto pamiętać, że od kilku lat sukcesy w młodzieżowej siatkówce od-
nosi SUKSS Suwałki.

Od prawej Roman 
Kaleta z Malow, 
Czesław 
Renkiewicz 
prezydent Suwałk, 
Henryk Owsiejew 
z Malow,
Wojciech Winnik 
prezes Ślepska 
Malow Suwałki 
i Michał 
Wiszniewski 
ze stoczni 
jachtowej 
Ślepsk Augustów
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Rozmawiamy z literatem na te-
mat kultury sumeryjskiej, okolicz-
ności powstania książki oraz dal-
szych planów wydawniczych.

– Dlaczego Sumerowie? 
– Moja powieść dotyczy naj-

starszej cywilizacji. Chciałem zro-
zumieć początki powstania pierw-
szych miast i wielu osiągnięć 
nauki, używanych po dzień dzi-
siejszy. Sumerowie mogą zafascy-
nować i zaciekawić sympatyków  
i specjalistów z niemal wszystkich 
dziedzin. Studiując ich historię 
znajdziemy elementy powstawa-
nia pierwszych zabiegów medycz-
nych, dzieł muzycznych oraz lite-
rackich. Odkryjemy sposób, w jaki 
starożytne cywilizacje widziały ko-
smos, matematykę i istotę czasu. 

Wiele z sumeryjskich wyna-
lazków używamy w niezmienio-
nej formie. Dzięki temu, że to oni 
zmienili pismo obrazkowe na to-
nalne, możemy przeczytać tę ga-
zetę. Bohaterowie mojej powieści 
to w większości autentyczne posta-
cie historyczne. Są wśród nich za-
równo królowie, jak i zwykli ludzie. 

Otoczenie starożytnego Sume- 
ru daje pisarzowi nieskończone 

możliwości interpretacji historii. 
Sumerowie wierzyli, że żyją wśród 
nich bogowie, a część z najbardziej 
godnych zaufania obywateli po-
chodzi prosto z gwiazd. Niektóre 
ze stworzonych przeze mnie po-
staci żyją 150 lat, co w tamtej kul-
turze i rzeczywistości było całko-
wicie normalne. Tyle właśnie lat żył 
mniej więcej biblijny Abraham z Ur.
– Jak powstawała ta książka?

– Materiały do książki zebra-
łem samodzielnie, korzystając  
z pomocy pasjonata i znawcy te-
matu Łukasza Sitnika. Bardzo po-

mogły mi wykłady amerykańskiej 
profesor, znalezione na You Tube 
oraz książki, pisane przez podob-
nych do mnie pasjonatów.
– Kto jest pierwszym czytelni-
kiem Pańskich książek?

– Pierwszym czytelnikiem mo-
ich książek jest moja siostra Kasia, 
która zajmuje się przepisywaniem 
tego, co do niej mówię, oraz po-
prawą błędów gramatycznych. 
Wydając tę książkę, korzystałem 
też z usług profesjonalnych korek-
torów i beta-czytelników.
–  W jaki sposób poradził Pan 

sobie ze znalezieniem spon-
sorów do wydania tej książki?

– Książkę zdecydowałem się 
wydać samodzielnie. Posiadam 
małą agencję reklamową i dopi-
sałem do niej działalność wydaw-
niczą. Nauczyłem się składać i dru-
kować książki. Obecnie jestem na 
etapie wprowadzania ich do dys-
trybucji. Przekonałem się, że ła-
twiej jest książkę napisać, niż ją 
sprzedać, ale będę nad tym pro-
blemem naprawdę ciężko praco-
wał. Zapraszam do zapoznania się 
z moimi aukcjami na allegro pod 
tytułem „Siedem kropli życia” oraz 
mini-księgarnią shop.scriptio.pl.
– Wierzymy w powodzenie 
oraz wydanie kolejnych po-
wieści, i tego życzymy. Proszę 
coś powiedzieć o dalszych 
swoich planach literackich.

– Chciałbym napisać mrocz-
ny kryminał w stylu noir. Mam już 
przygotowaną książkę, dotyczą-
cą psychologii posiadania pienię-
dzy. Temat ten bardzo mnie intry-
guje, dlatego chciałbym podzielić 
się swoją wiedzą o tym, jak wpły-
wają na nas pieniądze w różnych 
sytuacjach życiowych.
– Dziękujemy za rozmowę.

o sumerach w suwalsKiej bibliotece
Pan Marcin jest oso-

bą pełną życia, choć na co 
dzień przykutą do wózka 
inwalidzkiego. Z wykształ-
cenia jest magistrem pe-
dagogiki, ze specjalizacją 
content marketing. Wydał 
już książki popularnonau-
kowe: „Wymiary niepełno-
sprawności” oraz „Wygraj 
klienta”, a także ponad 50 
publikacji na temat mar-
ketingu, psychologii i pe-
dagogiki. Zawodowo pro-
wadzi agencję reklamową 
i wydawnictwo scriptio.pl

W BiBliotece PuBliczneJ im. m. KonoPnicKieJ W SuWałKach oDByło Się intereSuJące SPotKanie z młoDym PiSa-
rzem PochoDzącym z SuWalSzczyzny marcinem PanKiem, autorem PoWieści PrzygoDoWo-hiStoryczneJ „Sie-
Dem KroPli życia” o życiu SumeróW, Którzy StWorzyli m.in. PiSmo oraz Koło. m. PaneK naD KSiążKą PracoWał 
BliSKo DWanaście mieSięcy, „PrzeKoPuJąc” zBiory Wielu BiBlioteK i SzuKaJąc fachoWych oPracoWań i Kon-
SultantóW. a DotąD o Sumerach naPiSano zaleDWie KilKa KSiążeK W JęzyKu PolSKim. 

Rok 2019 ogłoszono rokiem 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 
autora „Innego świata”, będącego 
głęboką analizą doświadczenia so-
wieckiej niewoli. Suwalska Biblioteka 
Publiczna im. Marii Konopnickiej roz-
poczyna realizację projektu doty-
czącego Syberii. Działania nie bę-
dą związane wyłącznie z literaturą. 
Biblioteka chce przybliżyć mieszkań-
com Suwałk wiedzę o tym doświad-
czeniu historii – poprzez warsztaty, 

konkursy, multimedia, spotkania z pisarzami i spotkania z samymi sy-
birakami.

Temat Syberii wydaje się dość odległy – dopóki nie uświadomimy so-
bie, że dotykał także współmieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny. Wśród 
nas żyją jeszcze sybiracy z wywózek II wojny światowej, a także potom-
kowie zesłańców poprzednich (w tym nawet XIX-wiecznych) deportacji.

Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej działająca w bibliotece 
podjęła temat zgromadzenia wspomnień i wiadomości od sybiraków 
związanych z Suwalszczyzną – tych, którzy zostali wywiezieni z tej ziemi 
bądź wracając, osiedlili się tutaj. Zarejestrowane wspomnienia, dokumen-

ty, zdjęcia posłużą do zrealizowania materiału filmowego, który zostanie 
zaprezentowany w bibliotece pod koniec roku. Będzie on służył kolejnym 
pokoleniom mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny jako ważna część dzie-
jów naszej ziemi. Biblioteka zachęca do współdziałania:

– dawnych zesłańców Sybiru i ich potomków – zaprasza do podziele-
nia się wspomnieniami, które zostaną zarejestrowane i zarchiwizowane  
w pracowni. Biblioteka prosi także o udostępnienie dokumentów i zdjęć (po 
skopiowaniu zostaną zwrócone właścicielom) ukazujących losy Sybiraków.

– młodzież z pasją badawczą – do dołączenia do grupy badaczy sy-
birackich losów, tworzonej w pracowni i do wspólnego tworzenia kata-
logu informacji bibliograficznej o Sybirakach z Suwalszczyzny. Działanie 
będzie realizowane pod opieką bibliotekarzy, historyka oraz archiwistów, 
którzy przeprowadzą młodzież przez proces tworzenia informacji biblio-
tecznej i podstawy przeszukiwania źródeł, zarówno pisanych, jak i cyfro-
wych. Będzie to połączona praca czytelnicza biblioteczna i badawcza – tro-
piciela informacji i tworzenia jej nieraz z urywków wspomnień. Spotkania 
planowane są jako cykliczne, a ich efekty zostaną przedstawione pod ko-
niec roku.

Zapraszamy do Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej od wtorku do 
piątku w godz. 9-15. 

Projekt „Syberia niejedno ma imię – mosty historii” uzyskał dofi-
nansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

>> syberia nie jedno ma imię



14.05.2019

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

9 

>>

>>

Suwałki Blues Festival to największy plenerowy festiwal bluesowy 
w kraju. W dwunastym SBF 2019 wystąpi 40 zespołów, około 200 mu-
zyków m.in. z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Kanady, 
Litwy, Irlandii, Rumunii, Czech, Słowacji i Polski. Będą tradycyjne śniada-
nia bluesowe i nocne koncerty klubowe połączone z jam session. W tym 
roku fani bluesa bawić się będą w Suwałkach w dniach 11-14 lipca. SBF  
– to wydarzenie muzyczne o uznanej renomie, wysoko oceniane zarów-
no przez publiczność, jak i muzyków. Patronat medialny nad SBF sprawu-
je „DwuTygodnik Suwalski”. Do rozpoczęcia Suwałki Blues Festival na ła-
mach „DTS” będziemy przybliżać jego program. 

Koncert 12 lipca (piątek) o godz. 20.20 na scenie przy ratuszu wystą-
pi Kenny Wayne Shepherd Band. Wstęp wolny.

Kenny Wayne Shepherd i Joe Bonamassa to absolutny Olimp gitarzy-
stów blues-rockowych XXI wieku. Bonamassa grał na SBF w 2009 r. Kenny 
Wayne Shepherd będzie gwiazdą tegorocznego Festiwalu.

Kenny Wayne Shepherd urodził się w Shreveport w Luizjanie  
12 czerwca 1977 roku. Jest samoukiem, a wiedzę o muzyce zdobywał słu-
chając płyt z przepastnej kolekcji ojca, radiowego DJ’a i organizatora kon-
certów. Gitarą na poważnie zainteresował się w wieku 7 lat, po usłyszeniu 
gry Steviego Raya Vaughana. Pierwszy kontrakt płytowy podpisał w wie-
ku 13 lat. Dziś ma w dorobku dziewięć albumów, pięć nominacji do Nagród 
Grammy, dwie Billboard Music Awards, dwie Blues Music Awards oraz re-
kordową obecność na bluesowej liście Billboardu z albumem „Trouble 
Is…”. Utwór „Blue on Black”  
z tej płyty spędził 17 tygodni 
jako numer 1!

Nowy album Kenny Wayne 
Shepherd Band, zatytuło-
wany „Traveler” (Provogue), 
ukaże się 31 maja. Występ 
na Suwałki Blues Festival jest 
ważnym elementem promo-
cji tej płyty. Muzyka jest nie 
tylko jego miłością, ale i mi-
sją: „Co wieczór wychodzę na 
scenę by swoją muzyką od-
dać publiczności całe serce  
i wprowadzić w ich życie tro-
chę światła. Jeśli w trakcie półtoragodzinnego koncertu udaje mi się po-
prawić komuś nastrój, sprawić, że zapomni o swoich troskach, znaczy, 
że dobrze wykonałem swoją pracę”. Jest ojcem dwóch synów i trzech 
córek oraz mężem Hannah Gibson (najstarszej córki Mela Gibsona). 
Kolekcjonuje gitary i amerykańskie samochody. Ozdobą kolekcji jest 
Dodge 330 z roku 1964.

„oPowiem 
ci  bajecZKę …”

Kolorowo i wesoło było w czasie suwalskiej Gali Teatrów Przed-
szkolnych. Może to zasługa jubileuszowej 20. edycji tego przeglądu,  
a może zasługa nauczycieli dobierających spektakle  oraz talentów ak-
torskich dzieci.

Niech żałują ci, którzy tego nie widzieli. Kolorowa, wspaniała sceno-
grafia, młodzi artyści obdarzeni talentem aktorskim, wokalnym i tanecz-
nym. Różnorodna tematyka spektakli, ciekawa zarówno dla dzieci jak  
i dorosłych. Słowem wysoki poziom artystyczny. Szkoda,  że na następną 
galę musimy czekać cały rok. Przy okazji wręczono nagrody laureatom 
konkursu plastycznego „Suwałki w oczach dziecka”. Organizatorem ga-
li było Przedszkole nr 1, które wspierał Urząd Miejski, a miejsca użyczył 
Klub JW1747. Patronatem medialnym galę objął „DwuTygodnik Suwalski”. 
Więcej zdjęć na: www.dwutygodniksuwalski.pl

sbF wydarZeniem roKu
Suwałki Blues Festival wygrał w kategorii Wydarzenie Roku 2018 

w plebiscycie czytelników i dziennikarzy kwartalnika „Twój Blues”. 
Na gali w Chorzowie nagrodę odebrała delegacja z prezydentem 
Suwałk Czesławem renkiewiczem na czele, któremu towarzy-
szyła Alicja Andrulewicz – dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury  
oraz Bogdan topolski – dyrektor artystyczny festiwalu. 

O prócz niepowtarzalnych w ystępów (laureaci zagrali nie 
ze swymi stałymi zespołami, ale z innymi laureatami), dodatko-
wą atrakcją „Gali” było wręczenie nagród: „Bluesów-Kalarusów”, 
czyli grafik autorstwa światowej sławy artysty-plastyka Romana 
Kalarusa.

Gala Blues Top odbyła się już po raz 16.

Spektakl „Zamieszanie w krainie bajek” zaprezentowały dzieci z Przedszko-
la nr 1

O „Dzielnym Tomciu i dwunastu braciach” opowiedzieli młodzi aktorzy  
z Przedszkola nr 2



14.05.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

10 

DwuTygoDnik SuwalSki

Obchody rozpoczęła msza święta w inten-
cji Ojczyzny odprawiona w konkatedrze pw. 
św. Aleksandra. Po niej zebrani spotkali się  
w Parku Konstytucji 3 Maja. Były okolicznościo-
we przemówienia, Apel Pamięci, salwa hono-
rowa i złożenie kwiatów pod Dębem Wolności. 
Głos zabrali Czesław Renkiewicz, Prezydent 
Suwałk, poseł Jarosław Zieliński, wiceminister 
MSWiA i poseł Bożena Kamińska. Przywoływali 
wydarzenia sprzed 228 lat, mówili o Konstytucji 
3 Maja, patriotyzmie, jedności. 

– Dziękuję za to, że 
świętujemy w Suwałkach 
wspólnie, razem, to jest 
wielka sprawa, tak chy-
ba powinno być zawsze. 
Tworząc wspólnotę lokal-
ną musimy poszukiwać te-
go co nas łączy, a nie tego 
co nas dzieli. Suwałki będą 
takie jakie sami je stworzy-
my, zbudujemy – powie-

dział prezydent Czesław Renkiewicz.

– Nie wolno ulegać złudze-
niu, że teraz inne struktury za-
łatwią to, co powinno dać oby-
watelom państwo. Tak nigdy 
nie było i tak nigdy nie będzie – 
stwierdził wiceminister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński.

– Święto Konstytucji 3 Maja 
powinno nas łączyć, tak jak 
konstytucja powinna nas łą-
czyć – dodała poseł Bożena 
Kamińska.

wsPólnie Pod biało-cZerwoną

WSPólnie oBchoDzono 228. rocznicę uchWalenia KonStytucJi 3 maJa W SuWałKach. Wzięli W nich uDział 
m.in. PoSłoWie – WiceminiSter mSWia JaroSłaW zielińSKi i Bożena KamińSKa, PrzeDStaWiciele SamorząDu  
na czele z czeSłaWem renKieWiczem, PrezyDentem SuWałK, WicePrzeWoDniczącymi raDy mieJSKieJ  
JacKiem nieDźWieDzKim i WoJciechem PaJąKiem oraz raDnymi raDy mieJSKieJ, StaroSta SuWalSKi WitolD  
KoWaleWSKi, WóJt gminy SuWałKi, zBignieW macKieWicz, raDni WoJeWóDzcy, KomBatanci, KomPanie  
honoroWe WoJSKa i SłużB munDuroWych, Poczty SztanDaroWe, żołnierze, SłużBy munDuroWe, harcerze,  
młoDzież SzKolna, PrzeDStaWiciele inStytucJi, firm, SzKół, StoWarzySzeń, PrzeDStaWiciele DuchoWień-
StWa oraz mieSzKańcy SuWałK.

Po raz pierwszy na suwalskich ulicach od-
była się defilada pododdziałów wojskowych  
i służb mundurowych wraz z pojazdami. Po czę-
ści oficjalnej w Parku Konstytucji 3 Maja od-
był się krótki występ Miejskiej Orkiestry Dętej.  

Inne c zęści programu został y odwo ła-
ne ze względu na pogodę. Obchody Święta 
Narodowego 3 Maja w Suwałkach zakończy  
I koncert kameralny „Exaudi Deus” w konkate-
drze pw. św. Aleksandra.

Po mszy świętej w konkatedrze pod wezwaniem św. Aleksandra zebrani przemaszerowali do Parku Konsty-
tucji 3 Maja, gdzie m.in. pod Dąbkiem Wolności złożono kwiaty. Dąbek Wolności zasadzono przed prawie 
stu laty w Święto Konstytucji 3 Maja w 1923 roku

Swoje uzbrojenie 
zaprezentowali 

żołnierze 14. Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej 

im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Na zdjęciu opancerzony 
pojazd rozpoznawczo-pa-

trolowy BRDM-2 
wzór 1963
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Na scenie w Parku Konstytucji 3 Maja wystąpiły: Studio Tańca Radość, 
Dotyk, Dance Academy i Studio Piosenki Świetlik z SOK. Budynek 
SOK przy ul. Jana Pawła II to jedna z tych inwestycji, które udało się  
w Suwałkach zrealizować dzięki wsparciu UE. 

– Te 15 lat to jest bardzo dobry okres dla naszego miasta. Możemy 
być dumni z tego, że tak wiele udało się osiągnąć wspólnie, przy pomo-
cy naszych przyjaciół z Unii Europejskiej, przy pomocy środków z różnych 
programów Wspólnoty. To co udało się zrobić, przedstawiamy na foto-
grafiach, a jest tego w naszym mieście naprawdę dużo. W Suwałkach po-
zyskaliśmy z Unii Europejskiej ponad 600 mln zł różnych dotacji – powie-
dział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

PiKniK  euroPejsKi

WyStaWa „SuWałKi 15 lat W unii euroPeJSKieJ”, WyStęPy SuWalSKich gruP artyStycznych, WSPólne śPieWa-
nie „oDy Do raDości” i iii SuWalSKa maJóWKa SPołeczna – to głóWne atraKcJe PiKniKu euroPeJSKiego zorga-
nizoWanego W SuWałKach z oKazJi 15-lecia WStąPienia PolSKi Do unii euroPeJSKieJ. SuWalczanie mogli też 
SPróBoWać tortu W BarWach flagi unii czy Wziąć uDział W teście WieDzy o unii i animacJach PrzygotoWa-
nych Przez ośroDeK SPortu i reKreacJi oraz SuWalSKi ośroDeK Kultury.

Na stoisku Pogodnych Suwałk można było dostać biało-czerwone fla-
gi, budki dla ptaków i domki dla owadów. To już tradycja w Suwałkach, 
że przed Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydent Miasta Suwałk 
przekazuje flagi mieszkańcom.

Mnóstwo atrakcji przygotowały suwalskie organizacje pozarządowe. 
Na scenie w muszli koncertowej zaprezentowało się jedenaście organiza-
cji i stowarzyszeń, począwszy od harcerzy, przez pokazy walki wręcz po 

Na wystawie fotograficznej możemy przypomnieć sobie jak Suwałki zmieniły się 
dzięki pomocy finansowej UE

Jubileuszowy tort 
w barwach 
Unii Europejskiej 
zapewne smakował 
suwalczanom sądząc 
po kolejce chętnych 
do jego spróbowania

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Suwalskich Starszaków czy Stowarzyszenie 
Seniorów z Pasją Horyzont. Były też stoiska wszystkich organizacji.  
Dla mieszkańców Suwalska Majówka Społeczna to doskonała okazja,  
żeby nie tylko zapoznać się z działaniami organizacji, ale także włączyć 
się w ich inicjatywy.

W Suwałkach działa 208 
organizacji. Zajmują się prak-
tycznie każdą dziedziną życia:
od pomocy osobom chorym, 
wykluczonym, przez działalność 
sportową dla dzieci i młodzieży, 
organizację wydarzeń 
kulturalnych 
po integrację seniorów

Nie brakowało chętnych do udziału w konkursie plastycznym na temat Unii 
Europejskiej
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nowy KoŚciół 
3 maja biskup ełcki Jerzy mazur poświęcił ziemię pod 

budowę kościoła nowej, jedenastej suwalskiej parafii pod 
wezwaniem Matki Bożej Królowej Męczenników.

W uroczystej polowej mszy świętej udział wzięli wier-
ni, proboszczowie suwalskich parafii. Poświęcono nowy 
krzyż w miejscu, w którym ma zostać wybudowana nowa 
świątynia.

– To ważny moment dla wszystkich członków tej spo-
łeczności, mam nadzieję, że do października zostanie wy-
budowana tymczasowa kaplica, w której będzie można 
odprawiać msze święte – mówił podczas uroczystości ks. 
bp. Jerzy Mazur.

Kościół zostanie wybudowany pomiędzy ulicami Utrata 
a Sportową, w  bezpośrednim sąsiedztwie powstających 
nowych osiedli mieszkaniowych. Oprócz kościoła powsta-
nie kaplica oraz przedszkole katolickie. Parafia liczyć bę-
dzie  około 3 tys. wiernych.

Mszą św. odprawioną przez 
bp Jerzego mazura oraz konfe-
rencją „Wśród wigierskich kniei  
i ostępów” rozpoczęły się w ze-
s p o l e  p o k a m e d u l s k i m  n a d 
Wigrami obchody jubileuszu 
XX-lecia wizyty Jana Pawła II  
w Wigrach. W zespole pokamedul-
skim oglądać można też wystawę 
fotografii z wizyty Jana Pawła II.  
W czasie majowych obchodów pa-
pieskiego jubileuszu można było 
posłuchać koncertów zespołów: 
Zdążyć przed północą, Jorgus, 
Mister Night i Pogranicze. 

W czerwcu (8, 9, 10 czerwca) 
zaplanowany został weekend pa-
pieski – z modlitwą, spływem ka-
jakowym, rajdem rowerowym  
i odwiedzinami w domu Państwa 
Milewskich, u których gościł pa-
pież Jan Paweł II. 15 sierpnia z oka-

Pierwszą mszę św. w nowej parafii odprawiono „pod chmurką” w miejscu, gdzie stanie 
nowy kościół

PaPiesKi jubileusZ

Mszę św. w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Wigrach odprawił bp Jerzy Mazur

Na terenie zespołu pokamedulskiego 
można oglądać wystawę fotografii Bog-
dana Czarniawskiego z pobytu Jana 
Pawła II nad Wigrami

zji odpustu parafialnego odbędzie 
się Jarmark Wigierski. Obchody 
20 -lecia pobytu papieża nad 
Wigrami zakończą się paździer-

nikow ym Międz ynarodow ym 
Plenerem Malarskim z jej kurato-
rem Andrzejem Strumiłło. 

Szczegóły na:
www.Fundacja.Wigry.Pro
Patronat medialny nad jubile-

uszem sprawuje „DwuTygodnik 
Suwalski”.

Doktor Maciej Ambrosiewicz opo-
wiadał o początkach osadnictwa na 
Półwyspie Wigierskim

>>

>>
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StOWArZySZENiE PrZyJACiół SuWAlSZCZyZNy oraz 
ArChiWum  PAńStWOWE W SuWAłKACh, ul. T. Kościuszki 69 

zapraszają na:
¿ debatę „Drogi Suwalszczyzny do Niepodległości. 1918-1920” – 16.05, 

godz. 16. Debata historyczna poświęcona będzie problematyce procesu 
odzyskiwania niepodległości przez Suwalszczyznę. Wystąpią dr Krzysztof 
Skłodowski i Jarosław Szlaszyński. Całość poprowadzi historyk, archiwi-
sta i regionalista Sławomir Filipowicz. Debata odbędzie się dzięki wspar-
ciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Suwalski Klub Kolekcjonerów oraz Suwalski Oddział Polskiego 
towarzystwa Numizmatycznego zapraszają: 

¿ 19.05 w godz. 10-12, na otwarte spotkanie w patio Suwalskiego Ośrodka 
Kultury, ul. Jana Pawła II 5. W programie, prezentacje zbiorów, wymia-
na, pozyskanie eksponatów, bezpłatne wyceny i konsultacje. Kolejne  
spotkania w każdą trzecią niedzielę miesiąca z przerwą wakacyjną.

muZEum OKręgOWE W SuWAłKACh, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿  Turniej Wojów o Skarb Skomanda – 25.05, godz 12-14, podczas 

Jaćwieskiego Festynu Archeologicznego w Szwajcarii. Zarówno na fe-
styn, jak i na turniej wstęp wolny! Więcej na www.muzeum.suwalki.pl
¿ wystawę „Judaika w sztuce ludowej”. Prezentowane są na niej trzy 

główne zakresy tematyczne: biblijny, ogólnokulturowy i zagłady Żydów. 
Wystawa czynna do końca maja.

Suwalskie towarzystwo muzyczne im. E. młynarskiego  
i teatr Amatorski w Suwałkach „grupa Kłusowników – Straż 

Przednia” im. Karola Wojtyły zapraszają na:
¿ Konopnicjańskie Ogrody Sztuki. 22.05 – Muzeum Marii Konopnickiej, 

godz. 18; 23.05 – Restauracja Rozmarino, godz. 18, będzie i muzyka i pla-
styka i recytacja... Do naszej Rodaczki Marii Konopnickiej przybędą boha-
terowie tego roku – Stanisław Moniuszko i suwalczanin Alfred Wierusz-
Kowalski.

ul. Dwernickiego 15,
zaprasza na filmy:

od 15 maja – „To właśnie życie” (melo-dram.); od 
16 maja – „John Wick 3” (thriller/akcji); od 17 maja 
– „Let’s Dance” (kom.-muz.); 21 maja – „Szczęśliwy 
Lozzaro” (kom.-dram.) film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA; od 24 maja – „Aladyn” (przyg./fam.), 
„Brightburn: Syn ciemności” (horror), „Panda i Banda” 
(kom. anim./przyg.), „Trzy kroki od siebie” (melo
-dram.).

BiBliOtEKA PuBliCZNA im. mArii KONOPNiCKiEJ 
W SuWAłKACh, ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿ na wystawę Kamishibai według Marty 
Taraszkiewicz – Galeria na schodach oraz Sala 
im. Jadwigi Towarnickiej, wystawa czynna do 
końca maja;
¿ do udziału w konkursie literacko-plastycz-

nym pt. „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną” z okazji 
upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości Ziemi Suwalskiej. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wykonanej pracy 
oraz wypełnionego formularza zgłoszenia (w załączniku) do dnia 18 paź-
dziernika na adres: Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej, ul. E. Plater 
33A, 16-400 Suwałki z dopiskiem: Konkurs „Dzisiaj ziemia wasza jest wol-
ną”. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 565-62-46 wew. 
13, 17, 18, 24 lub e-mailem: metodyka@bpsuwalki.pl

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj”  
– zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczy-

taj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina, który upoważnia 
do zakupu biletu na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Film obję-
ty akcją:  „Aladyn” od 24.05.

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

– w poniedziałki i piątki w godzinach od 15 do 17. Wstęp wolny;  Familijne 
soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14; Serca, kwiatki na 
dzień matki – 20.05 w godz. 17.15-18.45, 8-10 lat; Wiosenne muzykowa-
nie – 27.05 w godz. 17.15-18.45, 9-12 lat.

SuWAlSKi OśrODEK Kultury, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ Wystawę wyjątkowych grafik ze zbiorów SOK-u – 15.05, godz. 18, 

Galeria Patio. Wystawa czynna do 30.06.
¿ Za Kurtynką „Lekcja o Polsce” – 25.05 godz. 10, Sala Kameralna. Teatr 

pod Orzełkiem wraz z profesorem Hilarym Szczebrzeszyńskim zabiorą 
was w podróż po Polsce. Bilety 9 zł w kasie SOK.
¿ Warsztaty rękodzieła: biżuteria szklana, witraż Tiffany – 25.05, w godz. 

10-13. Przyjdź i zrealizuj swój własny pomysł na wyjątkową szklaną ozdo-
bę. Wstęp 60 zł w kasie SOK.
¿ Pchli targ – szansa dla łowców skarbów – 26.05, w godz. 9-13, parking 

za SOK-iem. Wstęp wolny, brak opłat za stoisko.
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zaproszenia suwalskie

w kinie

W NOC muZEóW – 18 maja zapraszają
muzeum Okręgowe (resursa), ul. T. Kościuszki 81, 
godz. 19.30 – Maluj z Wieruszem – zajęcia dla naj-
młodszych. Następnie zwiedzanie wystaw: Alfred 
Wierusz Kowalski – 1849-1915; Najstarsze dzie-
je. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku 
epoki lodowej do upadku Jaćwieży; Na dziejowym 

trakcie; Malarstwo monachijskie przełomu XIX i XX wieku oraz Judaika 
w Sztuce ludowej.

muzeum im. marii Konopnickiej (u marii), ul. T. Kościuszki 31, godz. 19 
– inauguracja Nocy Muzeów.

Następnie prezentacje: Opowieści zaklęte w… osobiste pamiątki Marii 
Konopnickiej w zbiorach Muzeum; Suwałki 25 maja 1919 roku pokaz fo-
tografii lotniczej Suwałk sprzed 100 lat; Peowiacy – o dawnym i współ-
czesnym POW. Zwiedzanie wystawy – Przez tęskność. O Marii Stanisławie 
Konopnickiej z Wasiłowskich.

14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. marszałka 
Józefa Piłsudskiego, ul. W. Polskiego 40 zaprasza w godz. 19-23 

Polecamy stałe i czasowe wystawy przedstawiające historię Garnizonu 
Suwałki z lat dwudziestolecia międzywojennego jak i z późniejszego okre-
su. Szczególnie zwracamy uwagę na wystawę plenerową ciężkiego sprzę-
tu wojskowego wzbogaconą o nowe eksponaty: czołg T-34 i czołg T-72. 

Najmłodszych uczestników zapraszamy do zabawy z bohaterami gry 
dydaktycznej „Historia piórem, łapą i pazurem pisana”. Wszystkim od-
wiedzającym nas proponujemy żołnierski poczęstunek, a także ognisko 
i wspólny śpiew pieśni i piosenek żołnierskich.

Centrum Sztuki Współczesnej & galeria Andrzeja Strumiłły,  
ul. Kościuszki 45 od godz. 20.00 zaprasza na: Pokaz elektroniczny fo-
tografii XXX lat PAcamera CLUB; Promocja konkursu fotograficznego 
Suwałki 2020; Pokaz Fotografii „Suwałki wczoraj i dziś”; Zwiedzanie wy-
stawy Andrzej Strumiłło „Mandale” – malarstwo i rysunek.

Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, w godz. 18-23
Zaprezentowane będą głównie materiały audiowizualne i muzealia 

takie jak włócznie Jaćwingów, transparenty z wieców politycznych czy 
hełmy.  „Niezwykłe Archiwalia” – ekspozycja najciekawszych archiwaliów 
innych niż aktowe, które pochodzą z zasobu Archiwum. 

muzeum Wigier w Starym 
Folwarku zaprasza w godz. 19-23 
na: zwiedzanie Muzeum Wigier  
w tym na wystawę „Nietoperze  
– nocni łowcy”, wykład Teresy 
Świerubskiej oraz  gry i zabawy ad-

resowane do uczestników od 2 do 102 lat.
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WyDArZENiA SPOrtOWE
Wigry W StrEFiE SPADKOWEJ

Tylko cud może uratować piłkarzy suwalskich Wigier przed spadkiem 
do II ligi. W ostatnich meczach rozegranych w Suwałkach Wigry przegra-
ły 1:2 z Sandecją Nowy Sącz i wygrały 2:1 z Puszczą Niepołomice. W  fa-
talnym meczu z Sandecją gole zdobyli: Robert Bartczak w 12 min. – dla 
Wigier oraz  Mateusz Klichowicz w 45 min. i Maciej Matkowski (w 88 min. 
z karnego) – dla Sandecji. W ostatnim meczu  rozgrywanym w I lidze  
w Suwałkach  gole zdobyli: Arkadiusz Najemski (64 min.) i Bartosz Bida (76 
min.), a dla rywali Piotr Stawarczyk w 73 min. z karnego. To już kolejny rzut 
karny podyktowany przeciwko drużynie Wigier. W ostatnich siedmiu me-
czach suwalskiego zespołu sędziowie zawsze odgwizdali rzuty karne prze-
ciwko Wigrom, z tego w pięciu w ostatnich 25 min. tych spotkań. To dziwne, 
zwłaszcza że w poprzednich 26 meczach tegorocznych rozgrywek przeciw-
ko Wigrom podyktowano mniej rzutów karnych, bo tylko pięć. W słabym 
meczu z Puszczą w Wigrach wyróżnili się: Frank Adu Kwame i Bartosz Bida.

11 maja 2019 r. Wigry grają z Puszczą Niepołomice. Kiedy odbędzie się w Su-
wałkach następny mecz I ligi piłkarskiej?

Po 33 kolejkach Wigry z 34 pkt zajmują 16 lokatę w tabeli i tylko cud mo-
że uratować suwalski zespół przed spadkiem do II ligi. W ostatniej kolejce 
Wigry muszą wygrać w Częstochowie z Rakowem, który już awansował do 
ekstraklasy, a GKS Katowice musi przegrać u siebie z Bytovią Bytów. Jest to 
mało realne, ale póki piłka w grze… Wszystkie mecze ostatniej kolejki tego-
rocznych rozgrywek I ligi rozpoczną się 18 maja o godz. 17.30.

KArAtECy Z mEDAlAmi
Dwa złote i jeden srebrny medal wywalczyli zawodnicy Suwalskiego 

Klubu Karate w Krakowie na VI Akademickich Mistrzostwach Polski Karate 
Kyokushin o Puchar Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W mistrzo-
stwach wystartowali karatecy-studenci: Michał Karpowicz reprezentujący 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach oraz bracia Damian 
i Daniel Biłbak reprezentujący Akademię Wychowania Fizycznego  
w Warszawie.  Akademickimi Mistrzami Polski zostali bracia Damian  
i Daniel Biłbakowie. Obaj zdobyli złoto w kumite, Damian w katego-
rii do 65 kg, a Daniel w kategorii do 70 kg. Wicemistrzem został Michał 
Karpowicz, który wystartował w konkurencji kata.

DWiE POrAżKi rESO AKADEmii 2012
Dwa mecze przegrała drużyna RESO Akademia 2012 w rozgrywkach 

II ligi kobiet w grupie mazowieckiej. Najpierw RESO Akademia 2012 prze-
grała 1:2 z GOSiR w Piasecznie, a następnie w Suwałkach uległa 0:1 KU-
AZS UW Warszawa. W 18 meczach suwalski zespół zdobył 20 pkt i zajmuje 
siódmą lokatę w tabeli. 19 maja RESO Akademia 2012 zagra w Białymstoku 
z Włókniarzem.

DWA WySOKiE ZWyCięStWA WigiEr ii
Piłkarze suwalskich Wigier II odnieśli dwa wysokie zwycięstwa  

w IV lidze podlaskiej. Najpierw wygrali 5:0 z zespołem Dąb w Dąbrowie 
Białostockiej, a następnie w Suwałkach pokonali 4:1 Cresovię Siemiatycze. 
Wigry II z dorobkiem 49 pkt zajmują trzecią lokatę w tabeli IV ligi. 18 maja 
o godz. 15 w Suwałkach  Wigry II zagrają z Biebrzą Goniądz.

mEDAl młODyCh 
BADmiNtONiStóW

Z a w o d n i c y  S u w a l s k i e g o 
Klubu Badmintona Sebastian 
Lenczewski/Jan Filipowicz (na 
zdjęciu) zdobyli brązowy medal  
w grze podwójnej na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży rozegranej 
w Suchedniowie. Zawodnicy SKB  
w klasyfikacji ogólnej wywalczy-
li trzecie miejsce, grając w trzech 
ćwierćfinałach.  Fot. SKB

SiAtKArKi SAlOS SZóStE
Siatkarki suwalskiego SALOS zajęły szóstą lokatę w XXX Światowych 

Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej rozgrywanych w słoweńskiej Lublanie. 
Po zwycięskich eliminacjach w ćwierćfinale suwalska drużyna przegrała 
0:2 z zespołem z Krakowa. Następnie siatkarki z Suwałk wygrały 2:0 z nie-
mieckim zespołem z Essen i przegrały 0:2 z Belgijkami z Hechtel.

SuKCESy mODElArZy W PuChArZE śWiAtA
W Podlodowie koło Dęblina rozegrano dwie kolejne rundy te-

gorocznej edycji Pucharu Świata Modeli Swobodnie Latających.  
Z powodzeniem rywalizowali w nich zawodnicy z suwalskiego OSiR-u. 27 
kwietnia w zawodach Krosno Cup w konkurencji modeli z napędem gu-
mowym F1B zwyciężył Filip Rudziński, zaś Zofia Zdancewicz zajęła trzecie 
miejsce (oboje na zdjęciu). Następnego dnia w zawodach Poland Cup Filip 
Rudziński sklasyfikowany został na drugim miejscu, a Zofia Zdancewicz na 
trzecim. Osiągnięte rezultaty aktualnie zapewniają Z. Rudzińskiej prowa-
dzenie w tegorocznej edycji Pucharu Świata.

SuWAlSKiE śWiętO BiEgANiA
Popularnie zwana „suwalska ćwiartka” czyli największa impreza bie-

gowa w naszym mieście wystartuje już 6 lipca. RESO Suwałki 10,5 to cy-
kliczna miejska impreza, w której w trzech ubiegłych latach wzięło udział 
ponad 3,5 tys. biegaczy, w tym wielu suwalczan.

– Udało nam się zorganizować olbrzymią imprezę dzięki zaangażowaniu 
pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz suwalskich przedsiębiorców, 
którzy wspierają suwalski sport i suwalski samorząd – podczas konferen-
cji prasowej (na zdjęciu) powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

RESO Suwałki 10,5 odbędzie się w tym roku równo tydzień przed 
Suwałki Blues Festivalem. Dlatego też postanowiono o symbolicz-
nym połączeniu dwóch marek tj. Suwałki Blues Festival i RESO Suwałki 
10,5. Biegaczy zagrzewać będzie jeden z suwalskich zespołów blueso-
wych. Impreza RESO Suwałki 10,5 ma też nowego partnera. Firma ZWM 
Dojnikowscy została sponsorem tytularnym biegu dla dzieci i młodzieży, 
bo jak zapowiedziała Emilia Dojnikowska-Michalska z firmy ZWM – chcą 
zachęcać do biegania najmłodszych mieszkańców Suwałk.

Tegoroczna edycja miejskiego święta biegania, w którym biegacze bę-
dą rywalizować na dystansie 10,5 km w biegu głównym (Suwalska ćwiart-
ka) oraz na 3,5 km (Suwalskie debiuty) będzie ostatnią. W przyszłym roku 
Suwałki dołączą do grona wielu miast-organizatorów biegu na dystansie 
półmaratonu (21,097 km). Biegiem towarzyszącym będzie bieg na 5 km. 

– Półmaratony w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i popu-
larnością. W przyszłym roku rozszerzymy bieg o kolejne ulice – zapowie-
dział Waldemar Borysewicz, dyrektor suwalskiego OSIR.

– Cieszę się z tej zmiany. To pozytywnie wpłynie na promocję naszego 
miasta oraz tego biegu – powiedział Bronisław Woźnialis, prezes Zarządu 
RESO Europa Service – sponsor tytularny biegu.

Do udziału w tegorocznym RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto 
Biegania można zapisywać się na: online.datasport.pl/zapisy/portal/ 
Szczegóły na: www.resosuwalkibieg.pl 
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>> suwalcZanie 300-lecia

AlEKSANDrA KuJAłOWiCZ, 
PSEUDONIM „OLEŃKA”

Młoda nauczycielka, która po 
wybuchu wojny wstąpiła do pierw-
szej organizacji konspiracyjnej na 
Suwalszczyźnie. Rozstrzelana za to 
przez Niemców. 

Urodziła się 7 sierpnia 1909 ro-
ku. w Poddubówku k. Suwałk w ro-

dzinie chłopskiej Pawła Kujałowicza i Łucji z Banaszewskich. 
Naukę w szkole podstawowej rozpoczęła w rodzinnej 
wsi. Na podstawie świadectwa ukończenia Państwowej 
Preparandy Nauczycielskiej w Suwałkach została przyjęta 
do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego 
im. Józefy Joteyko w Suwałkach. Końcowe egzaminy złoży-
ła w czerwcu 1932 roku.

Do wybuchu wojny była nauczycielką w wiejskich szko-
łach podstawowych w Lizdejkach, Bakałarzewie oraz Janówce 
k. Augustowa. We wrześniu 1939 r. włączyła się w działalność 
konspiracyjną, przystępując do Tymczasowej Rady Ziemi 
Suwalskiej, pierwszej grupy ruchu oporu na Suwalszczyźnie, 
dowodzonej przez kpt. Stanisława Bielickiego „Ziomka”. 
Organizacja zajmowała się rozbudową siatki konspiracyjnej  
i zdobywaniem broni, kolportażem ulotek oraz zbieraniem 
informacji o siłach niemieckich na Suwalszczyźnie.

Już w listopadzie 1939 roku, grupa zamierzała przepro-
wadzić akcję odwetową, której celem był zamach na wyż-
szych urzędników niemieckich, przeprowadzony pod-
czas premiery nowego filmu w suwalskim kinie. Do zadań 
Kujałowiczówny należała obserwacja terenu planowa-
nej akcji oraz zbieranie informacji z nią związanych. Do za-
machu jednak nie doszło, ponieważ 16 listopada gestapo 
aresztowało członków organizacji, wśród nich „Oleńkę”. 
Przesłuchania prowadzono do wiosny 1940 roku. 16 kwiet-
nia sąd doraźny w Ełku wydał na suwalskich konspirantów 
wyrok śmierci. W liście do rodziców Aleksandra Kujałowicz 
dwa dni po wyroku napisała: „Najukochańsi Rodzice! 
Ostatni raz piszę do Was. Wczoraj jedenastu mężczyzn  
i ja dwunasta stanęliśmy w szeregu na podwórku więzien-
nym i potem – „wszyscy jesteście wyrokiem sądu skazani na 
śmierć...” Dziś, kiedy ostatni raz patrzę na świat, staje przede 
mną całe moje życie. Jestem dumna, że mam takich rodzi-
ców, że mnie tak wychowali. Bądźcie pewni, że nie splami-
łam swej duszy żadnym złym czynem...Przebaczcie, jeśli by-
łam powodem zmartwień...”

 26 kwietnia „Oleńka” wraz ze swo-
imi współtowarzyszami walki została 
rozstrzelana w lesie w pobliżu Suwałk 
koło wsi Biała Woda. Miejsce stracenia 
upamiętnia wspólna mogiła, na której 
ustawiono pomnik. Od 1989 roku imię 
Aleksandry Kujałowicz nosi Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Suwałkach. Przed 
dwoma laty imię A. Kujałowicz otrzymał skwer przy skrzy-
żowaniu ulic: Sejneńskiej i Utraty.

tADEuSZ lutOStAńSKi 
PSEUDONIM „RAWICZ” 

Niezwykle odważny harcerz, który w bardzo 
młodym wieku musiał walczyć o wolną Polskę  
i oddał za to życie. 

Urodził się 23 lipca 1925 r. w Suwałkach. 
Mieszkał przy ul. T. Kościuszki 126 (obec-
nie znajduje się tam Szkoła Podstawowa nr 
2). Jego matką była Aleksandra Bronisława  
z Niedzielskich, a ojcem Czesław Bonawentura, 
który prowadził kancelarię adwokacką. Był też 
prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej i redak-
torem „ABC Ziemi Suwalskiej” 

Tadeusz Lutostański uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej nr 1. Kolekcjonował znaczki 
pocztowe i pocztówki o treści historycznej. 
W latach 1937-1939 Tadeusz chodził do su-
walskiego Gimnazjum Męskiego im. Karola 
Brzostowskiego. Wstąpił wtedy do 1 Męskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Bartosza Głowackiego. 
Potem wybuchła II wojna światowa. Tak wspo-

minał ten czas Tadeusz Bujanowski, kolega T. Lutostańskiego: „We wrześniu 1939 r. 
Suwałki były już wymarłe. Wymaszerowało wojsko, wiele rodzin, głównie wojskowych 
i urzędniczych ewakuowano na Polesie, w końcu wyjechała Policja, a władze zaprze-
stały działalności (…) W tym czasie Tadeusz z jednym ze swych kolegów spenetro-
wali opuszczone koszary wojskowe, gdzie znajdował pozostawione w bibliotekach 
książki, poświęcone wojskowemu wyszkoleniu. Przynosił je do domu i stał się posia-
daczem kilkudziesięciotomowej biblioteki. (...) Współpracując ze swoją siostrą oraz 
z zaprzyjaźnioną z nim córką suwalskiego lekarza, Zofią Nieciuńską, zdobywał różno-
rakie książki, podręczniki, a także formularze niektórych niemieckich dokumentów.”

W wieku 15 lat był zatrudniony w niemieckiej hurtowni spożywczej jako go-
niec, co ułatwiało wykonywanie zadań łącznika organizacji podziemnej „Odrodzenie 
Narodowe”, którą założył Stanisław Wydornik. 12 maja 1940 roku Tadeusz został aresz-
towany w swoim domu przy Placu M. Konopnickiej. Po wstępnym przesłuchaniu, na któ-
rym odmawiał zeznań, pobity, zmaltretowany przez Niemców został przewieziony do 
więzienia. W sierpniu 1942 r. trafił do Królewca, skąd napisał do matki list: „Istnieje jeszcze 
wielka możliwość otrzymania ułaskawienia, więc miej nadzieję Mamo, ja mam ją także”. 
Prośba o ułaskawienie została odrzucona. Odpowiedzią na odrzucenie ułaskawienia był 
ostatni list Tadeusza, który zaczynał się słowami: „Droga Mateczko! – Gdy Ty otrzymasz 
list ja będą tam, gdzie jest Ojciec...” (Ojciec Lutostańskiego został zamordowany 1941 r.).

Tadeusza skazano na karę śmierci. Uzasadnienie niemieckiego prokuratora brzmia-
ło: za wyjątkowo aktywny udział w organizacji. Po latach T. Bujanowski wspominał: 
„Pamiętam dokładnie jeszcze dziś tę chwilę, kiedy stojący obok mnie Tadeusz, w momen-
cie czytanego przez sąd wyroku, nagle okropnie poczerwieniał na twarzy, myślałem że 
coś powie głośno i przerwie czytanie. W chwili odejścia sędziów wybuchnął śmiechem. 
I tak śmiejąc się przerażająco powrócił wraz ze wszystkimi do celi. Tu wkrótce się uspo-
koił (…). Rozmawiał z nami zwyczajnie, śmiał się, a nawet dowcipkował. Wkrótce wszyst-
kim skazanym na śmierć zmieniono ubrania. Te nowe miały wokół piersi, wokół ręka-
wów i nogawek naszyte białe, szerokie pasy na granatowych więziennych drelichach.”

Wyrok śmierci został wykonany 19 maja 1943 r. T. Lutostański miał zaledwie 17 lat. 
Jak wspominał hm Stefan Tutak, jego matka zmarła w lipcu 1981 r. Po wojnie samot-
nie zamieszkała przy ulicy Brzostowskiego (obecnie ul. ks. K. Hamerszmita). 23 paź-
dziernika 1980 r. uczestniczyła jeszcze w uroczystościach nadania imienia jej syna su-
walskiemu Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego. Jedna z ulic na Osiedlu Kolejowym 
nosi imię T. Lutostańskiego.

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 i kraju. Skupiamy się 
na suwalskich wątkach w ich życiu i używamy 
współczesnego nazewnictwa np. ulic, tak by 

ułatwić lekturę naszym Czytelnikom. 
Publikowane teksty nie mają charakteru 

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

przypomnieliśmy 30 postaci wybitnych suwal-
czanek i suwalczan. Tym razem wspominamy 
dwoje młodych ludzi, którzy oddali życie wal-
cząc o niepodległość Ojczyzny w czasie II woj-
ny światowej: Aleksandrę Kujałowicz i Tadeusza 
Lutostańskiego.

  Fot. Muzeum Okręgowe w Suwałkach
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suwalsKie majówKi
maJ to czaS maJóWeK, PiKniKóW i grilloWania czyli WyPoczynKu W mieJScu zamieSzKania luB W naJBliżSzeJ 
oKolicy. PoWróćmy na chWilę Do maJóWeK SPrzeD lat, Które WSPominaJą StarSi SuWalczanie.

>> DO PODSuWAlSKiCh WyPrAW SuWAlCZAN 
SPrZED KilKuDZiESięCiu lAt 

powróciła lEOKADiA WASilEWSKA

C z asami w nie -
dzielę to były też u nas  
jeszcze w zakładzie 
organizowane takie 
[…], się brało kan-
kę kompotu, kanap-
ki, ciasto jakieś, i z ro-
dzinami, z dziećmi 
jechaliśmy nad jezio-
ro. Nad Hańczę jecha-
liśmy, do Wigier, na 
grzyby. Raz jak zgu-
biliśmy się, więcej nie 
pojechałam. W tych borach, gdzieś tam za Sejnami. Od tej pory w lesie 
nie byłam. Tak, powiedziałam, póki życia. Już mieli nas zostawić, 3 oso-
by… nie mogliśmy nijak wyjść, i potem już więcej nie jechałam. A tak to 
z dziećmi, no to się jeździło blisko nad Krzywe. Za dużo czasu nie było, 
nic nie zaszalejesz, bo zawsze na niedzielę to jeszcze trzeba coś ubrać, 
coś udziać, trzeba było coś uszyć, potrzeby tylko były. Takich wypoczyn-
ków jakiś specjalnych to nie było, potem jak już poszłam na emeryturę 
to zwiedziłam świata bardzo dużo […]

Te opowieści o suwalskich majówkach zostały nagrane w Pracowni 
Digitalizacji i Historii Mówionej Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach. 

Relacje suwalskich świadków historii są dostępne na: http://digi.
bpsuwalki.pl/

O PiKNiKACh SPrZED lAt NAD ZAlEWEm ArKADiA 

opowiedział StANiSłAW KAliNOWSKi

Powiem tak, że ten staw przed wojną to dochodził do ulicy Zastawie, 
tam rosły takie ogromne topole później. […] I on po wojnie bagnem był. 
My tam kąpaliśmy się, ja tam się nauczyłem pływać. To było takie muli-
ste, na wiosnę to zalewało, gdzieś tam, bo tutaj gdzie teraz jest ta hala 
sportowa, którą budują nową koło stadionu, to tam był staw, który był  
i w lato, i zimą. I on nawet półtora metra głębokości miał. W lato tam się 
kąpały dzieci z Zarzecza, a w zimę jeździliśmy na łyżwach. Ale wiosną on 
wylewał i zalewał, aż do tego miejsca, gdzie w tej chwili ten zalew jest. 
A już potem, jak zaczęła ta woda opadać to  bocianów dużo chodziło po 
tym, […] i kaczeńce, tak żółto było i tylko grądzik powstał, taka górka by-
ła piaskowa. Na tym grądziku w niedzielę ludzie robili, w tej chwili to by 
nazwali piknik. Przynosili lemoniadę. Kupowali gdzieś i tam sobie sia-
dali, grali w karty, nie było telewizji. Ja telewizję to zobaczyłem dopiero  
w Elblągu, wam powiem, pierwszy raz.  Fot. Muzeum Okręgowe

DO KOńCA lAt 80-tyCh XX w. 
(do  utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego) ulubionym miejscem 

wypoczynku suwalczan była 
ZAtOKA SłuPiAńSKA NAD WigrAmi

wspominała ją luCyNA grABińSKA

[…] przyjeżdżali tam wczasowicze pracujący w handlu. No, i był 
ogromny budynek, stołówka; ja też nieraz korzystałam z ich stołówki, 
bo  mieszkaliśmy w domku obok, a przychodziliśmy do nich, za odpłat-
nością na obiady, właśnie. No, i było bardzo wesoło, wtedy jak byli wcza-
sowicze, no bo było dużo ludzi; statek kursował, wczasowicze sobie jeź-
dzili do kamedułów, albo pływali po całym jeziorze. Była tam przystań; 
lampy były, oświetlenie, było kino na zewnątrz właśnie, oglądaliśmy fil-
my i też oświetlenie było zrobione. No, wszystko było tak zagospodaro-
wane, tam tyle ludzi korzystało z tych wczasów, i mogli nas wspominać, 
te Suwałki, i te Wigry. Bo to było coś.  

suwałKi, jaKie Pamiętam
„Mój wiersz – czego już nie 

ma, a pamiętam” – taki wiersz 
autorstwa Tadeusza Koltera 
ukazał się w „Dwutygodniku 
Suwalskim” nr 22 z 2018 roku. 

Odszukać można go też na 
stronie internetowej: www.
dwutygodniksuwalski.pl 

Szklarz Mendki, kuśnierz 
Dymper, kominiarz Wasilewski, 
restauracja Jaćwieska, ma-
jówki na Papierni, wędzarnia 
Krzywickiego… Wymienione 
tam miejsca i osoby były do-
skonale znane suwalczanom. 
W ostatnich dziesięcioleciach 
wszystko to jednak zniknęło  
z krajobrazu naszego miasta.

Pracownia Digital iz acj i  
i Historii Mówionej w Bibliotece 
Publicznej im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach przygotowuje wystawę na temat miejsc wspomnianych 
przez autora wiersza. Zwracamy się do mieszkańców Suwałk z ape-
lem o podzielenie się wspomnieniami dotyczącymi wymienionych  
w wierszu miejsc, osób, sytuacji oraz kopiami zdjęć lub pamiątek zwią-
zanych z tematem. Ważne jest, aby utrwalić ten obraz, póki jest żywy  
w naszej pamięci.

Rodzina Krzywickich przed swoją wę-
dzarnią przy ul. T. Noniewicza

Fot. T. Smagacza z książki „Suwałki – miasto nad Czarną Hańczą”
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Ogłoszenia „DtS”  tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

OgłOSZENiE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego tora-
mi kolejowymi, ulicą Przemysłową, rzeką Czarną Hańczą i ulicą Sianożęć  
w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwa-
ły Nr IV/56/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczo-
nego torami kolejowymi, ulicą Przemysłową, rzeką Czarną Hańczą i ulicą 
Sianożęć w Suwałkach.

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

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

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

140/2019

OgłOSZENiE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Piaskową, rzeką Czarną 
Hańczą i granicami administracyjnymi miasta Suwałk

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwa-
ły Nr IV/55/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograni-
czonego ulicą Piaskową, rzeką Czarną Hańczą i granicami administracyj-
nymi miasta Suwałk.

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

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

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

139/2019

Śp. TaDeusz Pawlukanis 
odszedł do Pana 16 kwietnia 2019 roku

Dziękujemy za piękną oprawę uroczystości pogrzebowej 

Tadeuszowi Rynkiewiczowi, 
księdzu proboszczowi 

parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Suwałkach.

Dziękujemy Rodzinie, Koleżankom, Kolegom i wszystkim, 
którzy wzięli udział w ostatniej drodze 

Śp. Tadeusza.

Żona, córka i syn z rodzinami
141/2019

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. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 
dni tj. od dnia 08.05.2019 r. do dnia 28.05.2019 r. został opublikowany na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie in-
ternetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  
w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 6/2019 z dnia 06.05.2019 
r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.

147/2019
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„PSy Z rygi”  henninga mankella
Jeśli chodzi o kryminały, polskie czy sła-

wetne skandynawskie, ze wstydem muszę 
przyznać, że jestem totalnym ignorantem. 
Co prawda zdarzyło mi się przeczytać coś  
z rodzimej półki, jednak moja przygoda z li-
teraturą kryminalną autorów północnoeuro-
pejskich zaczęła i zakończyła się na trzech to-
mach serii „Millennium” Stiega Larssona. Była 
to niesamowita przygoda, warta kontynuacji, 
zawsze jednak na drodze stawały inne, bar-
dziej frapujące mnie książki.

Tym razem nie miałam wyboru. W ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki miałam przeczy-
tać „Psy z Rygi” także szwedzkiego i również 
nieżyjącego już autora – Henninga Mankella. I to był strzał w dziesiątkę!

Akcja powieści kryminalnej rozgrywa się w lutym 1991 roku w Ystad.  
U wybrzeży miasta pojawia się ponton z ciałami dwóch mężczyzn. 
Okazuje się, że byli oni obywatelami Łotwy. I tak główny bohater, poli-
cjant Kurt Wallander, trafia do sowieckiej Rygi, gdzie musi się zmierzyć  
z komunistycznym absurdem.

Prócz niebanalnego wątku kryminalnego, na słowa uznania zasługują po-
ruszone kwestie polityczne, historyczne i społeczne. Kolejny Szwed, który 
wzbudził mój zachwyt. Liczę, że uwiedzie i Państwa. Kamila Sośnicka
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BIBLIOtEkArz 
POLECA

OBWiESZCZENiE Prezydenta miasta Suwałk
Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4, art. 11 c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in westycji w zakresie 
dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) 
zawiadamiam, iż wydano postanowienie oczywistej omyłki pisarskiej w de-
cyzji Nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. znak AGP.6740.364.2017.EW.EŁ o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 
ulicy Zastawie (od ul. Bałtyckiej do granicy administracyjnej miasta) wraz z 
budową i przebudową infrastruktury technicznej w Suwałkach.

Z treścią ww postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138.  148/2019

Wyrazy głębokiego współczucia

rODZiNiE
z powodu śmierci
naszego pracownika

WAlDEmArA grygiEńCiA
składają Rada Nadzorcza,

Zarząd i Pracownicy PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
152/2019

Dyżury SuWAlSKiEJ rADy SENiOróW
Dyżury odbywają się w pierwsze i ostatnie poniedziałki 

miesiąca w godz. 12-14 w Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych, przy ul. Kościuszki 71, e-mail: seniorzy@um.suwalki.pl

27 maja – Wiesława Kwaterska, 3 czerwca – maria Jolanta lauryn, 
24 czerwca – Andrzej łapiński

Z wielkim żalem żegnamy,
 zmarłą 6 maja w Warszawie, w wieku 84 lat

śp. Annę Barbarę 
radziukiewicz-Szawłowską
Suwalczankę, wieloletniego przewodniczącego koła 

warszawskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny

koleżanki i koledzy ze 
Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny

155/2019

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy

leonowi Sójkowskiemu
z powodu śmierci

SyNA
składają koleżanki i koledzy ze 

Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny
156/2019

Bożenie 
Jarmołowicz-gąska

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

tEśCiOWEJ
składają Dyrekcja i Pracownicy

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
157/2019



14.05.2019

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

19

>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

archiwalne zdjęcie Suwałk ze zbiorów Archiwum Państwowego  
w Suwałkach oraz te same miejsca współcześnie. Autorem zdję-
cia archiwalnego jest Tadeusz Smagacz.

Do Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.
Jakie imię otrzymało osiedle znajdujące się na poniższych 

fotografiach w latach 70-tych z inicjatywy stowarzyszenia 
przyjaciół suwalszczyzny?

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/

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

Na odpowiedź czekamy do 24 maja.

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

142/2019

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

Szczegóły: 

www.osir.suwalki.pl/wydarzenia



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

14
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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¿ 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
144/2019

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 137/2019


