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Jubileusz zHR
Jubileusz 30-lecia powstania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej obcho-

dzili suwalskie druhny i druhowie. Organizatorami uroczystości byli: Suwalski 
Hufiec Harcerek „Jaćwież” i Podlaski Hufiec Harcerzy „Matecznik”. Funkcję go-
spodarza pełnił phm Piotr rydzewski, Hufcowy Podlaskiego Hufca Harcerzy.  
W uroczystości uczestniczyli m.in. wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, pre-
zydent Suwałk Czesław renkiewicz,  przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec oraz wiceprzewodniczący ZHR hm. Karol Siergiej. 

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Miło- 
sierdzia. Następnie uczestnicy udali się na harcerską galę do Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia, gdzie zaprezentowano dorobek suwalskich harcerzy na 
przestrzeni minionych 30 lat. Była także część artystyczna oraz film pokazujący 
historię ZHR. Nie zabrakło wspomnień i opowieści.  

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

suwalscy HaRceRze 
pod Monte cassino

W tegorocznych oficjalnych obchodach roczni-
cy zdobycia Monte Cassino uczestniczyła delegacja 
z Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego. 
Suwalski Hufiec reprezentowali pwd. Agnieszka 
Śniadkowska, dh Witold Borejszo, dh Mateusz 
Fidrych. W obchodach 75 rocznicy zwycięstwa 
pod Monte Cassino uczestniczył prezydent Polski 
Andrzej Duda.

18 maja 1944 r. oddziały 2. Korpusu Polskiego do-
wodzone przez gen. Władysława Andersa zdobyły 
ruiny klasztoru benedyktynów na wzgórzu Monte Cassino. W cza-
sie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 
uznano za zaginionych.
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Swoje święto mieli studen-
ci pielęgniarstwa Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Suwa ł k ach.   Niemal  30 
osób złożyło uroczystą przy-
sięgę i otrzymało białe czep-
ki z czarnym paskiem, które są 
symbolem pierwszego stopnia 
wtajemniczenia zawodowego. 
Oficjalnie otwarte zostało rów-
nież Monoprofilowe Centrum 
Symulacji Medycznej w PWSZ.

To miejsce wyjątkowe, któ-
re w pełni odwzorowuje wa-
runki i pracę na szpitalnym 
oddziale. Pojawiły się inteli-
gentne i innowacyjne fanto-
my symulujące choroby, no-
we świetnie wyposażone sale 
i sprzęt medyczny najwyższej 
jakości. 

Wszystko za sprawą unij-
nego projektu, który oprócz 
zakupu sprzętu objął również 
m.in.: przeszkolenie kadry  
i stworzenie gotowych scena-
riuszy zajęć. Całkowita wartość 
projektu to niemal 2,5 mln zł.  
W całości były to pieniądze 
unijne. Uczelnia we własnym 
zakresie musiała jedynie do-
stosować pomieszczenia.

czepkowanie i otwaRcie centRuM

Czepki otrzymali studenci II roku, którzy są na swoistym półmetku swojej edukacji. Czepkowanie jest momentem, który  
w świadomości studentów powinien wyzwolić refleksję… jak pracować nad sobą, aby opanować umiejętność przeżywania  
z chorym jego niepokoju, cierpień, nadziei i trosk oraz wyrobić takie cechy jak wyrozumiałość, czułość czy serdeczność

Zajęcia studentów, czyli symulowane 
zdarzenia będą nagrywane i szczegółowo 
omawiane, a praca na fantomach, 
które oddychają, kaszlą, a nawet mrugają 
oczami, w pełni odwzorowuje realne 
sytuacje i świetnie przygotowuje 
do wykonywania przyszłego zawodu

>>

>> >>
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MIG, ENEJ i GROMEE to gwiazdy, które wy-
stąpiły w Parku Konstytucji 3 Maja podczas 
pierwszego dnia Juwenaliów 2019. Przy ich mu-
zyce bawiło się kilka tysięcy suwalczan i przy-
jezdnych. Były też pokazy akrobatyczne, ta-
neczne i konkursy z nagrodami. Klucze do bram 
Suwałk na dwa dni studenckiego święta żakom 
przekazał prezydent Czesław renkiewicz .  
A potem była już tylko muzyka i zabawa. W dru-
gim dniu Juwenaliów studenci bawili się na im-
prezach klubowych.

>> Juwenalia 
2019

17:00 – „Wiesław Osewski ku pamięci” – otwarcie wystawy – galeria „Na schodach”
17:00 – „Wędrujący książkomat” – instalacja przed budynkiem biblioteki
17:30 – „Mój wiersz – czego już nie ma, a pamiętam” 
          – wystawa zdjęć i spotkanie z Tadeuszem Kolterem - Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej
17:15-18:00 – „Groszki i sznurki” – strefa dla dzieci przy budynku biblioteki
17:15-19:00 – „Noc bez kar” – anulowanie opłat za nieterminowy zwrot książek (także z filii) 
                    – wypożyczalnie
18:00-19:00 – „Bajki na slajdach” – dla dzieci i rodziców – Pracownia „Smykałka”
18:30 – „Bajkał 2019”– pokaz slajdów z opowieścią Piotra Malczewskiego – Sala im. J. Towarnickiej
19:45 – Film dla dzieci – Pracownia „Smykałka”
20:00 – „Ja tu stoję za drzwiami... – za klonowymi” – koncert zespołu SUSZ 
          – Sala im. J. Towarnickiej

Wstęp wolny

uRodziny MaRii
Dwa dni trwały obchody 177 urodzin Marii Konopnickiej przygotowane przez 

Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego i działający w jego 
strukturach Teatr Amatorski „Grupa Kłusowników – Straż Przednia” im. Karola 
Wojtyły, a dofinansowane z budżetu miejskiego. 

W Muzeum Marii Konopnickiej poetkę odwiedzili dostojni jubilaci: Alfred 
Wierusz-Kowalski, którego 170-ta rocznica urodzin przypada w tym roku 11 paź-
dziernika – oraz Stanisław Moniuszko (200-tna rocznica urodzin). Dlatego też zgro-
madzona publiczność wysłuchała utworów Moniuszki w wykonaniu Suwalskiego 
Chóru Primo pod batutą dr. Ignacego Ołowia. Była też wystawa prac plastycz-
nych twórców – amatorów, inspirowana malarstwem A. Wierusza-Kowalskiego. 

Natomiast w restauracji „Rozmarino” wystąpili uczniowie suwalskiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej, a aktorzy Teatru Amatorskiego recytowali wier-
sze Marii Konopnickiej.

Ewa Stąpór 
z jubilatami 
Marią 
 Konopnicką, 
Alfredem 
Wierusz-Kowalskim 
i Stanisławem 
Moniuszko

>>
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suwalska noc Muzeów 
Tradycyjnie od lat suwalskie instytucje przyłączają się do ogólnokra-

jowej akcji i w tą jedyną noc każdy może za darmo zobaczyć wszystkie 
ekspozycje w Muzeum Okręgowym, Muzeum im. Marii Konopnickiej, 
Centrum Sztuki Współczesnej & Galerii Andrzeja Strumiłło, Archiwum 
Państwowym i Klubie Garnizonowym 14. Suwalskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczysta inauguracja Nocy Muzeów odbyła się w Muzeum im. Marii 
Konopnickiej. Było zwiedzanie wystaw, prezentacja osobistych pamiątek 
Marii Konopnickiej. W Centrum Sztuki Współczesnej & Galerii Andrzeja 
Strumiłły można było obejrzeć pokaz elektroniczny fotografii.

Ciekawą propozycję przedstawiło suwal-
skie Archiwum Państwowe. W czasie Nocy 
Muzeów można było tam obejrzeć wystawę 
„Niezwykłe Archiwalia” czyli ekspozycję 
najciekawszych archiwaliów innych 
niż aktowe. Zaprezentowano głównie 
materiały audiowizualne i muzealia, takie 
jak włócznie Jaćwingów, transparenty 
z wieców politycznych czy hełmy

Ekspozycję prezentującą historię i tradycje jednostek wojsko-
wych dwudziestolecia międzywojennego zaprezentowano w Klubie 
Garnizonowym 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szczególne zainteresowanie wywo-
łały czołgi: T-34 i T-72. 

Dużym powodzeniem cieszył się żołnierski poczęstunek.

4
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Skoro teraz w Suwałkach jest czołg T-34 czyli taki, jak w filmie „Czterej pan-
cerni i pies”, to możemy czuć się bezpiecznie na naszym „przesmyku suwalskim” 
– żartowali zwiedzający ekspozycję przed Klubem Garnizonowym

Muzeum Okręgowe przygotowało zajęcia dla najmłodszych – „Maluj z Wieru-
szem” oraz zwiedzanie wystaw

Miss Run 

Tegoroczna szósta edycja Suwałki Miss Run przypadła na Dzień 
Matki. W tym wyjątkowym dniu ponad pięćdziesiąt pań z Suwałk oraz 
innych miast wystartowało w biegu na dystansie 5 km oraz biegu to-
warzyszącym (100 m w szpilkach). Dodatkowo odbyły się wybory Miss 
Fashion Run za najlepszą stylizację oraz Miss Foto. 

W biegu głównym na 5 km zwyciężyła Beata Pokrzycińska-Osior, 
przed Izabelą Barwicką i Joanną Dereńcz. W biegu na szpilkach najlep-
sza była Anna ruszewska, przed Izabelą Barwicką i Iwoną ruszewską.

Dziennikarze suwalskich mediów wyłonili Miss Fashion Run 2019 za 
najlepszą stylizację. W tej rywalizacji najwyżej oceniono Wiolettę Góral, 
zaś Miss Foto 2019 wybrano Martę Gajewską. Impreza miała charak-
ter charytatywny. Dochód z imprezy został przekazany na rzecz pod-
opiecznych Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Bajka  
w Suwałkach.

>>

dzień patronki
W suwalskim Przedszkolu nr 10 im. Marii Konopnickiej po raz 

28 obchodzono Dzień Patrona Przedszkola połączony z Piknikiem 
Rodzinnym.

Na część oficjalną przybyli goście: dyrektorki suwalskich przedszkoli, 
radny Zbigniew roman De-Mezer i oczywiście najbliżsi przedszkola-
ków. Oklaskiwano występujące dzieci, które tańczyły regionalne tańce, 
śpiewały i recytowały wiersze swojej patronki. Był też przepiękny musi-
cal, oparty  na polskiej legendzie „O Wandzie, co Niemca nie chciała”. Na 
zakończenie dzieci bawiły się na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym  
w ogrodzie przedszkolnym.

>>

Ogromną radość zastępcy prezydenta Ewie Sidorek sprawił bieg na obcasach. 
Wystartowały w nim też radne: Anna Maria Gawlińska i Anna Ruszewska
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ZDAnIeM PreZyDentA

ósMa sesJa
Sesja suwalskiej Rady Miejskiej zaplanowana na 29 maja zdominowa-

na zostanie przez sprawy oświatowe, społeczne i zdrowotne. 
I tak, radni pochylą się nad zmianą uchwały w sprawie trybu udzie-

lania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, szkołom i placów-
kom w których zorganizowano oddział przedszkolny. Rozpatrzą projekt 
uchwały w sprawie suwalskiego bonu żłobkowego. Dokonają także zmia-
ny uchwały w sprawie Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych 
„Zdolny Suwalczanin”. 

Radni zajmą się także informacją z realizacji w 2018 roku „Programu 
szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego mieszka-
nek Suwałk” oraz sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii, a także projektem uchwały w sprawie regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków.

Rada podejmie też decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów rekre-
acyjnych nad Zalewem Arkadia. W porządku obrad znajdzie się też daw-
no zapowiadane utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach.

>> Będzie jaśniej 
i bezpiecznieJ

Prezydent Suwałk Czesław renkiewicz podpisał z podlaskim mar-
szałkiem Arturem Kosickim umowę na dofinansowanie wymiany oświe-
tlenia ulicznego. Wymiana oświetlenia pozwoli na oszczędności zużycia 
energii sięgające prawie 70 %. Po realizacji tego projektu ponad 90 % su-
walskich lamp ulicznych będzie już zmodernizowanych.

– W nasz ym mieście 
jest około 6,5 tys. punktów 
świetlnych. Część z nich już 
wcześniej wymieniliśmy,  
a po realizacji tego projektu 
będziemy mieli prawie 6 tys. 
zmodernizowanych lamp 
ulicznych – powiedział pre-
zydent Cz. Renkiewicz.

Za 2,5 mln zł, z czego 1,9 
mln zł to dofinansowanie, 
zostanie zmodernizowa-
nych 2 184 opraw oświetle-
nia ulicznego w Suwałkach. 
Stare, sodowe i rtęciowe 
oprawy oświetlenia ulicz-
nego zostaną zastąpione 
nowoczesnymi oprawami 
typu LED o obudowie alum-
iniowej z autonomiczną re-
dukcją mocy. Siedem lamp 
będzie zasilanych panelami 
fotowoltaicznymi.

>>

Wraz z początkiem czerwca w naszym mieście 
rozpoczynają się imprezy i wydarzenia kultural- 
no-sportowe, jakie zaplanowaliśmy dla mieszkań-
ców Suwałk i naszych gości na cały okres letnio-wa-
kacyjny. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś od-
powiedniego.

Oprócz stałych pozycji, które cieszą się uzna-
niem od wielu lat jak: Suwałki Blues Festival, 
Suwałki RESO 10,5 Miejskie Święto Biegania, 
Jarmark Folkloru i Jarmark Kamedulski – gdzie 
zagrają Afrometal i Wilki, pojawią się nowe propozycje jak Moto Show 
Suwałki Reaktywcja – wielka impreza motoryzacyjna na lotnisku  
w Suwałkach. Po latach koncert z okazji otwarcia wakacji wraca na plac 
przy ul. Świerkowej. Zagra tam Happysad. To z kolei impreza zorgani-
zowana przez Młodzieżową Radę Miejską. Festiwal siły po raz pierwszy 
odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Wojska Polskiego,  
a nie jak dotychczas nad Zalewem Arkadia. Nie można również zapomnieć  
o 24 sierpnia. Tego dnia obchodzić będziemy 100-lecie odzyskania nie-
podległości przez Suwałki i Suwalszczyznę. 

Kalendarz wszystkich wydarzeń jest już gotowy. Lada dzień światło 
dzienne ujrzy jego wersja drukowana, która dostępna będzie w naszych 
miejskich jednostkach kultury. Oprócz tego kalendarz znajdzie się na 
stronach internetowych.

To też dobra okazja by jeszcze raz zachęcić Państwa do tego, byście za-
pisali się do Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS. Dzięki temu otrzy-
macie Państwo na dzień przed każdym największym wydarzeniem przy-
pomnienie o tym co dzieje się w Suwałkach. Wystarczy wejść na stronę 
www.um.suwalki.pl i kliknąć w ikonkę „System SMS” i wypełnić odpo-
wiedni formularz dołączając tym samym do grona blisko 1400 osób, któ-
re otrzymują od nas różne powiadomienia.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam mieszkańców 
Suwałk do czynnego uczestnictwa w imprezach, 
koncertach, rywalizacji sportowej. Zachęcam do 
wspólnej zabawy. Do zobaczenia!

Wszystkie dzieci zapraszam w sobotę 1 czerwca 
do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Od godziny 11.00 
czeka tam na Was moc atrakcji.

Z okazji Dnia Dziecka życzymy 
wszystkim dzieciom zdrowego, 

radosnego i szczęśliwego dzieciństwa.
Samych miłych przygód i pozytywnych przeżyć zarówno 

w szkole jak i w gronie najbliższych.
Życzymy aby uśmiech i zadowolenie towarzyszyły Wam 

przy zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.

Czesław Renkiewicz 
Prezydent Miasta Suwałk

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Suwałkach
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Trwa nabór do suwalskich szkół średnich. 

W tym roku to wyjątkowo nerwowy czas dla 
uczniów klas ósmych szkół podstawowych  
i klas trzecich gimnazjów oraz ich rodziców.  
A to wszystko ze względu na zmiany w oświa-
cie wprowadzone przez polski rząd i parlament. 
Tak jak w ubiegłych latach w Suwałkach nabór 
do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodsta-
wowych odbywa się przy pomocy elektronicz-
nego systemu. Oferty szkół, szczegółowe infor-
macje oraz możliwość rejestracji kandydatów są 
dostępne na stronie: www.suwalki.edu.com.pl

DużO KAnDyDAtóW
W tym roku o przyjęcie do szkół średnich 

będą ubiegały się dwa roczniki: młodzież koń-
cząca trzecie klasy gimnazjum i ósme klasy 
szkół podstawowych. W Suwałkach szkoły pro-
wadzone przez samorząd ukończy 1 334 ośmio-
klasistów i gimnazjalistów. I oni będą się ubie-
gali o przyjęcie do suwalskich szkół średnich. 
Przed rokiem kandydatów do szkół średnich 
było o ponad połowę mniej. W 2018 r. gimna-
zja prowadzone przez suwalski samorząd ukoń-
czyło 651 uczniów. I już chociażby z tego wzglę-
du tegoroczny nabór ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych jest wyjątkowo trudny. 

– W tegorocznym naborze rekrutacja jest pro-
wadzona jednocześnie dla dwóch roczników, ale 
na podstawie dwóch różnych podstaw praw-
nych i do różnych klas, dlatego funkcjonują dwa 
osobne systemy elektroniczne. Ponadto, wycho-
dząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży, 
Prezydent Miasta Suwałk podjął decyzję o umoż-
liwieniu kandydatom wyboru w systemie elektro-
nicznym dowolnej liczby szkół i oddziałów w tych 
szkołach (dotychczas wniosek nie mógł być zło-
żony do więcej niż trzech szkół) – wyjaśnia ewa 
Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk.  

OFertA SuWAlSKICh SZKół
Zapewne wszystkim tegorocznym absol-

wentom szkół podstawowych i gimnazjów 
miejsc w suwalskich szkołach średnich nie za-
braknie, ale już dzisiaj wielu rodziców i uczniów 
obawia się, czy się dostaną się do tej wymarzo-
nej szkoły.

– Suwalskie licea ofe-
r uj ą różn o ro d n e p ro f i l e 
kształcenia. Dwa licea pro-
ponują naukę w oddzia-
łach dwujęzycznych, tj. III 
Liceum Ogólnokształcące 
z  O d d z i a ł a m i  D w u j ę - 
z y c z n y m i  i m .  A l f r e d a  

Lityńskiego oraz I Liceum Ogólnokształcące 
z O ddziałami Dwuję z yc znymi im. Marii  
Konopnickiej, w którym po pierwszym roku 
(2 latach nauki w przypadku uczniów cztero-
letniego liceum) uczniowie będą mieli możli-
wości kontynuowania nauki w ramach pro-
gramu matur y międz ynarodowej. Oferta 
szkół ponadgimnazjalnych została wzboga-
cona o nowe zawody w branżowych szko-
łach I stopnia, tj.: kierowca mechanik, me-
chanik motocyklowy w Zespole Szkół nr 6  
im. Karola Brzostowskiego oraz kucharz i cu-
kiernik w Zespole Szkół nr 4. Natomiast Zespół 
Szkół Technicznych oferuje dodatkowo naukę 
w klasach wielozawodowych, w zawodach: 
elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, cukiernik, 
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, monter sieci i instalacji 
sanitarnych i innych, zgodnie z potrzebami 
uczniów i pracodawców (rekrutacja do klas 
wielozawodowych odbywa się poza naborem 
elektronicznym) – informuje zastępca prezy-
denta E. Sidorek.

WAlKA O MIeJSCe
Ze względu na podwojoną liczbę nasto-

latków ubiegających się o przyjęcie do szkół 
średnich, nie wszystkim wystarczy miejsc  
w szkołach pierwszego w yboru. Bardzo 
duże znaczenie będą miały wyniki jakie 
uczniowie osiągną na egzaminie końco-
wym i świadectwie ukończenia szkoły. Do 
liceów i techników trudniej będzie się do-
stać tym ze średnimi wynikami z egzami-
nów. Niezadowolonych i rozgoryczonych za-
pewne będzie w tym roku dużo więcej niż  
w latach poprzednich. Uczniowie i rodzice 
obawiają się też, że podwojona liczba uczniów 
może oznaczać problemy z organizacją nauki 
w następnym roku szkolnym.

– Z przeprowadzonej analizy i deklaracji 
dyrektorów szkół wynika, że szkoły nie będą 
organizowały lekcji w systemie zmianowym. 
Dyrektorzy deklarują dysponują odpowied-
nią kadrą pedagogiczną, a także liczbą sal dy-
daktycznych – zapewnia E. Sidorek.

Wnioski o przyjęcie do szkół można skła-
dać do 18 czerwca godz. 16. Rekrutacja za-
kończy się 12 lipca o godz. 10. Szczegółowy 
program tegorocznej rekrutacji do suwal-
skich szkół średnich znaleźć można na stronie:  
www.suwalki.edu.com.pl

kumulacja w średnich szkołach

73 spor towców, trenerów  
i działaczy sportowych odebrało 
stypendia, nagrody i wyróżnienia 
Miasta Suwałki a także nagrody 
specjalne za osiągnięcia w dzia-
łalności sportowej w 2018 roku  

klubom piłkarskim. Mecz Nowa 
Zelandia – Urugwaj 30 maja  
w Łodzi obejrzą uczniowie kla-
sy spor towej o prof i lu pi łka 
nożna rocznik 2009 ze Szkoły 
Podstawowej nr 11. 

Suwalscy sportowcy odnie-
śli w ubiegłym roku bardzo wie-
le sukcesów na zawodach rangi 
światowej, ogólnopolskiej i woje-
wódzkiej, zarówno w kategoriach 
juniorów, jak też młodzieżowców 
i seniorów. Sukcesy odnosili m.in.: 
lekkoatleci, badmintoniści, kara-
tecy, zawodnicy sumo, szachiści, 
pływacy, żeglarze, młodzi piłkarze 
i siatkarze. Z powodzeniem starto-
wali tez suwalscy sportowcy nie-
pełnosprawni. Nagrodę specjal-
ną otrzymała drużyna siatkarska 
Ślepska Suwałki, która wygrała  
I ligę i uzyskał historyczny awans 
do PlusLigi.

stypendia spoRtowe Rozdane
na ogólną k wotę 194 tys. zł. 
Wręczyli je Czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk oraz Zdzisław 
Przełomiec ,  przewodniczący 
Rady Miejskiej.  

Uroczystość rozpoczęło wrę-

czenie biletów na Mistrzostwa 
Świata U-20 w Piłce Nożnej 2019, 
które suwalski samorząd otrzy-
mał w ramach nagrody za dru-
gie miejsce w rankingu dotyczą-
cym samorządów przyjaznych 

Młodzi sportowcy z działaczami sportowymi i władzami miejskimi
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¿ koncert Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla w ich wykonaniu usły-
szymy piosenki Jonasza Kofty na zakończenie 12. Sezonu artystyczne-
go Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba 
Kozakiewicza – 7.06, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, bilety 40 zł. w kasie SOK. 
Zabrzmią wielkie przeboje.
¿ warsztaty Dziecięcej Akademii Rękodzieła – 8.06, w godz. 10-12, 

wstęp 5 zł. 
¿  XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci  

i Młodzieży Wigraszek święto młodych aktorów – 10-13.06. 
Po raz osiemnasty na suwalskich scenach młodzi aktorzy 
dokonają podsumowania swoich dokonań artystycznych, 
skonfrontują się z adeptami teatru z innych zakątków Polski,  
a także z innych krajów. W programie festiwalu, oprócz 
spektakli konkursowych i towarzyszących, znajdą się rów-

nież spotkania warsztatowe i animacje artystyczne, które pozwolą połą-
czyć piękno słowa z urodą plenerów Suwalszczyzny.

MuZeuM OKręGOWe W SuWAłKACh, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ otwarcie wystawy „Jaćwingowie zapomniani wojownicy” – 7.06. 
Wystawa potrwa do 8.09.

MuZeuM IM. MArII KOnOPnICKIeJ, 
ul. T. Kościuszki 31 

zaprasza na:
¿ Odwitania z Poetą – Leszek Aleksander Moczulski 

„Ulica Utrata” – 2-3 czerwca, godz. 17. 
Szczegółowy program na stronie: 
www.muzeum.suwalki.pl.

¿  wystawę czasową o życiu i twórczości Marii Konopnickiej  
z Wasiłowskich pt. „Przez tęskność. O Marii Stanisławie Konopnickiej  
z Wasiłowskich”.

GAlerIA SZtuKI WSPółCZeSneJ – GAlerIA AnDrZeJA 
StruMIłłO, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę malarstwa i rysunku Andrzeja Strumiłły „Mandale”. Wystawa 
czynna do końca czerwca.

BlACK PuB KOMIn, 
ul. Emilii Plater 1 zaprasza na:

¿ koncert Mongol folk metal z Kanady oraz 
Guitar Force rock metal z Rzeszowa – 31.05, godz. 
20. Bilety: przedsprzedaż – 10 zł, w dniu koncertu: 
normalny – 15 zł, nienormalny – 20 zł.

rOZMArInO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert Piano Blues Band – 8. spotkanie Suwalskiego Fan Club Bluesa 

– 30.05, godz. 19, wstęp wolny. Rezerwacja stolików – tel. 87 563 24 00.
 

ul. Dwernickiego 15, zaprasza na filmy:

– do 30 maja – „Panda i Banda” (komedia animowana/
przygodowy), „Aladyn” (przygodowy/familijny), „Trzy 
kroki od siebie” (melodramat), „John Wick 3” (thiller/ak-
cja), „Let’s Dance” (komedia/muzyczny), „Brightburn: Syn 
ciemności” (horror) – premiera 24.05;

– od 31 maja – „Paskudy. UglyDolls” (komedia ani-
mowana/przygodowy), „Pokemon: detektyw Pikachu” 
(przygodowy/familijny/akcji), „Słońce też jest gwiazdą” 
(melodramat), „Herezja” (horror);

– od 4 czerwca – „Tolkiem” (dramat biograficzny) film 
wyświetlany w cyklu KINO KONESERA;

– od 7 czerwca – „Rocketman” (dramat biograficzny), 
„X-Men: Mroczna Phoenix” (akcji/s-f) 2D+3D.

BIBlIOteKA PuBlICZnA IM. MArII KOnOPnICKIeJ 
W SuWAłKACh, ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿ do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. „Dzisiaj ziemia wa-
sza jest wolną” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Ziemi 
Suwalskiej.  Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefo-
nu 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 obej-
rzysz film, wypożycz i przeczytaj 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). Filmy objęte akcją: „Aladyn”, 
„Słońce też jest gwiazdą”.

SuWAlSKI OŚrODeK Kultury, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿  XIX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Muszelki Wigier  

– 30.05-1.06, Sala im. A. Wajdy. Muszelki Wigier to zmagania konkurso-
we, panele warsztatowe, spotkania integracyjne, koncerty gości specjal-
nych i Gala Laureatów, ale przede wszystkim dzielenie się pasją śpiewu 
i tańca. Wstęp wolny.
¿  Dzień Dziecka – 1.06  

w godz. 11-14, plac przed SOK-
iem. W kilkunastu strefach 
szykuje się szalona zabawa. 
Każdy znajdzie coś dla siebie  
i na pewno nie będzie się nu-
dził. Czekają na Was: strefy: nauki, zabawy, teatru, sztuki, tańca, babci 
i dziadka, malucha, starych gier, dobrych życzeń, klockomagia, słodki 
namiot, konkursy z nagrodami. Całość urozmaicą występy gości i lau-
reatów XIX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca MUSZELKI 
WIGIER 2019. Szczegółowy program na www.soksuwalki.eu
¿  film wyświetlany w ramach DKF 13: „W czterech ścianach życia”  

w reż. Philippe Van Leeuw – 5.06, godz. 18, Sala Kameralna, bilety 12 zł  
w kasie SOK. Będzie to ostatnie spotkanie w Dyskusyjnym Klubie 
Filmowym 13 przed wakacjami.

zaproszenia suwalskie

w kinie

„Gdzie te piękne oGrody…”
XXIII edycję konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” 

ogłosił Prezydent Miasta Suwałk. Na laureatów konkursu czekają nagro-
dy od 250 do 750 zł. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody w wysoko-
ści 100 zł. Obiekty będą oceniane w sześciu kategoriach: 

– balkony, tarasy,
– zieleń na terenie placówek 
oświatowych,
– ogródki  przydomowe przy 
budynkach wielorodzinnych 
(zabudowa blokowa),
– ogródki przydomowe  przy 
domach wolnostojących  
i w zabudowie  szeregowej,
– zieleń na terenie zakła-
dów pracy do 1000 m2 po-

wierzchni zagospodarowanej zielenią,
– zieleń na terenie zakładów pracy powyżej 1000 m2 powierzchni zago-

spodarowanej zielenią.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeń dostępne są:

– w  portierni Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1
– na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach: www.zdiz.suwalki.pl
– na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach: www.um.suwalki.pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Jolanta Tama, 
tel. 87 565 99 37, tel. kom. 502 738 710,   pok. nr 5 Zarządu Dróg i Zieleni  
w Suwałkach, ul. Sejneńska 84. Formularze zgłoszeń należy składać do  
19 czerwca 2019 r. w: kancelarii Urzędu Miejskiego, pok. nr 5, ul.  A. Mickiewicza 
1 lub w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.
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KOMunIKAt
Prezydenta Miasta Suwałk 

w sprawie wyboru ławników przez radę Miejską w Suwałkach 
na okres kadencji 2020-2023.

W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu 
Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – pismem nr A-0160-4/19 
z dnia 8 maja 2019 r. – podał, liczbę ławników, którą Rada Miejska w 
Suwałkach wybierze na kadencję 2020-2023:

1/ do Sądu Okręgowego w Suwałkach 111 ławników, w tym 1 ławni-
ka do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

2/ do Sądu Rejonowego w Suwałkach 10 ławników, w tym 8 ławni-
ków do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Sprawę wyboru ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz.52, 55, 60, 125) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumen-
tami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 
oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121, poz. 693). 

Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu admi-
nistracji rządowej.

Stosownie do przepisów art. 158 wymienionej ustawy ławni-
kiem może być wybrany ten, kto:

− posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych 
i obywatelskich,

− jest nieskazitelnego charakteru,
− ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
− jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w 

miejscu kandydowania co najmniej od roku,
− jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiąz-

ków ławnika, 
− posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powin-

na być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pra-
cowniczych. 

Stosownie do art. 159 w/w ustawy ławnikami nie mogą być: 
− osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz 

w prokuraturze,
− osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można 

żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
− funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska zwią-

zane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
− adwokaci i aplikanci adwokaccy,
− radcy prawni i aplikanci radcowscy,
− duchowni,
− żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
− funkcjonariusze Służby Więziennej,
− radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej  
w Suwałkach prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organi-
zacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów 
prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesię-
ciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale 
na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostat-
niego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie 
zgłoszenia, której wzór udostępnia się nieodpłatnie w Biurze Rady 
Miejskiej w Suwałkach lub dostępny jest na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl 
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłosze-

nia dołącza się następujące dokumenty:
1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej 

osoby (koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRK ponosi kandy-
dat na ławnika), 

2/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko nie-
mu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe, 

3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony wła-
dzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ogra-
niczona ani zawieszona, 

4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika 
(opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego 
ponosi kandydat na ławnika). 

5/ dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu 
wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone da-
tą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem złożenia

· Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgło-
szenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, 
zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również ak-
tualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświad-
czenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewiden-
cji dotyczącej tej organizacji. 

Dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 
(trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia (koszt opłaty za wydanie ak-
tualnego odpisu z KRS ponosi podmiot, którego dotyczy podmiot lub za-
świadczenie). 

 
· Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgło-

szenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię 
(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamiesz-
kania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających 
kandydata. 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia 
kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zo-
stało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata.

zgłoszenia od uprawnionych podmiotów przyjmowane będą do 
dnia 30 czerwca 2019 r. w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, I piętro, pokoje 118 i 144. 

Informacje telefoniczne pod numerami: (87) 5628118 i (87) 
5628144.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymienionych wyżej 
wymogów, lub które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu, po-
zostawia się bez nadania biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia 
kandydatów jest niedopuszczalne. 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku roku ka-
lendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławni-
ków. Dokumenty kandydata na ławnika, który nie został wybrany nale-
ży odebrać w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia przeprowadzenia 
wyborów. 

   Prezydent Miasta Suwałk
         Czesław Renkiewicz

161/2019
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Ska la zw ycięstwa opozy-
cji solidarnościowej i jednocze-
sna klęska ówczesnych władz do-
prowadziły w istotny sposób do 
rozpadu PRL-u. Władze po raz 
pierwszy w powojennej histo-
rii Polski odważyły się przepro-
wadzić wybory, które nie były 
wprawdzie wolne, ale i tak da-
wały dużą możliwość wyboru. 
W efekcie obnażyły to, że Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza  
i jej sojusznicy nie posiadają spo-
łecznej legitymacji do rządzenia 
w kraju. Przypomnijmy wyda-
rzenia sprzed 30 lat w Suwałkach 
i na Suwalszczyźnie.

SuwałKi w drugiej 
połowie lat 80-tych

Po formalnym zniesieniu sta-
nu wojennego w Suwałkach pra-
wie zanikła wszelka działalność 
opozycji antyrządowej. Niewiele 
działo się na Suwalszczyźnie. 
W „Encyklopedii Solidarności” 
Marcin Zwolski wylicza: „orga-
nizowano Msze za Ojczyznę, 
m.in. w parafii św. Aleksandra 
w Suwałkach, na które wierni 
zjeżdżali z całego województwa; 
przy okazji przekazywano sobie 
egzemplarze prasy podziemnej. 
Pod koniec 1985 w Gołdapi po-
wstała tajna RKW „S” Regionu 

Wybory z 4 czerWca 1989 roku

Pojezierze w składzie: Monika 
Borowska, W. Kolankiewicz, 
Tadeu sz Ty lend a ,  Wies ław 
Stojanowsk i, późn. Edward 
Kochanowski; w 1986 wznowio-
no wydawanie „Kresu” pod red. 
Jana Bacewicza (…). W sierp-
niu 1987, po odkryciu niezna-
nych mogił w Gibach, b. działacze  
z Suwałk przy wsparciu opozy-
cjonistów i przedstawicieli świa-
ta artystycznego z Warszawy 
utworzyli Obywatelski Komitet 
Po s z u k iw a ń M ie s z k a ńc ów 
Suwalszczyzny Zaginionych 
w Lipcu 1945; jawnymi przed-
stawicielami Komitetu zostali: 
Piotr Bajer, Mirosław Basiewicz, 
Stanisław Kowalczyk; działal-
ność Komitetu stała się mani-

festacją antykomunistyczną.  
3 V 1988 RKW i suwalscy dzia-
łacze przy Dąbku Wolności  
w Suwałkach zorganizowali oko-
licznościowy wiec.”

Zaopatrzenie sklepów było 
coraz gorsze, rosły kolejki i nie-
zadowolenie ludności. W Polsce 
obowiązywał wtedy system re-
glamentacji mięsa, wędlin i ben-
zyny. Obowiązywały kartki na: 
mięso, masło, cukier, cukierki, 
czekoladę, mąkę pszenną, ka-
szę, płatki, ryż, alkohol, papiero-
sy, proszek do prania, mydło to-
aletowe, oliwkę dla dzieci, mleko  
w proszku dla dzieci, mleko o za-
wartości tłuszczu 3,2%, smalec. 

wybory: 30 lat minęło
pismo ocenzurowane   28 maja 2019 rok  wydanie jednorazowe  
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W 1988 r. sytuacja rządzących  
w Polsce była tak trudna, że zre-
dukowali oni wydatki na wojsko. 
W tej sytuacji, nie z dobrej woli, 
lecz z konieczności przystąpili do 
rozmów z „Solidarnością”, tym 
bardziej, że w sierpniu 1988 r.  
przez Polskę przetoczyła się ko-
lejna fala strajków. 

W Suwałkach i wojewódz-
twie suwalskim w 1988 r. nie było 
strajków. Dopiero w lutym 1989 r. 
po rozpoczęciu obrad tzw. okrą-
głego stołu na Suwalszczyźnie 
zaczęły się zmieniać relacje wła-
dza – społeczeństwo. W lutym 
zastrajkował suwalski Fadom  
i Augustowskie Zakłady Obuwia, 
a w marcu kolejne zakłady.

przygotowania 
do wyborów

Kilka dni po zakończeniu ob-
rad tzw. okrągłego stołu i decy-
zji o przeprowadzeniu częścio-
wo demokratycznych wyborów, 
w Polsce rozpoczęły się przygo-
towania do kampanii przedwy-
borczej. Parlament miał się skła-
dać z Sejmu i Senatu. Zgodnie 
z ustaleniami partie i grupo-
wania rządzące czyli PZPR, 
Zjednoczone Stronnictwo Lu- 
dowe ,  St ron n ic t wo Demo- 
k rat yczne ,  Polsk i  Zw ią z ek 
Katolicko-Społeczny, „PAX”, 
Unia Chrześcijańsko-Społeczna 
miały zagwarantowane 65 % 
miejsc w Sejmie, czyli dużo wię-
cej niż bezwzględna większość, 
a 35 % miejsc przeznaczono 
bezpartyjnym, to jest praktycznie 
„Solidarności”. Do Senatu wybo-
ry miały być wolne. 

10 kwietnia 1989 roku po-
wsta ł Wojewódzk i Komitet 
Obywatelski w Suwałkach. Tak  
w 2014 roku początki jego działal-

4 czerwca  minie  30  lat  od  pierwSzych  w  polSce  po  ii  wojnie  światowej  demoKratycznych  wy-
borów  do  Senatu  i  częściowo  demoKratycznych  wyborów  do  Sejmu.  w  ich  wyniKu polSKa  
Stała  Się  pierwSzym  pańStwem  z  tzw.  obozu  KomuniStycznego,  w  Którym  przedStawiciele  
opozycji  demoKratycznej  uzySKali  realny  wpływ  na  Sprawowanie  władzy.  polacy  zdecy-

dowali  o  zwycięStwie  Kandydatów  Komitetu  obywatelSKiego  Solidarność  i  zagłoSowali  przeciw-
Ko  Kandydatom  partii  i  ugrupowań  rządzących  w  prl-u. 

Mieszkańcy Su-
wałk i Suwalszczy-
zny w wyborach  
z 4 czerwca 1989 r.  
wybrali na posła 
Bronisława 
Geremka, 
a senatorami zostali: 
Andrzej Wajda 
i Stanisław 
Bernatowicz 
(na zdjęciu od lewej)

3 maj 1989 – wiec wyborczy Wojewódzkiego Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarność” w suwalskim Parku Konstytucji 3 Maja 
prowadził m.in. Tadeusz Moćkun (pierwszy z lewej)
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ności opisaliśmy w „Tygodniku 
Suwalskim”: „Zdezelowana ma-
szyna do pisania i dwa czy trzy 
obskurne pokoiki w ratuszu. Tak 
wiosną 1989 r. zaczynał swoją 
działalność Wojewódzki Komitet 
Obywatelski „Solidarność”. Nikt 
nie marzył wtedy o faksach czy 
kserokopiarkach. Chyba jed-
nak nie biurka z wyszczerbio-
nymi blatami i koślawe krzesła 
były największym problemem. 
Opozycja na Suwalszczyźnie  
u schyłku lat 80-tych była sła-
ba i w dodatku mocno podzie-
lona. Już samo formowanie 
komitetu sprawiło wiele kłopo-
tów.” Przewodniczącym w dro-
dze kompromisu został Andrzej 
Widliński, wtedy dyrektor su-
walskiej filii Akademii Teologii 
Katolickiej; wiceprzewodniczą-
cy: Grzegorz Wilczyński – na-
uczyciel z Suwałk i Zdzisław 
Wasilewski – przewodniczący 
Tymczasowej Rady Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” 
Region Pojezierze; sekretarz: 
Dariusz Matysiak – przewodni-
czący Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ Solidarność.

Chyba jeszcze trudniej było 
znaleźć kandydatów, którzy ry-
walizowaliby o mandaty posel-
skie i senatorskie. Wymyślono 
Andrzeja Wajdę, bo urodził 
się w Suwałkach. Długo trwa-
ły rozmowy w sprawie kandy-
dowania Bronisława Geremka. 
Tak wspominał tamte wyda-
rzenia senator I kadencji Jerzy 
Kłoczowski:  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

” Z mazurskiej czę-

ści ówczesnego województwa 
suwalskiego dorzucono Jerzego 
Pietkiewicza, ełczanina, oraz 
Stanisława Bernatowicza, ichtio-
loga z Giżycka.

Kampania wyborcza

Kampania był skromna. Jej 
główny element stanowiły pla-
katy Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”, na których pre-
tendenci do parlamentu sfoto-
grafowali się z Lechem Wałęsą. 
Z informacji przedstawionych 
przez Izabelę Kunę w artykule: 
Sprawa obiektowa „Parlament” 
wynika, że zarówno ówczesne 
władze, jak i „bezpieka” były 
przekonane o nie konfrontacyj-
nym przebiegu kampanii wy-
borczej. Przewidywali oni, że 
opozycja prowadzenie kampa-
nii rozpocznie na dwa tygodnie 
przed wyborami. Jednak pierw-
sze spotkania kandydatów KO 
Solidarność z wyborcami odby-
ły się już 3 maja w Smolnikach  
i w suwalskim Parku Konstytucji 
3 Maja. A zatem tydzień przed 
oficjalnym zarejestrowaniem 
k a ndydatów. W ła śnie w iec  
w Parku Konstytucji 3 Maja był 
najmocniejszym wydarzeniem 
tej kampanii przedwyborczej. 
Tak naprawdę było to pierwsze 
od 1981 roku w Suwałkach tak 
liczne spotkanie w miejscu pu-
blicznym zorganizowane przez 
ludzi występujących oficjalnie 
przeciwko władzom PRL. Dzięki 
społecznej aktywności kandy-
daci strony opozycyjnej zebra-
li zdecydowaną większość pod-
pisów (w granicach 14-16 tys.), 
podczas gdy kandydaci strony 
koalicyjnej od 3 do 4 tys.

Kampanię na rzecz kandy-
datów zgłoszonych przez PZPR, 
ZSL i SD prowadzono przede 
wszystkim w mediach rządowych 
i partyjnych. W Suwałkach by-

ły to przede wszystkim „Gazeta 
Współczesna” i „Krajobrazy” oraz 
w TVP i Polskie Radio Białystok.

Na trzy dni przed wyborami 
po raz pierwszy od kilkunastu 
lat Suwałki odwiedził premier 
PRL-owskiego rządu. 1 czerwca 
w suwalskiej hali OSiR z sołty-
sami, pracownikami PGR i kie-
rownikami instytucji obsługują-
cych rolnictwo spotkał się prezes 
Rady Ministrów Mieczysław  
F. Rakowski (na zdjęciu u góry), 
którego wystąpienie w dwóch 
kolejnych numerach relacjo-
nowała „Gazeta Współczesna” 
– organ PZPR. Powiedział on 
m.in.: „Apeluję o chodzenie 
twardo po ziemi. W polityce nie 
można być marzycielem, bo to 
się nie opłaca. Trudno zadowo-
lić wszystkich. Wiadomym jest, 
że jeśli komuś trzeba coś dać, to 
drugiemu trzeba nieco odebrać. 
A ludzie z natury są egoistami  
i patrzą wyłącznie na własne po-
dwórko.”

działania organów 
bezpieczeńStwa

Te działania obszernie opisała 
Izabela Kuna w artykule „Sprawa 
obiektowa „Parlament”. Na 
dwa miesiące przed wyborami  
w Wojewódzkim Urzędzie Spraw 
Wewnętrznych w Suwałkach po-
wołano specjalny sztab do za-
bezpieczenia operacyjnego wy-
borów do Sejmu kontraktowego 
i Senatu. Opracowano nawet 
przykładowy zestaw pytań, któ-
re miały postawić kandydatów 
KO Solidarność w trudnej sytu-
acji w czasie spotkań z wyborca-
mi. Podczas wieców zarzucano 
B. Geremkowi m.in., „że został 
przywieziony w teczce” i „nie 
posiada własnego programu wy-
borczego”. J. Pietkiewicza jako 
nauczyciela pytano o zdanie na 
temat prywatyzacji szkolnictwa. 
A. Wajdzie zadawano pytania  
o jego problemy związane z reali-
zacją filmu o Katyniu oraz jego 
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współpracę z filmowcami krajów 
tzw. demokracji ludowej.

Aktywność organów bez-
pieczeństwa nasilała się wraz ze 
zbliżającymi wyborami. Dwa 
dni przed wyborami suwalska 
Służba Bezpieczeństwa informo-
wała przełożonych o znalezieniu 
w Suwałkach ulotek w formie listu 
gończego, w którym poszukiwa-
no „zbrodniarza wojennego” gen.  
W. Jaruzelskiego. Ulotki by-
ły sygnowane przez Trójmiejski 
Oddział „Solidarności Walczącej”. 

Materiały filmowe miały być 
przekazywane społeczeństwu  
w telewizji, przede wszystkim  
w  g ł ó w n y c h  w y d a n i a c h 
„Dziennika Telewizyjnego”.

Kandydaci

Wybory do Senatu były w peł-
ni demokratyczne. O dwa miejsca 
w Senacie w województwie su-
walskim ubiegało się 15 kandy-
datów (8 z PZPR, 2 z ZSL, 2 z SD, 
3 bezpartyjnych, w tym 2 z KO 
„Solidarność”). W wyborach do 
Sejmu strona rządowa miała pre-
ferencje. O pięć miejsc w Sejmie 
ubiegało się 21 kandydatów:

– osobno o dwa mandaty dla 
PZPR rywalizowało 7 kandyda-
tów;
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– o mandat dla ZSL ubiegało 
się 7 kandydatów;

– o dwa mandaty dla bezpar-
tyjnych rywalizowało 9 kan-
dydatów, w tym 2 z Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”. 
Wszyscy kandydujący w wy-
borach 4 czerwca 1989 r. z woj. 
suwalskiego liczyli 1 760 lat. 
Średnia wieku 48,9 lat.

Nad przebiegiem wyborów 
czuwała Okręgowa Komisja 
Wyborcza do Sejmu, której pre-
zydium tworzyl i :  Stanisław 
Kurak (PZPR) – przewodni-
czący oraz wiceprzewodniczą-
cy: Franciszek Nawojczyk (ZSL), 
Wojciech Tucholski (bezpartyj-
ny), Ryszard Truchan (PAX). 
Prezydium Komisji Wyborczej 
do Senatu tworzyli: Zygmunt 
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Ja n kowsk i (PZPR); zastęp-
cy przewodniczącego: Wacław 
Strażewicz (ZSL), Władysław 
Harkiewicz (SD), Piotr Bajer 
(bezpartyjny). Obie komisje li-
czyły po 17 osób.

haSła i programy 
wyborcze

Prawdziwym „przebojem” 
kampanii wyborczej KO „S” był 
plakat odwołujący się do znanego 
westernu pt. „W samo południe” 
z Gary Cooperem w roli głów-
nej. Plakat symbolizował po-
wrót „człowieka prawego”, czy-
li kandydatów „Solidarności”. 
Widoczny na plakacie szeryf za-
miast rewolweru trzyma w rę-
ce kartkę z napisem „Wybory”, 

a w klapie kamizelki ma znaczek 
„Solidarności”. W kampanii KO 
„Solidarność” starano się do mi-
nimum ograniczyć indywiduali-
zowanie kandydatów, wiedząc, 
iż w większości nie są oni dosta-
tecznie popularni. We wspólnym 
programie wyborczym jako swój 
cel wskazywali oni suwerenność 
narodu i niepodległość kraju 
oraz naprawę Rzeczypospolitej. 
Zobowiązali się także działać na 
rzecz takiej przebudowy pań-
stwa, która miała zapewnić rów-
ność i wolność obywateli, wol-
ność stowarzyszeń, odrodzenie 
samorządu terytorialnego, nieza-

leżność sądów, likwidację cenzu-
ry, zakaz przyznawania kierow-
niczej roli jakiejkolwiek partii 
politycznej, przyznanie przed-
siębiorstwom pełnej samodziel-
ności, zmiany w stosunkach wła-
snościowych dających podstawy 
dla prywatyzacji, zwiększenie 
nakładów na szkolnictwo i opie-
kę zdrowotną. Dzięki temu udało 
się utrwalić w świadomości ludzi, 
iż głosują na jedną zwartą i zgra-
ną Drużynę Lecha Wałęsy, mają-
cą wsparcie „Solidarności”, która 
w tym czasie wzbudzała znaczne 
zaufanie społeczne i mogła kon-
kurować z PZPR. 

Wobec braku szerszego do-
stępu do wyborców za pośred-
nictwem mediów (te dopiero 
tworzyły się w czasie kampanii) 
najważniejszym sposobem ko-
munikowania się kandydatów 
KO „S” do parlamentu z wybor-
cami stały się wiece. Ich cha-
rakterystyczną cechą było wy-
stępowanie na nich wszystkich 
kandydatów KO „S” z danego 
okręgu. Częstą formą dotarcia do 
wyborców były ulotki, które po 
raz pierwszy zostały wykorzysta-
ne na taką skalę. Ulotki niewiel-
kich rozmiarów były dobre do 

wydrukowania w kraju cierpią-
cym na chroniczny brak papieru 
i farby drukarskiej. Poza tym by-
ły łatwe w kolportażu. 

Druga strona czyli kandyda-
ci PZPR i ich sojuszników mie-
li szeroki dostęp do mediów rzą-
dowych: gazet, Polskiego Radia  
i TVP. Nie organizowali wieców 
wyborczych, a raczej spotkania 
z różnymi grupami zawodowy-
mi. Pojawiły się też plakaty wy-
borcze i ulotki. Poza wspólny-
mi programami wyborczymi  
i hasłami, takimi jak: „Głosuj 
na program zgody narodowej” 
czy „Prawo ma służyć ludziom, 

a nie ludzie – prawu”, były też 
hasła indywidualne. Kandydaci 
rządowi z województwa suwal-
skiego obiecywali, m.in. przeka-
zanie władzom Suwałk niektó-
rych obiektów wojskowych (gen. 
Tadeusz Szaciło), opłacalność 
produkcji rolnej, zdrową żyw-
ność. Ich hasła wyborcze: „Nie 
możemy czekać. Trzeba zmieniać 
siebie i otoczenie.”; „Od polityki 
jest rząd, a ludzie chcą własnego 
kąta”; „Lekarze powinni leczyć,  
a nie pracować w administracji”.

dzień wyborów

„Gazeta Współczesna” opisy-
wała przebieg wyborów z 4 czerw-
ca 1989 r.: „W suwalskiej Galerii 
„N” mieścił się lokal Obwodowej 
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Komisji Wyborczej nr 13. Kolejka 
do kabin. Wiele osób skreśla-
ło przysiadłszy gdzieś na bo-
ku.” W „Krajobrazach” w ru-
br yce „Donosy” dowcipnie 
komentowano, że „W I turze wy-
borów okazało się, że we wszyst-
kich lokalach wyborczych nasze-
go województwa ustawiono zbyt 
mało kabin do głosowania. Nie 
należy dziwić się sile przyzwycza-
jenia. Prze ostatnie 42 lata kabiny 
nie były potrzebne.”

11 czerwca „Krajobrazy” opi-
sywały przebieg wyborów w dniu 
4 czerwca: „Wybory rozpoczę-
ły się o godz. 6. W wojewódz-
twie suwalskim było 275 obwo-
dowych komisji wyborczych.  
W każdej komisji jest przedsta-
wiciel Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”. O godz. 6.35 na 
ul. Kościuszki i Noniewicza 
rozrzucono ściągawki” – ko-
go nie skreślać: cztery nazwiska. 
Bezpośrednio przed lokalami ta-
blice reklamujące kandydatów 
„Solidarności” oraz młodzi lu-
dzie wręczający instrukcje wybor-
cze. Ordynacja wyborcza nie za-
braniała agitacji przed lokalami.” 

Zarówno „Krajobrazy”, jak  
i „Gazeta Współczesna” przed-
stawiły opinie, które miały oddać 
panujące wówczas nastroje wśród 

młodych ludzi. Mieli oni mówić, 
że: „Dotychczas wyniki wyborów 
były z góry przesądzone. Po spo-
tkaniu w parku miejskim zaufa-
łam kandydatom „Solidarności”. 
Dużo młodych ludzi chce wyje-
chać na Zachód. Myślę, że dzięki 
przełomowi, jaki nastąpi w wy-
niku wyborów, młodzież wróci 
do Polski i będzie tworzyć nowe. 
Poparłem opozycję, nowych ludzi 
z nowym programem, a nie tych, 
którzy mnie zawiedli.”

4 czerwca informacje o prze-
biegu głosowania na bieżąco te-
lefonicznie przekazywały rzą-
dowe organy bezpieczeństwa. 
Z kolei pierwsze nieof icja l-
ne wyniki głosowań do WKO 
„Solidarność” spływały poprzez 
niezależną łączność telefoniczną 
oraz zaufanych kurierów.

wyniK i FreKwencja

Wyborcy, którzy przy urnach 
pojawili się 4 czerwca 1989 r. nie 
mieli wątpliwości. Mandaty se-
nackie, gromiąc rywali, zdoby-
li Stanisław Bernatowicz (93 857 
głosów) i Andrzej Wajda, który 
zdobył największe poparcie w wy-
borach do Senatu w województwie 
suwalskim: 105 407 głosów. Do 
Sejmu z wysokim wynikiem dosta-
li się Bronisław Geremek – 114 591 
głosów (został później prze-
wodniczącym Obywatelskiego 
Klubu Parlamentarnego) i Jerzy 
Pietkiewicz – 98  516 głosów. 
Frekwencja w województwie su-
walskim wyniosła 59,14%.

Przepadła l ista k rajowa,  
a kandydaci PZPR i ZSL musie-
li poczekać na drugą turę, bo ze-
brali za mało głosów. Ostatecznie 
mandaty poselskie w „dogrywce” 
zdobyli: Michał Górski, naczel-
nik gminy w Raczkach (ZSL) – 41 
297 głosów oraz Teresa Woźniak, 
lekarka z Ełku – 36 853 głosów  
i Tomasz Romańczuk, dyrektor 
PGR w Gołdapi – 34 940 głosów 

(oboje z PZPR). W drugiej turze 
wyborów do Sejmu frekwencja  
w województwie suwalskim wy-
niosła tylko 23,6%.

W „Krajobrazach” o wyni-
ku wyborów z 4 czerwca napi-
sano: „To nie były wybory, lecz 
plebiscyt. Wyborcy wcale nie 
szli głosować na konkretne oso-
by, nie szli wybierać, lecz skre-
ślać. „Solidarność” udowodniła, 
że jest ruchem prężnym, mobil-
nym, potrafiącym znakomicie 
przeprowadzać akcję agitacyj-

ną na rzecz swoich kandydatów. 
I robiła to znacznie lepiej niż ko-
alicja.” Jak podaje Izabela Kuna 
wynik wyborów w wojewódz-

twie suwalskim ocenili też funk-
cjonariusze suwalskich organów 
bezpieczeństwa: „Zdaniem funk-
cjonariuszy prowadzących SO 
krypt. „Parlament” strona opo-
zycyjna bez wątpienia była lepiej 
przygotowana do przeprowadze-
nia kampanii, a swoich kandy- 
datów zaprezentowała szerzej  
i w bardziej atrakcyjny sposób.”

Fotografie Romana Łysionka, plakaty i ulotki pochodzą ze zbiorów Archiwum Pań-
stwowego w Suwałkach. Dziękujemy za pomoc dyrektorowi i pracownikom suwal-
skiego archiwum.

SuwalSkie obchody 
30. rocznicy wyborów

3 czerwiec, godz. 19 – widowisko narracyjne 
Małgorzaty Litwinowicz – SOK, sala kameralna;
4 czerwiec, godz. 10 – uroczystości przy Dębie Wolności
4 czerwiec, sala kameralna SOK przy ul. Jana Pawła II 5
godz. 10.35 – „Suwałki w wyborach 4 czerwiec 1989 r.” 

– otwarcie wystawy oraz kącik wspomnień z lat 
80-tych: stoisko sklepowe, bar – degustacja;

godz. 11 – „Nie śpij, bo cię przegłosują” 
– prezentacja filmów Video Studio Gdańsk;

godz. 11.30 – Pieśni wolności i solidarności 
– recital Grzegorz Kucharzewski.
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WyDArZenIA SPOrtOWe
CuD W CZęStOChOWIe 

Stało się to, co wydawało się niemożliwe. Suwalskie Wigry utrzy-
mały się w I lidze. Tak, jak przewidywaliśmy w poprzednim wydaniu 
„DwuTygodnika Suwalskiego”: dopóki piłka w grze… Piłkarze suwalskiej 
drużyny wygrali 2:1 z Rakowem w Częstochowie. Gole dla Wigier strzeli-
li: Bartosz Bida w 10 min. oraz Daniel Smuga w 92 min. Dla Rakowa gola 
zdobył Szymon Lewicki w 70 min. Wigry zagrały z ogromną ambicją. Na 
słowa uznania zasłużyła cała drużyna, a zwłaszcza Bartosz Bida, Robert 
Bartczak i Dominik Kąkolewski.  

W meczu GKS Katowice – Bytovia Bytów w Katowicach wygrała dru-
żyna przyjezdna, a zwycięskiego gola w ostatniej akcji meczu zdobył 
bramkarz Bytovii. Tym samym na zakończenie rozgrywek I ligi trzy dru-
żyny miały po 37 pkt, a najkorzystniejszy bilans suwalskie Wigry, i na-
sza drużyna utrzymała się w I lidze. Do II ligi spadły: Bytovia Bytów, GKS 
Katowice i Garbarnia Kraków.

JAKA PrZySZłOŚć WIGIer?
Poprzedni sezon był niezwykle trudny dla suwalskich Wigier. 

Najważniejsze, że zakończył się szczęśliwie. Dzięki utrzymaniu się  
w I lidze do klubowej kasy trafią pieniądze od stacji transmitującej mecze 
oraz sponsora tytularnego Fortuna I ligi, a także 1,6 mln zł za zwycięstwo  
w Pro Junior System I ligi. Do tego ostatniego zwycięstwa w znaczący 
sposób przyczynił się wychowanek Wigier Adrian Piekarski. I to niewąt-
pliwie należy ocenić pozytywnie. Trudniej jednoznacznie odnieść się do 
wymiaru zakończonego sezonu sportowego.

W ostatnim meczu Wigry zagrały w składzie: Kąkolewski – P. Olszewski, 
Najemski, Chrzanowski, Karankiewicz, Mackiewicz, (od 62 min. Sabiłło), 
Sosnowski (od 84 min. Smuga), Biedrzycki, Karbowy (od 63 min. Polkowski), 
Bartczak, Bida. Ilu z tych piłkarzy pozostanie w suwalskim zespole? Nie 
wiadomo. Na pewno w Wigrach nie będzie już trenera Mirosława Smyły. 

– Była to trudna decyzja, ale nie mogę prowadzić Wigier w sezonie 
2019/2020 Fortuna 1 Liga. Jak już wcześniej wspominałem jestem człowie-
kiem rodzinnym i nie mógłbym się zgodzić na dłuższą rozłąkę z moimi naj-
bliższymi – powiedział trener Smyła.

Od lewej 
Mirosław Smyła 
i Marek Jóźwiak

Trener Miros- 
ław Smyła przejął 
prowadzenie su-
walskich Wigier w sytuacji, gdy niewielu wierzyło w utrzymanie się dru-
żyny w I lidze. Pod jego kierownictwem drużyna wygrała 3 mecze, dwa 
zremisowała i dwa przegrała. Na pewno trenerowi M. Smyle należą się 
ogromne słowa podziękowania za wykonaną pracę w Suwałkach, w którą 
włożył wiele serca, co było widać szczególnie tuż po zakończeniu meczu  
z Rakowem w Częstochowie.  Z suwalskich Wigier odszedł też inny współ-
autor utrzymania się drużyny w I lidze – Marek Jóźwiak, który został dy-
rektorem sportowym w ekstraklasowej Wiśle Płock.

AKADeMIA 2012 PrZeGryWA
Kolejną porażką zakończył się mecz zespołu Akademia 2012 Suwałki  

w II lidze grupy mazowieckiej piłki nożnej kobiet. Tym razem suwal-
ski zespół raczej niespodziewanie przegrał 1:2 w Suwałkach z Wilgą 
Garwolin. W poprzedniej kolejce suwalczanki uległy 2:3 Włókniarzowi  
w Białymstoku. Tym samym drużyna Akademia 2012 nie jest jeszcze pew-
na utrzymania się w II lidze. Na trzy kolejki przed zakończeniem tego-
rocznych rozgrywek z 20 pkt Akademia 2012 zajmuje 8 miejsce i ma sie-
dem punktów przewagi nad grupą spadkową. Suwalczanki do rozegrania 
mają jeszcze dwa mecze z czołowymi zespołami II ligi: Loczki Wyszków  
(9 czerwca w Suwałkach) i Ząbkovia Ząbki (na wyjeździe).

SuWAłKI DruGIe
Suwałki zajęły drugie miejsce w rankingu 

opracowanym przez Sport Analytics i Statystykę 
Sportową dotyczącym samorządów przyjaznych 
klubom piłkarskim w kategorii miasta na prawach 
powiatu. W Lublinie nagrodę odebrała Ewa Sidorek, 
zastępca prezydenta Suwałk (na zdjęciu obok). 
Pierwsze miejsce w rankingu zajął Grudziądz. 

Główne kryteria brane pod uwagę to: środki fi-
nansowe otrzymane przez poszczególne kluby pił-
karskie, wydatki gmin na kluby piłkarskie w wydat-
kach ogólnych budżetów, wydatki gmin na kluby 
piłkarskie w przeliczeniu na jednego mieszkańca i środki finansowe otrzy-
mane przez kluby piłkarskie w różnych klasach rozgrywkowych.

MurAWA lePIeJ OCenIOnA
Murawa boiska piłkarskiego suwalskiego stadionu przy ul. Zarzecze 

26 znalazła się na ósmym miejscu czyli w środku rankingu stadionów I li-
gi. To wyżej niż przed rokiem, gdy suwalska murawa uplasowała się na 
jedenastej lokacie w tym rankingu. Po raz piąty z rzędu Polski Związek 
Piłkarzy przygotował klasyfikację najlepszych muraw w Fortuna 1 Lidze. 
Oceny w skali 1-5 wystawili zawodnicy poszczególnych drużyn, a więc ci, 
którzy znają je z autopsji.

ZMIAny W ŚlePSKu
Andrzej Kowal (I trener), Mateusz Mielnik (asystent) i Mateusz Kuśmierz 

(asystent) – to właśnie oni poprowadzą drużynę MKS Ślepsk Malow 
Suwałki w sezonie 2019/2020. Szkoleniowcy biało-niebieskich są w środo-
wisku siatkarskim doskonale znani. Andrzej Kowal związany był z Asseco 
Resovią Rzeszów, z którą zdobywał medale Mistrzostw Polski, Ligi Mistrzów 
i Pucharu CEV. W ostatnim czasie trenował rumuński zespół ACS Volei 
Municipal Zalău. Mateusz Mielnik w duecie z Mateuszem Kuśmierzem, po-
prowadzili siatkarzy Ślepska do mistrzostwa 1. ligi w sezonie 2018/2019.

Od prawej Andrzej Kowal i Wojciech Winnik, 
prezes Ślepska Malow Suwałki

W kadrze MKS Ślepsk Malow Suwałki 
na sezon 2019/2020 ponownie pojawią się 
Łukasz Rudzewicz, Cezary Sapiński, Kacper 
Gonciarz i Wojciech Siek. Warto przypomnieć, 
że będzie to już szesnasty (!!) sezon Rudzewicza  
w klubie. 34-letni środkowy rozegrał w po-
przednim sezonie 18 spotkań. W trakcie sezo-
nu Ł. Rudzewicz przeszedł zabieg chirurgiczny. Z suwalską drużyną po-
żegnali się: Jan Tomczak i Jewgienij Kapajew.

GrAJą JunIOrZy
Dwóch porażek doznała drużyna Wigier II w meczach IV ligi podla-

skiej rozegranych w Suwałkach. Najpierw piłkarze Wigier II przegrali 1:2 
z Biebrzą Goniądz, a następnie ulegli 1:5 Wissie Szczuczyn. Wigry II zagra-
ły w składzie juniorskim, który zdobywa doświadczenie w rozgrywkach 
seniorów. W 27 meczach Wigry II zdobyły 49 pkt i zajmują czwartą loka-
tę w tabeli IV ligi. W najbliższej kolejce suwalska drużyna zagra na wyjeź-
dzie z przedostatnim w tabeli KS Śniadowo.

MODelArZe Z SuKCeSAMI
Filip Rudziński reprezentujący suwalski OSiR wygrał mistrzostwa 

Polski juniorów modeli swobodnie latających w konkurencji F1B mo-
deli z napędem gumowym. Trzecie miejsce w tych zawodach zajął inny  
zawodnik suwalskiego OSiR Radosław Szymanowski.

 WOreK MeDAlI PłyWAKóW
72 medale, w tym 29 złotych wywalczyli pływacy suwalskiego 

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w su-
walskim Aquaparku w czasie międzynarodowych zawodów pływackich. 
Dominka Burdyn wygrała rywalizację na sześciu dystansach, a Aleksandra 
Domoradzka na pięciu. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl
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OBWIeSZCZenIe
Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
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.) oraz art. 10 § 1 
i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. 
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawiada-
miam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wnio-
sek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy 
drogi, z dnia 29.03.2019 r. znak: I.7011.02.1.2017/2019.
IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego 
i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na budowie ulicy bez nazwy (dro-
ga gminna nr 101398B) na odcinku od ul. szpitalnej 
do ulicy M. reja w suwałkach wraz z uzbrojeniem 
technicznym w zakresie robót budowlanych obej-
mujących: 

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacy-
jnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z budową 
ulicy,

– budowę jezdni ulicy o szerokości 6,0 m o naw-
ierzchni bitumicznej, na obciążenie ruchem KR3 z 
budową wyspy dzielącej na skrzyżowaniu z ul. M. 
Reja,

– budowę chodnika o szerokości 2,5 m po stronie 
południowej ulicy,

– budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie 
północnej ulicy,

– budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych 
i publicznych,

– budowę zatok parkingowych na 29 miejsc pos-
tojowych po stronie południowej ulicy,

– budowę kanału technologicznego,
– budowę uzupełniającego odcinka sieci kanali-

zacji deszczowej oraz przykanalików, 
– budowę uzupełniającego odgałęzienia sieci ka-

nalizacji sanitarnej,
– budowę oświetlenia ulicznego,
– budowę niekolizyjnego odcinka kablowej linii 

energetycznej nN-0,4 kV,
– regulację pionową urządzeń uzbrojenia 

podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uz-
brojenia terenu, 

– wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg pub-
licznych:

a) przebudowy ulicy Szpitalnej w zakresie:
– dostosowania wysokościowego istniejącej jezd-

ni ulicy i części chodnika z budową nowej jezdni i 
ciągiem pieszo-rowerowym na działce nr 22750/8,

– budowę ciągu pieszo-rowerowego z zagospo-
darowaniem zielenią na działce nr 22065/1,

b) przebudowy ulicy M. Reja w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 655, na działkach nr 22064/1, 22063/1, 
22067/1 w zakresie:

– budowy skrzyżowania ulicy bez nazwy z ul. M. 
Reja (wysokościowe dowiązanie z istniejącą jezdnią),

– budowy wyspy dzielącej wraz z budową prze-
jścia dla pieszych,

– wysokościowego dowiązania istniejącego 
chodnika,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu:

a) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej 
z niekolizyjnym odcinkiem kablowej linii energety-
cznej nN (przebudowa przyłącza) w wprowadze-
niem kabli na istniejący słup energetyczny (dział-
ka nr 21975),

b) budowa odcinka kablowej linii oświetlenio-
wej z niekolizyjnym odcinkiem kablowej linii ener-
getycznej nN (przebudowa przyłącza), na działkach 
nr 22750/8 i 22065/1 (ul. Szpitalna). 

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami nr: 22064/2 (istnieją-
cy pas drogowy drogi gminnej nr 101398B), 22063/3, 
21997/5 (działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy 
) i w części na działkach nr: 21998, 22065/4, 22067/2 
(obręb nr 0002, Miasto Suwałki)

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. 
ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudo-
wy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości ozna-
czonej działkami nr: 21975, ul. Szpitalna: 21750/8 
i 22065/1, ul. M. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 655: 22063/1, 22064/1, 22067/1, (obręb 0002, 
Miasto Suwałki). 

Numery działek podlegających podziałowi: 
21998, 22065/4, 22067/2 (obręb nr 0002, Miasto 

Suwałki).
Numery działek po podziale, wchodzące w gra-

nice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 
21998/1, 22065/5, 22067/3 (obręb nr 0002, Miasto 
Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek po podziale, leżące poza pasem 
drogowym: 21998/2, 22065/6, 22067/4 (obręb nr 
0002, Miasto Suwałki), według załączonych projek-
tów podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w grani-
ce pasa drogowego ww. drogi: 22063/3, 21997/5 (ob-
ręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału 
w całości zlokalizowana jest na nieruchomości ozna-
czonej działkami o nr geod.: 22064/2 (istniejący pas 
drogowy drogi gminnej nr 101398B), 22063/3, 21997/5 
(działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i na 
działkach nr: 21998/1, 22065/5, 22067/3 (obręb nr 
0002, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-

tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. 
ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudo-
wy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomościach ozna-
czonych działkami nr: 21975, ul. Szpitalna: 21750/8 
i 22065/1, ul. M. reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
655: 22063/1, 22064/1, 22067/1. 

Działki objęte podziałem przejmowane pod 
pas drogowy drogi gminnej:Obręb nr 0002 Miasto 
Suwałki:

– 21998 o pow. 0,3150 ha dzielona na dział-
ki: 21998/1 o pow. 0,0317 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 21998/2 o pow. 0,2833 ha (w doty-
chczasowym władaniu),

– 22065/4 o pow. 0,1726 ha dzielona na dział-
ki: 22065/5 o pow. 0,0450 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 22065/6 o pow. 0,1276 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 22067/2 o pow. 0,1969 ha dzielona na dział-
ki: 22067/3 o pow. 0,0079 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 22067/4 o pow. 0,1890 ha (w dotych-
czasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budow-
lanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. 
A Mickiewicza 1, pok. 138. 162/2019

Całuśna siedmiomiesięczna 
suczka czarna podpalana 
w loczkach uszczęśliwi 
rodzinę, która ją przygarnie

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

Dystyngowana 
czteroletnia suka 

biszkoptowa, będzie 
chętnie uczestniczyć 

we wszystkich twoich 
zajęciach na świeżym 

powietrzu

Roczny piesek wilczasty 
à la sarenka będzie 

wiernym kompanem 
w długich marszach 

i marszobiegach
Urocza suka czarna podpalana 
z wąsami,  (cztery lata) 
rozśmieszy nawet 
największego ponuraka

Kudłate rodzeństwo, 
szczeniaczki samczyki, szukają 

rodziny, która będzie miała 
dużo wolnego czasu na zabawę 

z nimi, oraz ich edukację
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Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą reja a uli-
cą Szpitalną w Suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) podaje się do publicznej wiadomości, 
że Uchwałą nr VI/72/2019 w Suwałkach z dnia 27.03.2019 r. przyjęta została 
„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach”.

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

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  149/2019

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego północno– achodniego rejonu ulicy M. reja w Suwałkach

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) podaje się do publicznej wiadomości, 
że Uchwałą nr VI/73/2019 w Suwałkach z dnia 27.03.2019 r. przyjęty został 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno– zachod-
niego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach”.

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

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

151/2019

OGłOSZenIe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy 

Piaskowej w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszy-
mi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Suwałkach Nr II/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 czerwca 2019 r. do 
12 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w po-
niedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku 
do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce 
Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejsco-
wego planu odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 146 w godzinach od 9.00 

do 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 2 sierpnia 2019 r. (włącznie). 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwa-
gi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przy-
jęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-ma-
il: org@um.suwalki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Suwałk. 153/2019

OGłOSZenIe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczone-
go ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową 

i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVI/449/2017 z dnia 25 
września 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogra-
niczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową Modrzewiową, Grabową 
i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 10 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 
8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny 
będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego 
planu odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 2 sierpnia 2019 r. (włącznie). 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwa-
gi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przy-
jęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: org@
um.suwalki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Suwałk.  154/2019
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Suwałkach Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością 
na podstawie badań wykonanych przez laboratorium Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 13.05.2019 r.) 
informuje, że jakość i skład wody dostarczanej odbiorcom przez PWiK 
w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ( Dz. U. 2017 poz.2294).

W załączeniu
Ocena jakości wody  159/2019
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Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Armii 
Krajowej, M. Reja i Obwodnicą Suwałk

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) podaje się do publicznej wiado-
mości, że Uchwałą nr VI/70/2019 w Suwałkach z dnia 27.03.2019 r. przyję-
ty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w 
kwartale pomiędzy ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej, M. Reja i 
Obwodnicą Suwałk”.

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

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej. 150/2019

Sklepy firmowe „rOMAC” oferują w promocji:
 

¿ Wołowinę zrazową – 19,90 zł
¿ Ligawę wołową – 24,90 zł
¿ Wołowinę kl. I – 14,90 zł
¿ Wołowinę kl. II – 10,00 zł
¿ Szponder wołowy – 10,00 zł
¿ Antrykot wołowy – 17,00 zł
¿ Pręgę wołową – 10,00 zł

 
Promocja trwa do 15 czerwca 2019 r. 

w naszych sklepach firmowych:
 

n Targowisko Miejskie – ul. Sejneńska 6 (Hala Targowa lok. 3 i lok. 17)
n Ul. Minkiewicza 6
n Ul. Nowomiejska 16 (pętla przy ul. Nowomiejskiej)

        
Serdecznie zapraszamy !!!

160/2019

Dyżury Z rADnyCh
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im 

swoje uwagi i pomysły.
28 maja zapraszają  Anna ruszewska i Andrzej turowski z Klubu 

Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 4 czerwca na suwalczan cze-
kają Jarosław Schabieński z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marek lech 
Zborowski-Weychman z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Radni dy-
żurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej, w pokoju 146 na 
pierwszym piętrze ratusza.

Ogłoszenie  o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza pu-

bliczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych  
w Suwałkach przy ulicy: 

1. ludwika Waryńskiego 11 o powierzchni użytkowej 40,41 m2 – wywoław-
cza wysokość stawki czynszu 8,00 zł/m2 netto, wadium  480,00 zł.

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

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

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

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

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

cza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,
– lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 21,78 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 360,00 zł,
– lokal położony na I piętrze o powierzchni użytkowej 34,75 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 570,00 zł,
Lokale przeznaczone są na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 

nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno – ka-
nalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz są przedmiotem prze-
targu w aktualnym stanie technicznym.

Przetarg odbędzie się w dniu 5.06.2019 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu 
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu 
dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2  
w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na 
stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzy-
skać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.  161/2019
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FoRza wigRy poMaga
Trwa remont  pomieszczenia magazynowego w świetlicy suwalskiej 

„Przystani”, które po modernizacji przekształci się w salę do ćwiczeń spor-
tów walki. Remont nieodpłatnie wykonują kibice Wigier.

– Pomysł  na remont narodził się podczas kolacji wigilijnej, na której 
byli przedstawiciele kibiców Wigier – mówi Marcin Butkiewicz kierow-
nik „Przystani”. – Zaproponowali by mocniej zainteresować dzieci spor-
tem. W świetlicy mamy siłownię, stoły do gry w piłkarzyki, cymbergaja, 
tenisa i bilard.  Ale dzieci nie mają gdzie się bezpiecznie wyżyć, wysza-
leć. Opiekujmy się sześćdziesiątką dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Mogą  
u nas pod opieką odrobić lekcje, zjeść posiłek, odpocząć, uczestniczyć  
w ciekawych zajęciach, zabawie – dodał.

 Z myślą o remoncie Klub Kibiców Forza Wigry w lutym zorganizował 
charytatywny turniej amatorskich drużyn w halową piłkę nożną „Gramy 
dla Przystani”. Wszystkie pozyskane  środki finansowe przeznaczone zo-
stały na zakup materiałów budowlanych.

– Remont rozpoczęliśmy w kwietniu. Otrzymaliśmy 
wsparcie suwalskich firm w postaci pomocy rzeczowej. 
Pozyskaliśmy od nich m. in. okno, drzwi, instalację elek-
tryczną. Przed nami jeszcze dużo pracy i wydatków. 
Dlatego nadal prosimy o wsparcie naszej inicjatywy lu-
dzi dobrej woli. Pracujemy nad sufitem podwieszanym, 
potem czeka nas tynkowanie wszystkich ścian, montaż 
oświetlenia, wyposażenia, pokrycia całej podłogi mata-

mi sportowymi – mówi Mateusz tarasiewicz z Klubu Kibiców Forza Wigry.

Klub Kibiców Forza Wigry pomaga potrzebującym nie po raz pierw-
szy. Organizował zbiórkę słodyczy, zabawek oraz gier dla wychowanków 
Domu Dziecka w Pawłówce i uczniów z suwalskiej „Bajki”, szkoły która 
opiekuje się między innymi dziećmi z autyzmem.

>>

Po siedmiu latach przerwy powrócono do organizacji Jaćwieskiego 
Festynu Archeologicznego. To popularna impreza plenerowa o tematyce 
pradziejowej i historycznej, realistycznie przedstawiająca różne epizody  
z dawnych dziejów Suwalszczyzny. Niezmiennie odbywa się ona w scene-
rii Uroczyska Białorogi w sąsiedztwie rezerwatu Cmentarzyska Jaćwingów. 

Podczas dwóch dni podsuwalską Szwajcarię odwiedziło ponad dwa tysią-
ce osób. Były pokazy produkcji dziegciu i smoły drzewnej, kowalstwa, odlew-
nictwa, plecionkarstwa z łyka i kory, tkactwa oraz farbowania tkanin. Były tak-
że antyczne gry i zabawy, miotanie z broni białej, wytwórstwo przedmiotów 
użytkowych i zdobnictwo oraz pokazy kuchni z okresu wczesnohistorycznego. 

– Po siedmiu latach wróciliśmy do sprawdzonej i pięknej tradycji or-
ganizacji imprezy o charakterze historycznym, a zarazem zabawowym. 
Przez okres przerwy nie próżnowaliśmy, tylko prowadziliśmy warsztaty  
i badania. Przede wszystkim zdobyliśmy jednak pieniądze na tę i kolejną 
edycję Festynu. Zaletą imprezy jest także autentyczna lokalizacja, a więc 
miejsce, gdzie przed tysiącem lat żyli Jaćwingowie – powiedział Jerzy 
Brzozowski, dyrektor suwalskiego Muzeum Okręgowego. 

Organizatorami Festynu byli: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 
Bractwo Jaćwingów Pera Sudinoi oraz litewski Klub Archeologii 
Doświadczalnej „Pajauta”.

jaćwinGowie powrócili na suwalszczyznę>>

Duże zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudzały pokazy średniowieczne-
go rzemiosła

Goście festynu obejrzeli też opowieść historyczną „Wykupienie ciała św. Wojcie-
cha od Prusów” oraz Turniej Wojów o Skarb Skomanda.

W turnieju wojów wzięło udział kilkunastu wyjątkowo sprawnych i uzbrojo-
nych w broń białą rycerzy. Tegoroczną edycję wygrał Virbatis z Litwy
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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 zarówno 
przez publiczność, jak i muzyków. Patronat medialny nad SBF sprawu-
je „DwuTygodnik Suwalski”. Na naszych łamach przybliżamy program 
Suwałki Blues Festival. 

Koncert 14 lipca (niedziela) o godz. 20.30 na scenie przy ratuszu 
wystąpi the Allman Betts Band. Wstęp wolny.

T h e  A l l m a n 
Betts Band otwie-
rają   now y roz-
d z ia ł  w t r w ają -
cej już ponad pół 
w i e k u  t r a d y c j i 
jam bands. Po raz 
pierwszy w Polsce 
i po raz pierwszy 
w Europie, konty-
nuatorzy muzycz-
nej idei The Allman 

Brothers Band wystąpią na zakończenie XII Suwałki Blues Festival.
Devon Allman i Duane Betts, synowie inicjatorów legendarnej forma-

cji The Allman Brothers Band – Gregga Allmana i Dickieya Bettsa, od lat 
utrwalają swoją muzyczną przyjaźń. W tym roku stworzyli zespół, który 
nawiązuje do ponadczasowych dokonań ich ojców i pozwala zaprezen-
tować im własną twórczość. Powstała formacja The Allman Betts Band. 
Śpiewający gitarzyści Devon i Duane zaprosili do współpracy w studiu  
i na trasie koncertowej basistę Barry’ego Oakleya Jr. (syna współzałoży-
ciela The ABB o tym samym imieniu i nazwisku). Osiągnęli tym samym 
brzmienie i konwencję zbliżoną do The ABB – śpiewne dialogi gitarowe 
wsparte improwizacją. Instrumentarium zespołu tworzą trzy gitary, dwie 
perkusje, bas i klawisze. W programie mają oczywiście kultowe „Midnight 
Rider” i „In Memory Of Elisabeth Reed”, ale w trakcie koncertu prezentu-
ją także własne, premierowe utwory, które nagrali na przygotowaną do 
wydania w tym roku płytę.

Fot. str. int. SOK

gospel w sok
W Suwalskim Ośrodku Kultury zakończył się czwarty Soulwałki Gospel 

Workshop. Gwiazdą tegorocznej imprezy był John Tillery, amerykań-
ski solista, kompozytor i  laureat najważniejszych nagród muzycznych 
(Stellar Award, Grammy Award). W Suwałkach wystąpił z chórem Living 
Sacrifice oraz gośćmi specjalnymi: wokalistą Robertem E. Personem i pia-
nistami Darnellem Moore i Warrenem Jonesem. 

Koncertom towarzyszyły trzydniowe spotkania warsztatowe, które 
poprowadził John Tillery wraz z członkami Living Sacrifice oraz warszta-
ty tańca. Nowością były anielskie warsztaty rękodzieła prowadzone przez 
Halinę Mackiewicz. W koncercie finałowym zagraniczni goście wystąpi-
li wspólnie z Festiwalowym Chórem Gospel, złożonym z miłośników tej 
muzyki z całej Polski i uczestników warsztatów, Suwałki Gospel Choir pod 
kierownictwem Anny Szafranowskiej, Suwalską Orkiestrą Kameralną i ze-
społem Holy Noiz. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

>>

potrafią pomaGać
W etapie rejonowym XXVII  edycji Ogólnopolskich Mistrzostw 

Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża zwyciężył zespół z su-
walskiego III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Lityńskiego wyprzedza-
jąc drużynę z suwalskiego VII Liceum Ogólnokształcącego. Nad zalewem 
„Arkadia” rywalizowały jeszcze zespoły z suwalskich zespołów szkół nr 4 
i 6 oraz sejneńskiego Zespołu Szkół CKR.

Najpierw młodzież musiała się wykazać wiedzą  o zasadach udziela-
nia pierwszej pomocy oraz z międzynarodowego prawa humanitarnego. 
Następnie swoje umiejętności ratownicze zespoły zaprezentowały udzie-
lając pomocy osobie użądlonej i uczulonej na jad owadów, resuscytacji 
osoby tonącej, czy opatrzeniu ran. Największe problemy  młodzież mia-
ła na stacji przygotowanej przed wojsko. Niecodziennie przecież spoty-
kamy osoby z ranami postrzałowymi nóg czy klatki piersiowej.

Organizatorem mistrzostw był Zarząd Rejonowy w Suwałkach 
Polskiego Czerwonego Krzyża, współorganizatorami PWSZ, WOPR, PSP, 
14 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Zadanie zostało dofinansowane z budżetu miejskiego Suwałk.

>>
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>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

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

Do Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.
Jakiej instytucji groziło zalanie przez Czarną Hańczę na zdję-

ciu z lat sześćdziesiątych?
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 7 czerwca.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z wydania „DTS” nagrodę otrzymał łukasz Bagiński.
Odpowiedź poprawna z wydania nr 10 to:  Osiedle II w latach 

70-tych z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny 
otrzymało imię Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

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



Centrum Obsługi nieruchomości

Międzynarodowy Koncern Obrotu nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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¿ 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
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