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Dzień goDności
Były zabawy, konkursy, występy artystyczne i poczęstunek z gro-

chówką dla wszystkich. Tak Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną obchodziły osoby niepełnosprawne z opiekunami z su-
walskich oraz podsuwalskich placówek na spotkaniu zorganizowanym 
na Placu Marii Konopnickiej. Zaproszonych gości  powitał  przewodni-
czący Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Suwałkach, Krzysztof Jurewicz. Na spotkaniu po-
jawili się też prezydent Suwałk Czesław renkiewicz oraz wójt gminy 
Suwałki – Zbigniew Mackiewicz.

Podczas spotkania wręczono nagrody w VIII edycji konkursu pla-
stycznego „Niepełnosprawni są wśród nas”. Dzieci i młodzież oblegały 
wystawę sprzętu wojskowego Polskiej Organizacji Wojskowej – Oddział 
Suwałki. Były też stoiska ratownictwa medycznego PWSZ. Na scenie for-
macje taneczne ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 
swoimi występami zachęcały obecnych do tańca.
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>>Radni czytali dzieciom
Suwalscy radni czytali dzieciom wiersze Danuty Wawiłow. Po raz 

dziewiętnasty Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zorganizowała  
akcję „Suwalczanie czytają dzieciom”. Tym razem wspólnie z Przedszkolem 
nr 4. W przedszkolnym ogrodzie suwalscy radni czytali dzieciom  
z przedszkoli numer: 2, 3, 4 oraz 
z przedszkola Koszałkowo.  
W przerwach przedszkolaki 
zabawiał DJ Słoma oraz pra-
cownicy biblioteki.

Przedszkolakom 
wiersze czytali 
(od lewej): 
Bogdan Bezdziecki, 
Jacek Niedźwiedzki,  
Karol Korneluk  
i Zdzisław 
Przełomiec

Weekend bezpiecznej 
jazDy Dla każDego 

Jak bezpiecznie pokonać zakręt czy przejazd kolejowy – tego moż-
na było dowiedzieć się i przede wszystkim praktycznie sprawdzić swoją 
umiejętność kierowania samochodem, w czasie Weekendu Bezpiecznej 
Jazdy zorganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Suwałkach oraz Suwalską Radę Seniorów. W tej imprezie edukacyj-
nej uczestniczył m.in. Zdzisław Przełomiec, przewodniczący suwal-
skiej Rady Miejskiej.

– Skupiliśmy się na popularyzacji bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym z udziałem seniorów, których przybywa, ale także wśród wszystkich 
pozostałych uczestników ruchu drogowego. Projekt realizujemy wraz 
z Miastem Suwałki oraz Suwalską Radą Seniorów – powiedział Marcin 
Kleczkowski, dyrektor suwalskiego WORD.

Symulator zderzeń i Miasteczko Ruchu Drogowego na placu WORD 
przy ul. Waryńskiego pozwalały na stworzenie realnych sytuacji w ruchu 
ulicznym. Uczestnicy mogli także obejrzeć pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

Były też alkogogle, narko-
gogle i sengogle, które po-
zwalały odczuć reakcję na 
bodźce w sytuacji, gdy kie-
rowca jest pod wpływem 
alkoholu, narkotyków, lub 
jest po prostu niewyspany
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buduje się dość dużo. Jeżeli mają Państwo taką 
możliwość to zachęcam do obserwowania na-
szej strony internetowej www.um.suwalki.pl  
oraz profilu Facebook: „Pogodne Suwałki”. 
Zdjęcia z lotu ptaka robią olbrzymie wrażenie  
i bez wychodzenia z domu można sprawdzić jak 
zmienia się nasze miasto. Jednak zawsze najle-
piej przekonać się o tym osobiście.

podlaski
lauR muzealny

Suwalscy muzealnicy odnieśli duży sukces  
w konkursie „Podlaski Laur Muzealny 2018 ro-
ku”, który podsumowano w suwalskim Muzeum 
Okręgowym. W trzech kategoriach  zwyciężyli su-
walczanie. 

W kategorii „Wydarzenie pozawystawienni-
cze” najwyżej oceniono projekt: „Suwalszczyzna 
w drodze do Niepodległej. 1918-1919 – program 
działań poświęconych 100-leciu odzyskania nie-
podległości przez Suwalszczyznę”. Materiał przy-
gotowany został przez Magdalenę Wołowską-
rusińską i Krzysztofa Skłodowskiego. Nagrodę 
główną w kategorii „Wydawnictwo” otrzymał: 
Andrzej Matusiewicz za publikację „Dwory na 
Suwalszczyźnie”. Książka była wydana drukiem  
w 2018 roku przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach 
i suwalskie Starostwo Powiatowe.

Rozstrzygnięcie konkursu połączone było z obcho-
dami Międzynarodowego Dnia Muzeów. Z tej okazji 
prezydent  Suwałk Czesław renkiewicz i przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec podzię-
kowali wszystkim muzealnikom, zwłaszcza suwalskim,  
za zaangażowanie i pogratulowali sukcesów.

3

>> >>

Nagrodę główną w kategorii 
„Wystawa” otrzymała Eliza 
Ptaszyńska za wystawę cza-
sową „Juliusz Kossak 1824-
1899 / Wojciech Kossak 
1856-1942”

BęDzie czystsze 
poWietRze

Pr ze dsiębior s t wo En erge t y k i  C iep ln ej  
w Suwałkach uruchomiło instalację oczyszcza-
nia spalin przemysłowych. Przyczyni się to do 
poprawy jakości powietrza w regionie. Tym sa-
mym został zakończony, terminowo i w ramach 
przyjętego budżetu projekt dofinansowany kwo-
tą ponad 8 mln zł niskooprocentowanej pożycz-
ki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Kosz t całkowit y te -
go przedsięwzięcia wyniósł niemal 13,7 mln zł.

Suwalska inwestycja ma docelowo ograniczyć 
emisję wynikającą ze spalania węgla kamiennego 
do poziomów zgodnych z wymogami europejski-
mi. Przede wszystkim będzie to ograniczenie emisji 
dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz redukcja emi-
sji pyłów o średnicy większej niż 10 mikrometrów 
(PM10). Termin osiągnięcia wskaźników zgodnych 
z wymogami europejskimi wyznaczono na koniec 
lutego 2020 r.
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ZdAnieM PreZydentA

Na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” 
staram się poruszać różne zagadnienia. Tym ra-
zem chciałbym zainteresować Państwa nowym 
cyklem zdjęć, które od początku maja tego ro-
ku publikujemy co 2 tygodnie na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz 
przekazujemy suwalskim mediom.

Zdjęcia przedstawiają postępy z prac przy 
suwalskich inwestycjach. Są o tyle ciekawe, że 
wykonane za pomocą drona. Dzięki temu moż-
na śledzić co i w jakim tempie powstaje w na-
szym mieście. Ostatni cykl zdjęć, które opubli-
kowaliśmy 6 czerwca poświęcone były kilku 
trwającym w Suwałkach budowom:

n suwalskie bulwary – termin realizacji to 
maj 2020 r.

n nowy żłobek miejski przy ul. Kościuszki 6 
– termin realizacji to listopad 2019 r.

n rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 – ter-
min realizacji to lipiec 2020 r.

n budowa ulicy Aleksandry Piłsudskiej – ter-
min realizacji to wrzesień 2019 r.

n budowa ulicy 100-lecia Niepodległości 
Polski – termin realizacji to grudzień 2019 r.

n pas startowy – termin realizacji to czer-
wiec 2019 r.

n budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół Technicznych – termin realizacji 
to 31 sierpnia 2019 r.

n budowa ul. Krzywólka – termin realizacji 
to 31 sierpnia 2019 r.

n remont kostki na ul. Kościuszki – termin 
realizacji to październik 2019 r.

Jak Państwo mogą przeczytać w Suwałkach 

GłoSuJMy nA MurAl
Do 14 czerwca na stronie www.um.su-

walki.pl można wybrać kolejny suwalski 
mural. Na Ogólnopolski Otwarty Konkurs 
n a  M u r a l  A r t y s t y c z ny  „ S u w a ł k i  d l a 
Niepodległej” ogłoszony przez Prezydenta 
Miasta Suwałk wpłynęło 19 prac. Komisja 
konkursowa wybrała pięć spośród nich.  
W drugim etapie konkursu na wskazane pro-
jekty mogą głosować internauci. 

Konkursowe murale obejrzeć można na 
stronie www.um.suwalki.pl oraz www.
dwutygodniksuwalki.pl 

Wyniki głosowania internetowego ko-
misja konkursowa przedłoży Prezydentowi 
Miasta Suwałk, który ostatecznie rozstrzy-
gnie konkurs. Głosować można do 14 czerw-
ca 2019 roku. Ogłoszenie wyników odbędzie 
się do 30 czerwca. 

Odsłonięcie muralu na kamienicy przy 
ul. T. Kościuszki 19 zaplanowano na 24 sierp-
nia, dokładnie w 100. rocznicę wyzwole-
nia Suwałk.

dyżury rAdnyCh
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 11 czerwca zapraszają Bogdan Bezdziecki i tadeusz Czerwiecki z Prawa 

i Sprawiedliwości. Natomiast 18 czerwca na suwalczan czekają Sylwester Cimochowski  
i Zbigniew roman de-Mezer z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Radni dyżurują w godzinach 
15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej, w pokoju 146 na pierwszym piętrze ratusza.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.00 w pokoju 145 na 
pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.
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>> BęDzie remont Utraty
Znamy już wyniki przetargu na remont ulicy Utrata. W zamó-

wieniu podzielonym na dwie części najkorzystniejszą ofertę złożyło 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, które za swoją pracę oczeku-
je 1 456 000 zł.  Zlecenie obejmuje najbardziej zniszczone fragmenty 
jezdni – głównie prawe pasy ruchu. Prace zgodnie z zapisami prze-
targu mają zakończyć się do 30 października tego roku.

– Zadanie podzieliliśmy na dwie części ponieważ zakres re-
montu uzależniliśmy od tego, czy pozyskamy dofinansowanie  
z Ministerstwa Infrastruktury. W ostatnich dniach dotarła do nas infor-
macja, że przyznano nam 800 tys. zł. Wiem, że zabiegał o to Wojewoda 
Podlaski. Bardzo dziękuję Panu Wojewodzie za pomoc i wstawiennic-
two – informuje Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Nawierzchnia zostanie odnowiona od skrzyżowania z Łąkową 
do Waryńskiego. To skrzyżowanie nie będzie remontowane, a da-
lej w kierunku północnym remontowana będzie wschodnia nit-
ka, skrzyżowanie z Sejneńską, dalej zachodnia nitka, skrzyżowanie 
z Przytorową i zachodnia nitka do skrzyżowania z Dwernickiego  
i Kolejową, na którym nie będzie prac remontowych. Są to najbar-
dziej zniszczone fragmenty jezdni i na chwilę obecną pieniędzy wy-
starczyło na taki właśnie zakres robót.

Warto dodać, że nowej nawierzchni ul. Utrata doczeka się tak-
że przy skręcie do Płociczna, gdzie powstanie rondo. Ta inwestycja 
związana jest z budową ulicy 100-lecia Niepodległości Polski, któ-
ra wraz z tunelem pod torami i mostem na Czarnej Hańczy połączy 
Utratę z Sejneńską. Roboty powinny rozpocząć się jeszcze w czerwcu.  
W umowie wykonawca zobowiąże się do prowadzenia prac poza 
godzinami szczytu. Drogowcy nie powinni więc przeszkadzać kie-
rowcom w godz. od 6 do 10 oraz od 14 do 17.

poleci do usa
Uc zeń I I  k lasy su-

w a l s k i e g o  I  L i c e u m 
O g ó l n o k s z t a ł c ą ce g o 
im .  M .  Konopnick iej 
Mateusz Sulimowicz 
weźmie udział w bada-
niach fal grawitacyjnych 
pod opieką absolwen-
ta I LO suwalczanina dr. 
Marka Szczepańczyka, 
który przewodniczy gru-
pie naukowców zajmu-
jących się badaniem te-
go zjawiska. W związku  
z tym uczeń I LO już w lip-
cu wyjedzie do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie 
będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny fizyki. Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk postanowił, że suwalski samorząd sfinansuje 
zakup biletu lotniczego dla Mateusza w obie strony.

Dr Marek Szczepańczyk zwrócił się do I LO z propozycją wytypowania 
ucznia do osobistego uczestnictwa w badaniach nad falami grawitacyjny-
mi. Dr M. Szczepańczyk to pracownik Wydziału Fizyki Uniwersytetu Florydy  
w USA. Przewodniczy grupie naukowców, którzy wchodzą w skład między-
narodowego zespołu zajmującego się badaniem fal grawitacyjnych. Decyzją 
Komitetu Noblowskiego założycielom konsorcjum przyznano w 2017 r. nagro-
dę Nobla za odkrycie tego zjawiska.

Na zdjęciu od lewej Czesław Renkiewicz, prezydent 
Suwałk, Mateusz Sulimowicz, Dorota Jabłońska, dy-
rektor I LO oraz ojciec M. Sulimowicza

>>

PrzeDszkolaki zatańczyły
Już po raz piętnasty suwalskie przedszkolaki zatańczyły na Regionalnym 

Przeglądzie Przedszkolnych Zespołów Tanecznych. Jak zwykle gospodarzem 
i organizatorem przeglądu było suwalskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami 
Integracyjnymi. Na scenie świetlicy Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
zaprezentowało się dziewięć zespołów z przedszkoli z Suwałk i Puńska oraz 
Oddziału Przedszkolnego w suwalskim Zespole Szkół nr 7. Podziwiał je m.in. 
Zdzisław Przełomiec, przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej.

Dzieci tańczyły poloneza, krakowiaka, polkę, oberka i kujawiaka, słowem 
wszystkie popularne tańce ludowe. Na uwagę zasługiwał nie tylko umiejęt-
ności tancerzy, ale także ich piękne, regionalne stroje. 

– Jednym z najcudowniejszych elementów towarzyszących przeglądowi 
jest wspaniała atmosfera, zarówno na scenie, jak i na widowni. Nasze dzieci 
zachowują się jak prawdziwe gwiazdy, bawią się znakomicie, ale też występ 
potrafią traktować niezwykle poważnie – powiedziała danuta Borawska, dy-
rektor Przedszkola nr 5.

Podobnego zdania była Bożena żukowska, babcia 6-letniego Marcela. 
Zapytana o wrażenia, stwierdziła, że jest dumna widząc wnuczka tańczącego 
tańce narodowe. Zwycięzcami przeglądu były wszystkie uczestniczące gru-
py, które otrzymały pamiątkowe dyplomy i worki słodyczy.

>>

Us army w sUwałkach
C z e s ł aw r e n - 

kiewicz, prezydent 
Suwałk spotkał się  
z przedstawicielami 
zespołu do współ-
pracy cywilno-woj-
skowej Batalionowej 
Grupy Bojowej (na 
zdjęciu), w skład któ-

rej wchodzą żołnierze USA. Amerykańscy żołnierze wspólnie ze swo-
imi odpowiednikami z polskiej armii przeprowadzają rekonesans 
okolic tzw. „przesmyku suwalskiego”. Najbardziej interesowały ich 
kwestie związane z infrastrukturą drogową pod kątem przemiesz-
czania większej ilości żołnierzy i ciężkiego sprzętu wojskowego,  
a także wymiana informacji związanych z wpływem obecności za-
granicznych żołnierzy na życie i funkcjonowanie Suwałk.

>>
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>> WydArZyło Się

Ciąg dalszy na str. 7

n Osiem złotych, dwa srebrne i dwa brązowe 
medale oraz tytuł Gold Team zdobyły tancerki 
ze Studia Tańca Flex, działającego w Suwalskim 
Ośrodku Kultury pod kierunkiem Jadwigi 
tylendy na Międzynarodowych Prezentacjach 
Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek 
POM-PA 2019 w Białymstoku. Formacje Flex 
okazały się najlepsze wśród 47 zespołów. 

n  Suwalski samorząd miejski przekaże 
Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach 
350 tys. zł na zakup m.in.: URS na Oddział 
Urologiczny, zestawu do mikrochirurgii ucha 
na Oddział Laryngologiczny, foteli zabiego-
wych na Oddział Okulistyczny, bieżni kardio-
logicznej oraz wózka transportowego na SOR. 
To już kolejny rok kiedy władze Suwałk finan-
sują zakup sprzętu i aparatury medycznej na 
potrzeby miejscowego szpitala. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali podejrza-
nego o włamania do kilku piwnic na tere-
nie jednego z miejskich osiedli. Na szczęście 
w pomieszczeniach nie było wartościowych 
przedmiotów. 33-latek ukradł między inny-
mi parasol balkonowy, wentylator na stoja-
ku i ubrania. 

n Stanowisko w zarządzie spółki Energa, 
jednej z największych polskich firm energe-
tycznych straciła Barbara Klimiuk, była wi-
ceprezydent Suwałk. B. Klimiuk pełniła obo-
wiązki prezesa Energi od lipca ubiegłego roku. 
Wcześniej, od 2017 roku była wiceprezesem do 
spraw operacyjnych spółki. 

n  C z ł o n k o w i e  I z b y  P r z e m y s ł o w o -
Gospodarczej w Suwałkach na walnym zgro-
madzeniu wybrali 11-osobową radę. Na jej 
czele ponownie stanął Bogdan Sadowski, 
właściciel przedsiębiorstwa SABO. 

n łukasz owsiejko z Dąbrowy Białostockiej 
został nowym prezesem Agencji Rozwoju 
Regionalnego „Ares” w Suwałkach. Jego zastęp-
cą został Maciej Milanowski z Augustowa. Tak 
zdecydowała rada nadzorcza tej instytucji. 
34-letni Ł. Owsiejko, do niedawna pracował 
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. 
Jest związany z Prawem i Sprawiedliwością.  
W Aresie zastąpi odwołaną pod koniec 
kwietnia Monikę lipińską, związaną z kolei  
z Platformą Obywatelską.

Rozpoczął się nabór wniosków do siódmej 
edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Mieszkańcy Suwałk mają ponownie do wyko-
rzystania aż 2,6 mln zł. Kwota podobnie, jak 
rok temu podzielona jest na 3 grupy projek-
tów. Wnioski można składać do 9 sierpnia 2019 
roku. Pojedynczy „duży” projekt inwestycyjny 
nie może przekroczyć kwoty 800 000 zł. „Mały” 
projekt inwestycyjny nie może być droższy niż 
100 000 zł, a pojedynczy kulturalny lub spo-
łeczny projekt może maksymalnie kosztować 
20.000 zł. W tym roku mogą być zgłaszane pro-
jekty do realizacji na terenie suwalskich placó-
wek oświatowych.

Przeznaczona kwota na realizację pro-
jektów w  ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego została podzielona w nastę-
pujący sposób:
– na projekty kulturalne lub społeczne o war-

tości nieprzekraczającej 20 tys. zł – 100 tys. zł,
– na projekty inwestycyjne „małe” o warto-

ści nieprzekraczającej 100 tys. zł – 500 tys. zł,
– na projekty inwestycyjne „duże” o wartości 

powyżej 100 tys. zł do 800 tys. zł – 2 mln. zł.

Formularz w wersji elektronicznej jest do-
stępny na stronach: www.um.suwalki.pl oraz 
www.budzetobywatelski.suwalki.eu, a tak-
że w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 
oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 
203.

W  ubiegłorocznej (szóstej) edycji Suwalskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 33 pro-
jekty. Do realizacji przyjęto m.in. 2 projekty przy 
zbiegu ul. Reja i Lityńskiego oraz przy wtórniku 
przy ul. Reja

nabóR do sbo 2020

jubileusz W WaRen
–  Nadaję Ci imię „Suwałki”. Płyń po 

wszystkich wodach i sław swoje imię – te 
słowa wypowiedziała ewa Sidorek, za-
stępca prezydenta Suwałk, 31 maja w nie-
mieckim Waren (Müritz), mieście partner-
skim Suwałk. Wszystko przy okazji chrztu 
łodzi podczas miejscowego święta Müritz 
Sail. Tą uroczystością rozpoczęły się ob-
chody 20-lecia współpracy między mia-
stami w Waren. 

– W stoczni firmy Kuhnle-Tours, w miej-
scowości Rechlin, w ciągu ośmiu tygodni 
wybudowano pływający dom, który na-
zwano „Suwałki”. Gest ten powinien wska-
zywać na to, jak wielką wagę przywiązu-
jemy do partnerstwa miast – powiedział 
podczas chrztu Norbert Möller, burmistrz Waren (Müritz).

Podczas wizyty suwalskiej delegacji przedstawiciele miast partnerskich podpisali plan współ-
pracy na 2019 rok. W miejscowym ratuszu odbyło się też otwarcie wystawy zdjęć „20 lat przy-
jaźni i współpracy Suwałki-Waren (Müritz) 1999-2019”. Były wspomnienia, podziękowania i upo-
minki. Przy okazji jubileuszu podsumowano również 10-letnią współpracę między szkołami: 
Szkołą Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza  
w Suwałkach i Friedrich-Dethloff-Schule w Waren. Od wielu lat uczniowie i nauczyciele tych pla-
cówek odwiedzają się wzajemnie, uczestniczą w życiu szkół, zawierają przyjaźnie i wymieniają się 
doświadczeniami, a przede wszystkim szkolą naukę języków obcych.

Obchody 20-lecia współpracy Suwałk i Waren swoimi występami uświetnił Suwałki Gospel 
Choir. Dużym powodzeniem cieszyła się również przywieziona z Suwałk wystawa malarstwa dwóch 
artystek – olgi Wielogórskiej i Marty taraszkiewicz. 

Współpraca Suwałk i Waren (Müritz) trwa nieprzerwanie od 1999 r. Umowa o partnerstwie zo-
stała podpisana 26 marca 1999 r. przez Grzegorza Wołągiewicza, ówczesnego prezydenta Suwałk 
i Güntera Rheina, byłego burmistrza Waren. Przez 20 lat miasta współpracują w dziedzinie sportu, 
edukacji, kultury, gospodarki komunalnej i spraw społecznych. Obchody jubileuszu w Suwałkach 
odbędą się 8 września 2019 r. przy okazji organizowanego w mieście Międzynarodowego Konkursu 
Kulinarnego „Sąsiedzi przy stole”.

>>

Od prawej Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk 
i radna Mariola Karpińska przy łodzi „Suwałki”
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rze marzeń. 
Cz. Renkiewicz odpowiedział, że są pro-

pozycje osób, choć nad kandydatem na peł-
nomocnika jeszcze pracujemy. Jeżeli chodzi  
o obawy, co do właściwego działania cen-
trum, to trzeba się zastanowić nad pakie-
tem zadań i obowiązków CUW. Placówka ma 
być ulokowana na dwóch ostatnich piętrach 
Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Noniewicza 
83, gdzie obecnie działa Suwalski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli. Natomiast pra-
cownic y SODN pr zeniosą się do Parku 
Naukowo -Technologicznego, gdzie jest  
z prawdziwego zdarzenia centrum konferen-
cyjno-szkoleniowe.

Marek Zborowski-Weychman, który był 
współuczestnikiem tworzenia założeń CUW 
powiedział, że jako były dyrektor szkoły miał 
przypadki problemów z zastępstwem wy-
nikającym z choroby lub urlopu głównego 
księgowego. W CUW takiego problemu nie 
będzie, a dyrektor wreszcie będzie mógł za-
jąć się przede wszystkim pracą dydaktyczną  
– podkreślił.

o bonie i centRum

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Su- 
wałkach można obejrzeć online na stronie 
internetowej www.um.suwalki.pl. Można 
też zapoznać się z protokołami z sesji publi-
kowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji za-
mieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl  
oraz uzyskać dostęp do dokumentów doty-
czących pracy samorządu w Biurze Rady Miejs- 
kiej w Suwałkach.

Zgodnie z wymogiem prawa od począt-
ku trwającej kadencji samorządu interpe-
lacje i zapytania radnych oraz udzielane na 
nie odpowiedzi publikowane są na stronie  
bip.um.suwalki.pl

Sprawy oświatowe zdominowały VIII sesję 
Rady Miejskiej w Suwałkach. Radni m.in. przy-
jęli też sprawozdanie z realizacji Miejskiego 
Programu Prof ilak t yki i  Rozwiąz y wania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Suwałkach w 2018 roku oraz in-
formację z realizacji „Programu szczepień prze-
ciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego miesz-
kanek Suwałk”.

SuWAlSKi 
Bon żłoBKoWy

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w spra-
wie suwalskiego bonu żłobkowego. Rodzice 
dzieci, które nie dostały się do żłobka miejskie-
go, a korzystają z opieki prywatnej placów-
ki otrzymają po 300 zł miesięcznie. Prywatne 
żłobki „żądają” znacznie większej opłaty niż 
ta, którą uiszczają rodzice dzieci w miejskim 
żłobku. Po uwzględnieniu bonifikaty w ra-
mach Suwalskiej Karty Mieszkańca opłata 
za pobyt w miejskim żłobku wynosi ok. 300 
zł. Wprowadzenie od 1 września 2019 roku 
Suwalskiego Bonu Żłobkowego, to wydatek na 
poziomie 200 tysięcy zł z kasy miejskiej za ostat-
nie cztery miesiące tego roku. Te pieniądze 
pochodzić będą z rezerwy ogólnej w budże-
cie miejskim – podsumował prezydent Suwałk 
Czesław renkiewicz.

ProGrAM Zdolny SuWAlCZAnin

Radni zmienili też uchwałę w sprawie przy-
jęcia Programu wspierania rozwoju uczniów 
zdolnych „Zdolny Suwalczanin”. Stypendia za 
wyniki w nauce i sporcie, jako element reali-
zacji powyższego Programu przyznawane są 
od 2013 roku dzieciom i młodzieży uczącej się 
w Suwałkach. Dotychczas z tej formy pomo-
cy mogli korzystać tylko uczniowie zamiesz-
kali w Suwałkach. Dzięki zmianom dokona-
nym przez radnych, ze stypendiów i nagród 
będą korzystali uczniowie pobierający naukę 
w suwalskiej szkole, bez względu na miejsce 
zamieszkania.

CentruM uSłuG WSPólnyCh 

 Centrum Usług Wspólnych, które przejmie 
od suwalskich szkół i przedszkoli obowiązki fi-
nansowo-księgowe, kadrowe i prawne, ma za-
cząć działać od stycznia przyszłego roku. Taką 
uchwałę większością głosów podjęli radni.  
W efekcie powstania CUW, zadania, które teraz 
wykonuje 55 osób, będą realizować 34 osoby, 
które zgodzą się na przejście do nowej instytu-
cji, otrzymają takie same płace, ale będą mie-
li niższe stanowiska. Ci, którzy odmówią, mo-
gą liczyć na odprawy i rekompensaty. Część 
osób będzie mogła przejść na emeryturę, lub 
starać się o pracę w ratuszu, gdzie są wakaty. 

Podjęcie uchwały poprzedziła długa dys-
kusja. Rozpoczęła ją Mariola Karpińska, któ-
ra mówiła, że sam pomysł powstania CUW 
podoba się, ale samej inicjatywie towarzyszy 
wiele niewiadomych dotyczących m.in. od-
powiedzialności finansowej i prawnej dyrek-
torów szkół.

Jacek Juszkiewicz stwierdził, że nie by-
łoby tej dyskusji, gdyby do prac komisji two-
rzącej założenia CUW byli dopuszczeni wszy-
scy chętni radni.

Sławomir Sieczkowski stwierdził, że nie 
uciekniemy od tworzenia tego typu centrów, 
natomiast ma wątpliwości, czy mniejsza ilość 
pracowników w Centrum podoła większym 
obowiązkom. Zapytał też prezydenta, czy są 
już osoby, które mogą być powołane na peł-
nomocnika Centrum, czy też są jeszcze w sfe-

Jakie będą warunki otrzymania 

Suwalskiego Bonu żłobkowego?

· rodzice dziecka będą musieli posiadać 
Suwalską Kartę Mieszkańca,

· rodzice dziecka zrezygnują z ubiegania 
się o objęcie dziecka opieką w żłobku pro-
wadzonym przez Miasto Suwałki,

· rodzice dziecka muszą być zatrudnie-
ni lub wykonywać inną pracę zarobkową  
(w przypadku utraty zatrudnienia bon przy-
sługuje jeszcze przez 2 kolejne miesiące),

· rodzice nie będą mogli w trakcie pobie-
rania bonu korzystać z urlopu wychowaw-
czego, rodzicielskiego, macierzyńskiego.
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kupujących cieszą się niezmiennie lokale o po-
wierzchni 40-50 m2 w okolicy centrum Suwałk. 
Takie osiągają ceny transakcyjne średnio na po-
ziomie od 4500 do remontu do 5800 zł/m2 do 
wprowadzenia, w zależności od standardu.

Prognozy WGN wskazują na to, że rynek 
można ocenić jako stabilny i nie oczekuje  
w najbliższ ym czasie więk sz ych zmian. 
Głównymi czynnikami wspomagającymi dal-
szy rozwój rynku nieruchomości wciąż będzie 
niski koszt kredytów, rosnące wynagrodzenia 
oraz niski poziom bezrobocia. Jesteśmy także 
w momencie, w którym trudno bez cienia wąt-
pliwości odpowiedzieć na pytanie, czy war-
to inwestować w mieszkania. Ale przygląda-
jąc się ofertom lokat, można się zastanawiać, 
czy nawet umiarkowanie udana inwestycja  
w nieruchomość może się w ogóle okazać 
mniej opłacalna.

co nowego na rynku 
mieSzkaniowym?

Wioletta
Sadłowska

Dyrektor WGN
Suwałki, pośrednik

w obrocie
nieruchomościami,

doradca rynku
nieruchomości,

nr licencji zawodowej 
20442

7

WydArZyło Się
n Andrzej Mioduszewski został prezesem 

PKS Nova, spółki która w 2017 r. przejęła PKS 
Suwałki. Rada Nadzorcza PKS Nova odwołała ze 
stanowiska prezesa Cezarego Sieradzkiego.  
O jego dymisję dopominał się m.in. Samorządny 
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników 
PKS w Suwałkach. A. Mioduszewski ma 50 
lat, pochodzi z Zambrowa, gdzie w 2018 roku  
z ramienia Prawa i Sprawiedliwości ubiegał się  
o stanowisko burmistrza. Od 2016 r. pełnił 
funkcję wiceprezesa spółki Elewarr, która zaj-
muje się m.in. skupem zbóż i rzepaku.

n W sobotę (8.06) ok. 7.00 rano, na drodze 
pomiędzy miejscowościami Krzywe i Stary 
Folwark w wypadku drogowym zginął 25-let-
ni mężczyzna. Kierujący samochodem oso-
bowym z nieustalonych przyczyn dachował.  
25-letni kierowca zginął na miejscu. Dwóch 
pasażerów – mężczyźni w wieku 21 i 28 zosta-
li przewiezieni do szpitala. 

n  P wd .  A l e k s a n d r ę h a n c  w y b r an o 
Komendantką Hufca ZHP Suwałki. Jej kaden-
cja potrwa do 2023 r. Zastępcą komendanta 
została hm. Agnieszka Jasielon, a przewod-
niczącym komisji rewizyjnej wybrano phm. 
Kamila Sokołowskiego (dotychczasowego 
komendanta).

n W niedzielę (9.06) po południu w jez. Wigry 
tonął 39-letni mężczyzna na brzeg wycią-
gneli go świadkowie. Zaalrmowani policjan-
ci, którzy pełnili służbę na wodzie rozpoczęli 
wspólnie z załogą karetki pogotowia, jego re-
animację. Udało się przywrócić mu tętno i od-
dech. Niestety po  kilku godzinach mężczyzna 
zmarł w szpitalu.

n Jolanta Bilewicz-Krysa została powołana 
przez Prezydenta Miasta Suwałki na stanowisko 
pełnomocnika do spraw utworzenia Centrum 
Usług Wspólnych. Jej zadaniem będzie utwo-
rzenia i zorganizowania CUW, które od 1 stycznia 
2020 r. przejmie obsługę suwalskich przedszko-
li, szkół i placówek oświatowe pod względem fi-
nansowym, kadrowym i prawnym. J. Bilewicz-
Krysa jest pracownikiem Wydziału Audytu i 
Kontroli suwalskiego Urzędu Miejskiego.

n Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 wy-
grali konkurs na najlepsze wykonanie oberka, 
który odbył się w suwalskiej SP nr 10. Drugie 
miejsce przypadło tancerzom z SP nr 7. Trzecie 
miejsce ex aequo zajęli uczniowie z „dziesiąt-
ki” oraz „czwórki”. Nagrody wręczył prezy-
dent Suwałk Czesław renkiewicz (na zdję-
ciu poniżej).

Ceny mieszkań w dalszym ciągu straszą 
potencjalnych nabywców. Pierwszy kwar-
tał 2019 roku przyniósł kolejne podwyżki.  
W niektórych przypadkach ceny ofertowe 
były spektakularne. Z analizy biura WGn 
Suwałki wynika, że w ciągu ostatniego ro-
ku ceny mieszkań w naszym mieście wzro-
sły aż do 80 % za m2.

Na rynku nieruchomości wciąż panuje więc 
dobra koniunktura, którą podtrzymuje niskie 
bezrobocie, rosnące płace i zapowiedzi no-
wych transferów socjalnych. Warto jednak do-
dać, że obecne tempo wzrostu cen mieszkań 
jest wyższe niż tempo wzrostu wynagrodzeń, 
więc na dłuższą metę wydaje się raczej trudne 
do utrzymania.

W najbliższej perspektywie nie możemy 
jednak liczyć na obniżki cen nieruchomości. 
Zwłaszcza, że ceny mieszkań wciąż będą znaj-
dować się pod presją wysokich kosztów ekip 
remontowych oraz materiałów budowlanych.

Spadek liczby transakcji odnotowaliśmy je-
dynie w przypadku zakupów gotówkowych, 
dokonywanych zwykle przez osoby inwestują-
ce w mieszkania na wynajem. Dla części z nich 
ceny w niektórych lokalizacjach mogły już osią-
gnąć poziom zagrażający uzyskaniu oczekiwa-
nej rentowności z inwestycji. Nabywcy inwesty-
cyjni w mniejszym stopniu, niż osoby kupujące 
na własne potrzeby mieszkaniowe, kierują się 
emocjami czy sentymentem do danej lokaliza-
cji, koncentrując się głównie na ekonomicznych 
aspektach transakcji, w szczególności poten-
cjalnej rentowności, jaką może dać zakup kon-
kretnego lokalu.

W ostatnich miesiącach dobrą sytuację dla 
nabywców dokonujących zakupów na własne 
cele mieszkaniowe stymulowały preferencyj-
ne warunki kredytowe oferowane przez banki. 
Największym zainteresowaniem w tym gronie 

Szukasz pomocy w kupnie 
lub sprzedaży nieruchomości?
Zadzwoń do nas – 87 566 64 14 

lub napisz suwalki@wgn.pl 
nasi specjaliści pomogą Ci 

w każdej sprawie.

16
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>> mlegitymacje
Pierwsi uczniowie suwalskiego Zespołu Szkół nr 6 otrzymali mLegitymacje czyli mobilną le-

gitymację, która poświadcza status ucznia danej szkoły, daje, podobnie jak papierowa forma do-
tychczasowego dokumentu uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego trans-
portu kolejowego i autobusowego.

Mobilna legitymacja zapewni uczniom bezpieczne narzędzie pozwalające na potwierdzenie przy-
sługujących im uprawnień, które będą mogli 
posiadać zawsze przy sobie – w telefonie ko-
mórkowym lub innym urządzeniu mobilnym. 
Takim właśnie narzędziem jest mLegitymacja 
szkolna, która stanowi jeden z „mDokumen-
tów” przechowywanych na urządzeniu mobil-
nym przy użyciu dedykowanej aplikacji zapew-
nianej przez Ministra Cyfryzacji. Dokument ten 
zawiera dane dotyczące tożsamości ucznia, 
wskazuje szkołę, do której uczęszcza uczeń 
oraz potwierdza ważność dokumentu.
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o laktopolu rozmawiamy 
z lechem Antonowiczem, 
dyrektorem zakładu 
w Suwałkach.

– Blisko 30 lat temu rozpo-
czął się mleczarski biznes 
Państwa firmy. Co zmieni-
ło się w tym czasie w Waszej 
branży? Słyszymy opinie, że 
wyroby Laktopolu nie mają 
sobie równych.

–  W tym roku Laktopol ob-
chodzi 30-tą rocznicę powstania. 
Jednak pierwsi właściciele i inwe-
storzy potrzebowali około 1,5 ro-
ku, aby w zakładzie w Suwałkach 
ruszyła produkcja. Przez te 30 lat 
zmieniło się bardzo dużo w każ-
dej dziedzinie. I w technologii,  
i w jakości, i w logistyce. Początki 
Laktopolu to około tysiąca ton 
produkcji proszków miesięcznie. 
Obecnie nawet ponad cztery tys. 
ton miesięcznie i prawie 50 tys. ton 
proszków rocznie. Jako ciekawost-
kę mogę powiedzieć, że Laktopol 
był pierwszym zakładem w Polsce, 
który podjął się przemysłowego 
zagospodarowania serwatki, pro-
duktu który w tamtych czasach 
(rok 1995) sprawiał mleczarzom 
bardzo dużo kłopotu. A czy nasze 
wyroby nie mają sobie równych? 
Wiem jedno, że dzisiaj gdybyśmy 
mogli produkować 10 tys. ton mie-
sięcznie takich proszków jak obec-
nie, ze sprzedażą nie byłoby żad-
nych problemów.

– Skąd pochodzi mleko? Czy 
dostawcami są gospodarze 
z suwalskiego rejonu?

–  Cel jaki mieli założycie-
le Laktopolu to był przerób nad-
wyżek mleka z innych zakładów 
mleczarskich. Dlatego od same-
go powstania Laktopol bazował 
na surowcu (mleku i serwatce) 
kupowanym od innych zakła-
dów mleczarskich, które nie by-
ły w stanie zagospodarować cało-
ści własnego surowca. Dopiero po 
tym jak większościowym właści-
cielem akcji Laktopolu została fir-

ma Polindus i Olgierd Meysztowicz, 
jeden z naszych zakładów rozpo-
czął bezpośredni skup mleka od 
producentów, rolników. Zakład  
w Suwałkach dopiero trzy lata te-
mu rozpoczął bezpośredni skup 
mleka od rolników. Nie jest to na 
razie dużo, bo około 60 tys. litrów 
dziennie. Oczywiście większość 
tego mleka pochodzi od gospo-
darzy z tego regionu. A jednymi  
z największych dostawców są go-
spodarstwa Dariusza i Sławomira 

Hlebowiczów z gminy Suwałki  
i Tomasza Kowalewskiego z gminy 
Wiżajny. W sumie wszystkie zakła-
dy z naszej grupy skupują dzien-
nie około 300 tys. litrów mleka. To 
stanowczo za mało, jak na potrze-
by naszego zakładu. W Suwałkach 
możemy przerobić dziennie około 
1,5 miliona litrów mleka. Dlatego 
też nadal większość surowca do-
kupujemy z innych zakładów z ca-
łej Europy. Mamy dostawców mle-
ka z Niemiec, Francji, Holandii, czy 
nawet Anglii. Ze względu na koszty 
transportu, mleko to przyjeżdża do 
nas w postaci zagęszczonej.

– Z tego co widzimy w Pańskim 
gabinecie, nagród, wyróżnień, 
dyplomów nie brakuje. 

– Fakt, mamy trochę nagród 
związanych z eksportem i jako-
ścią. Na te wyróżnienia zawsze 
pracuje cały zespół, cała załoga.  
I krótko mówiąc, to właśnie ta za-
łoga zasługuje na nagrody i wy-
różnienia. Dla nas największym 
wyróżnieniem jest stuprocento-
wa sprzedaż tego, co wyproduko-

waliśmy. Sukcesem jest to, że mar-
ka „LAKTOPOL” jest kojarzona ze 
stabilną, solidną jakością oraz od-
powiednią logistyką. Sprzedajemy 
swoje wyroby do firm o świato-
wym zasięgu takich jak: Fonterra, 
Interfood, Erie, Hoogwegt. 

– Podczas wiosennej konfe-
rencji poświęconej rolnictwu 
i przetwórstwu rolno-spo-
żywczemu prezes Laktopolu 
Olgierd Meysztowicz stwier-
dził, że za dwa lata powsta-
nie w Suwałkach dwukrotnie 
większa proszkownia.

– Sprzedaż naszych wyrobów 
nie ogranicza rynek, tylko nasze 
zdolności produkcyjne. Pomimo 
wzrostu produkcji do prawie 50 
tys. ton proszków rocznie, zapo-
trzebowanie jest dwu lub nawet 
trzykrotnie większe. Dlatego też 
Prezes i jednocześnie właściciel 
Laktopolu Olgierd Meysztowicz 
bardzo mocno rozważa kolejną 
inwestycję w Suwałkach. A że je-
steśmy proszkarzami i na tym 
znamy się najlepiej, nie będzie-
my inwestować w serownie, tylko 
oczywiście w proszkownię. Trwają  
w tej chwili bardzo intensywne roz-
mowy na ten temat, z możliwymi, 
przyszłymi dostawcami urządzeń. 

– W Pańskim zakładzie pracuje 
ponad 200 osób. W ostatnich 
latach zmienił nam się bardzo 
rynek pracy w Polsce, a szcze-
gólnie w Suwałkach. Powstały 
nowe, duże zakłady, które po-
trzebowały pracowników.

– Dzisiaj jest rynek pracowni-
ka, a nie rynek pracodawcy. Trzon 
naszej załogi stanowią osoby, któ-

re z Laktoplem są od 15, 20 czy na-
wet 30 lat. To przede wszystkim im 
Laktopol zawdzięcza swoje osią-
gnięcia. Ale za tą kadrą powinna 
iść młodzież, a z tym jest już nieco 
gorzej. Zawód mleczarza nie jest 
łatwym zawodem. Pracujemy 365 
dni w roku przez 24 godziny na do-
bę. A praca w niedzielę i święta nie 
wszystkim odpowiada. Staramy 
się utrzymać na odpowiednim po-
ziomie wynagrodzenia, ale na tym 
polu jest większa konkurencja niż 
na światowych rynkach proszków. 
Mogę chyba też powiedzieć, że  
z atmosfery jaka panuje w na-
szym zakładzie możemy być dum-
ni. Traktujemy się jak koledzy, ale 
każdy wie co ma zrobić i robi to 
najlepiej, jak potrafi. Dbamy też  
o miejsce pracy pracownika, m.in. 
żeby miał odpowiednią odzież. 
Zapewniamy posiłki regeneracyjne 
i odpowiednie miejsce do ich spo-
życia. Jako dyrektor zakładu jestem 
zawsze do dyspozycji i mogę roz-
mawiać z każdym pracownikiem 
kiedy tylko sobie tego zażyczy.

– Jakie korzyści z działalno-
ści Laktopolu mają mieszkań-
cy Suwałk?

– Jesteśmy w Suwałkach już 
30 lat. Rozwijamy się. Początki 
Laktpolu w Suwałkach to zatrud-
nienie niewiele ponad 20 osób. 
Dzisiaj ponad dziesięć razy wię-
cej. Fakt, może nie jesteśmy naj-
większą firmą w Suwałkach, ale na 
rynku pracy coś znaczymy i to jest  
z korzyścią dla suwalczan. Zawsze 
lepiej mieć większy wybór. Więcej 
firm, to więcej pieniędzy w kasie 
miejskiej, bo przecież podatki. Poza 
tym dokładamy czasami „parę gro-
szy” do różnych imprez organizo-
wanych w Suwałkach. Nawet z tego 
tytułu dostaliśmy tytuł i statuetkę 
„Mecenasa kultury”. Teraz Laktopol 
jest już znany w Suwałkach, a 22 lata 
temu Prezes Olgierd Meysztowicz, 
aby dojechać z hotelu do zakładu 
zamówił taksówkę i poprosił o kurs 
do Laktopolu. Kierowca był zdzi-
wiony, co to jest i nie wiedział gdzie 
ma jechać. Dzisiaj chyba taka sytu-
acja byłaby niemożliwa.
– Dziękujemy za rozmowę.

30 lat laktopolu

laktopol to firma, która funkcjonuje na suwalskim rynku prawie 30 lat. dysponuje jedną z największych proszkowni mleka 
we wschodniej europie. Może przerobić 1,5 miliona litrów mleka dziennie i wyprodukować do 160 ton proszków mlecznych 
w ciągu doby. Sprzedaje swoje produkty za prawie miliard złotych rocznie. trafiają one do 80 krajów świata, w tym europy, 
ale głównie Afryki, dalekiego Wschodu oraz Ameryki Południowej.

Sztandarowym wyrobem laktopolu jest preparat mleczno-tłuszczowy FFMP instant, czyli proszek odtłuszczonego mle-
ka z dodatkiem tłuszczów roślinnych. Jest on doskonałym zamiennikiem pełnego mleka w proszku. Z jego wykorzystaniem 
można produkować napoje mleczne, analogi serów i lodów, wyroby piekarnicze i cukiernicze oraz koncentraty spożyw-
cze. Zakład wytwarza także mleko w proszku, serwatki w proszku, laktozę oraz proszki cukiernicze i piekarnicze. Aktualnie  
w suwalskim zakładzie pracuje 210 osób.
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suWalskie jubileusze
Suwalczanie uczestniczyli w Nowennie przygotowującej do obchodów 

300-lecia Suwałk oraz będącej wspomnieniem 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II na Suwalszczyźnie.

Na placu przed pomnikiem św. Jana Pawła II bp Jerzy Mazur przewodni-
czył okolicznościowej mszy świętej, w której uczestniczyli m.in. przewodniczący 
Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec i zastępca prezydenta Suwałk ewa Sidorek.

Wcześniej na pikniku rodzinnym wystąpił zespół Przeroślaki, soliści Studia 
Piosenki Świetlik z SOK oraz Grupa Wokalna Rozłogi i zespół „Wspomnień Czar”. 
Uczestnicy pikniku mogli także obejrzeć wystawę „Szlaki papieskie”, a na wszyst-
kich gości czekał pełen smakołyków słodki bufet „Wigierskie smaki Jana Pawła II 5”. 
Na zakończenie wystąpił Ocean Życia, z koncertem ku czci Jana Pawła II, który przed 
dwudziestoma laty w czasie pielgrzymki odpoczywał nad Wigrami. 9 czerwca 
1999 r. w drodze z Wigier do Studziennicznej Jan Paweł II przejechał przez Suwałki.

DwuTygoDnik SuwalSki
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Złożeniem kwiatów pod Dębem Wolności 
rozpoczęły się suwalskie obchody 30. rocznicy 
pierwszych wolnych wyborów do Senatu i czę-
ściowo wolnych wyborów do Sejmu z 4 czerw-
ca 1989 r. W uroczystości uczestniczyli: kom-
batanci, suwalscy opozycjoniści z lat 80-tych, 

przedstawiciele suwalskiego samorządu z ewą 
Sidorek, zastępcą prezydenta Suwałk i radny-
mi na czele, przedstawiciele miejskich insty-
tucji i firm oraz młodzież. Wydarzenia sprzed 
30-tu lat w Suwałkach przypomniał Zdzisław 
Przełomiec,  przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach. Pisaliśmy o tym obszernie w 
„DwuTygodniku Suwalskim” sprzed dwóch ty-
godni.

– Wszystkim działaczom opozycji z lat  
80-tych, i wszystkim  tym, którzy przyczyni-

li się do zorganizowania wyborów z czerwca 
1989 należna jest pamięć i podziękowanie. Dziś 
wspomnę m.in.: Tadeusza Tylendę, Krzysztofa 
Zadrąga, Aleksandra Seredyńskiego oraz 
Piotra Bajera, Mirosława Basiewicza, Jerzego 
Broca, Stanisława Kowalczyka, Weronikę 

rocznica tamtego czerwca Merecką, Jarosława Słabińskiego, Wojciecha 
Tucholskiego i Wojciecha Wasilewskiego. 
Pamiętamy i dziękujemy – powiedział prze-
wodniczący Z. Przełomiec. 

W SOK odbyło się spotkanie „Suwałki  
w wyborach 4 czerwca 1989 roku”, w czasie któ-
rego otwarto wystawę plakatów wyborczych 
przygotowaną przez Bibliotekę Publiczną  
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z mate-
riałów Archiwum Państwowego w Suwałkach. 
Była też prezentacja filmu „Nie śpij bo cię prze-
głosują” przygotowanego przez Video Studio 
Gdańsk. A uczniowie suwalskiego Zespołu 
Szkół nr 4 i ZS nr 6 przygotowali stylizowane 
stoisko sklepowe z pustymi półkami przypo-
minające trudne lata 80-te. Były też kartki żyw-
nościowe, takie jak przed 30-tu laty.

Kwiaty pod Dębem 
Wolności składają 
działacze opozycyjni z lat 
80-tych i radni Prawa 
i Sprawiedliwości

Koncert „Pieśni 
wolności i solidar-

ności” wykonał 
Grzegorz 

Kucharzewski 
z towarzyszącymi 

muzykami

20 lat minęło
W 20. rocznicę  wizyty św. Jana Pawła II na Wigrach parafia 

pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przygo-
towała szereg atrakcji. 8 czerwca rano odbył się rajd rowerowy do 
Leszczewa, do rodziny państwa Milewskich, których papież od-
wiedził w 1999 r. Natomiast wieczorem przed apartamentami pa-
pieskimi odprawiono mszę św. dziękczynną, a z koncertem wy-
stąpił zespół „Zdążyć przed północą”. 

W uroczystościach wigierskich brała udział siostra Barbara 
(na zdjęciu pierwsza z lewej) ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi, która wspominała wizytę Ojca Świętego.

– Po podróży Ojca Świętego statkiem po jeziorze Wigry,  
ks. Dziwisz poprosił abyśmy z siostrami powitały go przed budyn-
kami klasztornymi. Byłyśmy szczęśliwe, że papież nas zauważył  
i do nas przemówił, był bardzo serdeczny. A potem, gdy Jan Paweł 
II udał się na spoczynek, ks. Dziwisz poprosił nas byśmy wyłapa-
ły komary z kaplicy papieskiej, w której Ojciec Święty rano miał 

odprawiać mszę. Ktoś nie-
opacznie otworzył tam okno 
i zostawił zapalone światło  
– wspomina siostra Barbara.

Obchody na Wigrach  
z okazji jubileuszu dwu-
dziestolecia wizyty św. Jana 
Pawła II potrwają do Dnia 
Papieskiego, czyli do 16 paź-
dziernika.

>>
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W suwalskiej Bibliote-
ce Publicznej im. M. Ko-
nopnickiej wciąż oglądać 
można ilustracje, grafiki, 

medale i książki zmarłego 
przed rokiem suwalskiego 
plastyka Wiesława Osew-

skiego. Wystawa została 
przygotowana we współ-

pracy ze Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Społeczno-Kul-

turalnych „Nad Czarną 
Hańczą”. 

Na zdjęciu Barbara Osewska, żona Wiesława Osewskiego
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tłumnie pojawili się suwalczanie na tegorocznej nocy 

Bibliotek w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej, wśród nich ewa Sidorek, zastępca prezy-
denta Suwałk oraz Zdzisław Przełomiec, przewodniczą-
cy suwalskiej rady Miejskiej i radna Mariola Karpińska. 
Atrakcji nie zabrakło, i dla dzieci, i dla dorosłych. Była wy-
stawa „Wiesław osewski ku pamięci”, strefa dla dzieci, 
„Bajki na slajdach”, wędrujący książkomat oraz wystawa 
zdjęć starych Suwałk i spotkania z tadeuszem Kolterem 
oraz Piotrem Malczewskim, który opowiadał o ostatniej 
swojej wyprawie nad Bajkał. Czytelnicy, którzy odwiedzi-
li bibliotekę w czasie kilkugodzinnej akcji „ noc bibliotek”,  
a mieli niezwrócone w terminie książki mogli anulować ka-
ry finansowe. A na zakończenie zagrał zespół SuSZ.

niezapomniana noc bibliotek 

„Ja tu stoję za 
drzwiami…

– za klonowy-
mi” – to tytuł 

koncertu zespołu 
SUSZ. Zaśpie-

wał on piosenki 
do tekstów 
Bolesława 
Leśmiana

Obejrzeć też można było obrazki z Suwałk 
lat 60. i 70. XX wieku czyli miasta, które 
już nie istnieje, czasów, gdy wodę brało się 
z ulicznych pomp, z obecnego placu M. Ko-
nopnickiej dobiegał gwar bazaru. Wielu su-
walczaków o tym pamięta. W Noc Bibliotek 
przywołał tę pamięć Tadeusz Kolter (na zdję-
ciu po prawej – pierwszy z prawej), twórca 
uroczego wiersza o Suwałkach i dzieciństwie 
między ulicami Noniewicza, Kościuszki  
i Wesołą

Suwalską 
Noc Bibliotek 
rozpoczęła 
dyrektor
Maria
Kołodziejska

Dużym zainteresowaniem wśród naj-
młodszych cieszył się pokaz „Bajki na 
slajdach”

„Groszki i sznurki” czyli strefa dla dzieci na podwórku 
przy bibliotece

Piotr Malczewski opowiadał o swoich wyprawach nad 
Bajkał
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mUszelki wigier
Grand Prix – nagrodę Prezydenta Suwałk tegorocznej 19. edycji 

Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” wyśpie-
wała Rosjanka Diana Krymova. Natomiast Grand Prix przyznawaną przez 
Stowarzyszenie Artystyczne SAWP – Cyntia Veronica Zietara z Norwegii. 
W tańcu nie miał sobie równych zespół La Flaca z Mińska Mazowieckiego. 
Na scenie w Suwalskim Ośrodku Kultury zaprezentowało się ponad 150 
wokalistów i prawie 500 tancerzy z Polski, Łotwy, Rosji, Białorusi, Niemiec, 
Włoch, Litwy i Norwegii.

Muszelki Wigier” to festiwal skierowany do dziecięcych i młodzieżo-
wych zespołów tanecznych i wokalnych oraz solistów w wieku 6-25 lat. 
Jego organizatorzy chcą, żeby był on początkiem kształtowania arty-
stycznych osobowości, ale również inspiracją dla opiekunów uzdolnio-
nej młodzieży. Części konkursowej towarzyszą zajęcia warsztatowe pro-
wadzone przez znanych choreografów, trenerów wokalnych i reżyserów 
koncertów oraz spotkania integracyjne.

jedynka ma 30 lat
Suwalskie przedszkole nr 1 ma 30 lat. W przedszkolnym ogro-

dzie dzieci zaprezentowały program artystyczny, były tańce i śpiewy. 
Wiceprezydent Ewa Sidorek złożyła życzenia oraz przekazała czek na  
5 tys. złotych na potrzeby placówki. A na  pikniku rodzinnym każdy mógł 
znaleźć coś ciekawego dla siebie. Podczas jubileuszu nie zabrakło okolicz-
nościowego tortu, ufundowanego przez Radę Rodziców.

sUwalski Dzień Dziecka
Moc atrakcji przygotowano najmłodszym na Dzień Dziecka  

w Suwałkach. Pod Suwalskim Ośrodkiem Kultury były warsztaty i pokazy, 
gry, malowanie twarzy oraz animacje, działania plastyczne i zabawy. Na 
scenie swoje umiejętności prezentowały dzieci ze Studia Tańca Radość 
działającego przy SOK-u. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku  
i konkursów z nagrodami. Życzenia najmłodszym złożyli m.in. przewod-
niczący suwalskiej Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec i kierownik Biura 
Prezydenta Suwałk Kamil Sznel.

W ciągu trzech godzin mogło tam być nawet dwa tysiące dzieci, które bawiły się 
z rodzinami

Na placu przy Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Pułaskiego na su-
walskie dzieci czekali: policjanci, strażacy, żołnierze oraz funkcjonariu-
sze Służby Więziennej, Straży Granicznej i przedstawiciele nadleśnictwa, 
Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Kolei. Organizatorzy 
przygotowali mnóstwo niespodzianek.

Chłopcy chętnie pokonywali mini tor przeszkód „Małego terytorial-
sa”, sprawdzali umiejętności strzeleckie z wykorzystaniem trenażera 
„Cyklop”. Wszyscy mogli obejrzeć: quady, łodzie, motocykle oraz radio-
wozy oznakowane, sprzęt techniki kryminalistycznej i pojazdy Służby 
Więziennej. A kto zgłodniał, mógł skosztować wojskowej grochówki. Tu 
także frekwencja dopisała.

Oryginalną propozycję dla dzieci przygotował y członkinie 
Suwalskiego Klubu Seniora. Z okazji Dnia Dziecka wystawiły spektakl 

lalkowy oparty na legendzie 
o pięknej Eglė. Aby przygoto-
wać się do spektaklu, seniorki 
udały się na wyjazd studyjny 
do Szurpił na Górę Zamkową, 
aby wczuć się w atmosferę 
legendy, która rozgrywa się 
na tym terenie. Kolejny etap 
to było wykonanie scenogra-
fii i lalek, oraz nauczenie się 
ról. Spektakl został owacyjnie 
przyjęty przez dziecięcą, ale 
też dojrzałą publiczność.

>>

Dużym zaintere-
sowaniem dzieci 
i dorosłych cie-
szył się nowy na-
bytek Suwalskiej 
Straży Pożarnej 
– średni samo-
chód ratowni-
czo-gaśniczy

>>

Suwalski zespół Fleksik Mini wytańczył wyróżnienie

Złotą Muszelkę w kategorii hip-hop otrzymał suwalski zespół Dotyk Mini

>>
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oDwitania z Poetą
Spotkania literackie „Odwitania z Poetą – Leszek Aleksander 

Moczulski – Ulica Utrata” zorganizowano w suwalskim Muzeum im. 
M. Konopnickiej. To pierwsze z serii podobnych przedsięwzięć zwią-
zanych z pochodzącym z Suwałk wybitnym poetą.

– Będziemy w okolicach jego imienin, czyli w pierwszych dniach 
czerwca, organizować cykliczną dwudniową imprezę, podczas któ-
rej przypomnimy mieszkańcom miasta i mieszkańcom regionu je-
go twórczość, jego biografię – zapowiedział dyrektor Muzeum 
Okręgowego Jerzy Brzozowski.

Spotkanie rozpoczął Włodzimierz Ciborowski, który przy-
pomniał wiersz L. A. Moczulskiego „Ulica Utrata”.  Suwalskie mu-
zeum wiosną od rodziny poety otrzymało duży zbiór zawiera-
jący dokumenty, maszynopisy, rękopisy, wiersze, świadectwo 
maturalne, dyplom ukończenia studiów, nagrody. Znajduje się  
w nim też korespondencja z Wisławą Szymborską, Edwardem 
Stachurą czy Markiem Grechutą. Wystawa to prezentacja małej czę-
ści archiwaliów, która wymaga uporządkowania i opracowania.  
O twórczości poety dyskutowali: eseista Wojciech Kass i krytyk lite-
racki Zbigniew Chojnowski.

Suwałki Blues Festival to największy plenerowy festiwal bluesowy w kra-
ju. W dwunastym SBF 2019 wystąpi 40 zespołów, około 200 muzyków m.in.  
z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Kanady, Litwy, Irlandii, Rumunii, 
Czech, Słowacji i Polski. Będą tradycyjne śniadania bluesowe i nocne koncer-
ty 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 re-
nomie, wysoko oceniane zarówno przez publiczność, jak i muzyków. Patronat 
medialny nad SBF sprawuje „DwuTygodnik Suwalski”. Na naszych łamach przy-
bliżamy program Suwałki Blues Festival. 

Koncert 13 lipca (sobota) o godz. 20.20 na scenie przy ratuszu wystą-
pi lucky Peterson. Wstęp wolny.

lucky Peterson to legendarny amerykański blu-
esman, mistrz gitary bluesowej i Hammonda B3. W tym 
roku obchodzi 50 rocznicę swojej obecności na sce-
nie. Lucky Peterson urodził się w 1964 r. w Buffalo w sta-
nie Nowy Jork. Jego ojciec – Jamesa Peterson – był zna-
nym i cenionym gitarzystą bluesowym i właścicielem 
„The Governor’s Inn”, popularnego klubu w mieście, 
obowiązkowego przystanku dla najsłynniejszych blu-
esmanów w owym czasie. Już w wieku 3 lat Little Lucky 
Peterson dał swój pierwszy koncert. Jeden z najwybitniejszych artystów tam-
tych lat – Willie Dixon – dostrzegł talent małego Petersona i wyprodukował 
pierwszy album pięcioletniego Lucky’ego, zatytułowany „Our Future”. Od 
tego momentu propozycje występów zaczęły spływać w zawrotnym tem-
pie. Peterson wystąpił w najpopularniejszych programach telewizyjnych 
m.in. w „The Ed Sullivan Show”, „The Tonight Show”, „What’s My Line” oraz 
wielu innych. Popularność pierwszego albumu, a w szczególności przeboju  
„1-2-3-4”, (covera utworu „Please, Please, Please” Jamesa Browna) sprawiła, że 
o Petersonie usłyszeli wszyscy.

Będąc nastolatkiem występował jako gitarzysta i klawiszowiec w ze-
społach, którym przewodzili giganci bluesa: Little Milton, Bobby Bland, 
Etta James, Otis Rush. Od początku lat osiemdziesiątych prowadzi ka-
rierę solową. Nagrał kilkadziesiąt płyt, między innymi dla słynnych firm 
Alligator i Verve. Wirtuozeria w połączeniu z pełnym ekspresji wizerun-
kiem scenicznym od lat utrzymuje Luky’ego Petersona w gronie naj-
większych atrakcji koncertowych festiwali bluesowych na całym świecie. 
Lucky Peterson występuje z zespołem w składzie: Tamara Stovall Peterson 
– śpiew; Rachid Guissous – instrumenty klawiszowe; Shawn Kellerman  
– gitara; Alain Nyame Ebangue – gitara basowa; Julien Charlet – perkusja.

>>

Krystyna Moczulska, żona zmarłego w grudniu 2017 r. poety, dokona-
ła oryginalnego otwarcia wystawy archiwaliów męża, poprzez uchylenie 
drzwi do kolejnego pomieszczenia muzealnego. Na zdjęciu z lewej Zbi-
gniew Fałtynowicz z Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Kolejną interesującą wystawę przygotowało suwalskie Muzeum 
Okręgowe. Ekspozycja „Jaćwingowie Zapomniani Wojownicy” przed-
stawia zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich w świetle 
dotychczasowych odkryć archeologicznych oraz najnowszych ustaleń 

historyków. Składają się na nią zarówno 
plansze z informacjami o Jaćwingach, 

okRutni i Waleczni>>
jak i zabytki np., ówczesne zdobienia, uzbrojenie wojowników i elemen-
ty końskich uprzęży. Udostępnione zwiedzającym zbiory pochodzą z za-
sobów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum Okręgowego w Suwałkach. 
Wystawę można oglądać do połowy września. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Ekspozycję prezentuje 
Marcin Engel, współau-

tor wystawy
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¿  12. Międzynarodowy Festiwal Grand Off – 
18-19.06, godz. 18, Sala Kameralna, bilety 10 zł 
(za blok filmowy). Przez dwa dni w Suwalskim 
Ośrodku Kultury na ekranie poruszające i ciekawe tematy, świeże i in-
ne spojrzenie na trudne sprawy, wielki kunszt filmowców i aktorów, hi-
storia, teraźniejszość, fikcja i życie. Szczegółowe informacje na stronie 
www.soksuwalki.eu

¿  Powitanie Lata, zagra zna-
ny zespół Happysad – 21.06, 
godz. 19, tereny zielone przy uli-
cy Świerkowej (za budynkiem po-
licji). 

Wstęp wolny.

Suwalski Klub Kolekcjonerów oraz Suwalski oddział Polskiego 
towarzystwa numizmatycznego zapraszają: 

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

roZMArino, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿  koncert zespołu Zmiana Wachty – 14.06, 

godz. 19.30. Wstęp – 10 zł. Rezerwacje miejsc pod 
nr tel. 87 563 24 00.
¿ koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Duetu z Przypadku – 15.06, 

godz. 19.30. Rezerwacja miejsca pod nr tel. 87 563 24 00 – 5 zł/osoba. 
¿ koncert Project Dżem – 21.06, godz. 19.30. Rezerwacja miejsca pod 

nr tel. 87 563 24 00 – 5 zł/osoba.

Zarząd Stowarzyszenia twórczych Seniorów 
„roZłoGi” 

w Suwałkach zaprasza na: 
¿ koncert inauguracyjny Salonu Poetycko-Literackiego 

„ERATO” do Sali  im. Jadwigi Towarnickiej – 13.06, godz. 
17. Koncert odbędzie się pod patronatem Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

hotel loFt 1898, ul. Pułaskiego 24K zaprasza na:
¿ Stand-up – Bartek Gajda & Arek Jaksa Jakszewicz – 27.06., godz. 20. 

Wstęp dla osób pełnoletnich. Bilety 35/45 zł.

ośrodeK SPortu i reKreACJi w Suwałkach, ul. Woj. Polskiego 2, 
zaprasza na:

¿ OSiR on Tour – 16.06, start godz. 8 – trasa wycieczki ok. 75 km, prze-
jazd autobusem do Gołdapi: Gołdap–Stańczyki–Turtul–Żywa Woda– 
Suwałki.

CineMA luMiere 
ZAPrASZA nA FilMy:

 – do 13 czerwca – „Paskudy. Uglydolls” (komedia animowana/przy-
godowy), „Pokemon: Detektyw Pikachu” (przygodowy/akcji), „Aladyn” 
(przygodowy/familijny), „X-Men: Mroczna Phoenix” (akcji/s-f) – 7.06 pre-
miera, „Rocketman” (dramat biograficzny), „Słońce też jest gwiazdą” (me-
lodramat), „Herezja” (horror), „Wymarzony” (komediodramat) – 12.06, film 
wyświetlany w ramach akcji BABSKIE WIECZORY;

– od 14 czerwca – „Agent Kot” (komedia animo-
wana/przygodowy), „Dzień czekolady” (przygo-
dowy/familijny), „Men in Black: International” (ko-
media/s-f), „Godzilla II: Król Potworów” (akcji/s-f);

– 18 czerwca – „Cała prawda o Szekspirze” (dra-
mat biograficzny) film wyświetlany w ramach ak-
cji KINO KONESERA;

– od 20 czerwca – „Masza i Niedźwiedź: Nowe 
przygody” (animowany/przygodowy), „Laleczka” 
(horror);

BiBlioteKA PuBliCZnA iM. MArii KonoPniCKieJ 
W SuWAłKACh, ul. E. Plater 33A zaprasza na:

¿ wystawę otwartą w czasie Nocy Bibliotek – gale-
ria „Na schodach” oraz w Sali im. Jadwigi Towarnickiej 
pt. „Wiesław Osewski ku pamięci” – 8.06, godz. 17. 
Wystawa przygotowana została we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych  
„Nad Czarną Hańczą”.

¿ wycieczkę rowerową Odjazdowy 
Bibliotekarz – 16.06, godz. 10, start spod 
biblioteki ul. E. Plater 33A, meta – Mło- 
dzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wy- 
poczynkowy „Zatoka Uklei” w Gaw- 
rych Rudzie. Zapraszamy wszystkich 
Czytelników! W przypadku niekorzyst-
nej prognozy pogody (zapowiedź 
ulewnego deszczu) rajd odbędzie się w innym terminie. Wszelkie infor-
macje na: www.bpsuwalki.pl i www.dwutygodniksuwalski.pl
¿ do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. „Dzisiaj ziemia wa-

sza jest wolną” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Ziemi 
Suwalskiej.  Zgłoszenia (w załączniku) do dnia 18 października. Informacje 
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 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: „Słońce też jest gwiazdą”, „Dzień czekolady”.

GAleriA SZtuKi WSPółCZeSneJ – GAleriA AndrZeJA StruMiłło, 
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę malarstwa i rysunku Andrzeja Strumiłły „Mandale” – wysta-
wa czynna do końca czerwca.

SuWAlSKi ośrodeK Kultury, 
ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿ XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci  
i Młodzieży Wigraszek święto młodych aktorów – po 
raz osiemnasty na suwalskich scenach młodzi aktorzy 
dokonają podsumowania swoich dokonań artystycz-
nych, skonfrontują się z adeptami teatru z innych za-
kątków Polski, a także z innych krajów. Festiwal będzie 
trwał do 13 czerwca.
¿  Spektakl plenerowy Teatru Snów z Gdańska  

w Parku Konstytucji 3 Maja 11.06 godz. 21.
¿ „Światła Broadway’u. Podróż do marzeń” na zakończenie Wigraszka 

– 12.06, godz. 18, Sala im. A. Wajdy, wstęp wolny. Widowiskowy spektakl 
Studia Tańca Dance Academy przeniesie nas w świat scen nowojorskie-
go Broadwayu. 
¿ Pchli targ – szansa dla łowców skarbów – 23.06, w godz. 9-13, par-

king za SOK-iem. Wstęp wolny, brak opłat za stoisko.

13

zaproSzeNia SuwalSkie

w kiNie

Fot. Marcin Slusarczyk

n godziny otwarcia biblioteki od 21.06 do 2.09 
Biblioteka Główna, ul. E. Plater 33A

wtorek – piątek 8.00-16.00, sobota 9.00-15.00
Zbiory Specjalne w soboty nieczynne. 

Filia nr 1, ul. Szpitalna 60 – bez zmian
wtorek – 9.00-16.00, środa, czwartek, piątek – 9.00-15.00 

Filia 2, ul. Klonowa 41
wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne 

Filia 3, ul. Północna 26
wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne 

Midicentrum – oddział biblioteki, ul. Witosa 4A
poniedziałek – piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne
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WydArZeniA SPortoWe

WAlKA Z CuKrZyCą
W sobotę, 22 czerwca w godzinach 13-17 w bu- 

dynku Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła  II 7  
odbędzie się  akcja prof ilaktyczna związana  
z Obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

W ramach obchodów wykonane będą bezpłatne badania w zakresie 
pomiaru poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego. A tak-
że, będą bezpłatne konsultacje w zakresie zaleceń żywieniowych, diet 
i samokontroli glikemii. Porad będzie udzielała specjalistka chorób we-
wnętrznych –  diabetolog ewa Korneluk.

WiGry PrZed SeZoneM
Poznaliśmy nazwisko nowego szkoleniowca pierwszoligowej drużyny 

piłkarskiej suwalskich Wigier. W nadchodzącym sezonie zespół poprowa-
dzi Adam Fedoruk. Był on piłkarzem m.in. Legii Warszawa, Amica Wronki 
czy Lechii Gdańsk. Fedoruk w przeszłości występował również w repre-
zentacji Polski. Jako trener, 52-latek był asystentem w kilku klubach eks-
traklasy. Samodzielnie prowadził natomiast m.in rezerwy Lechii Gdańsk, 
Karpaty Krosno, oraz Miedź Legnica.

17 czerwca piłkarze Wigier wra-
cają do treningów. Podczas przy-
gotowań do sezonu 2019/2020, 
suwalczanie rozegrają siedem 
gier kontrolnych. Zagrają m.in. z:  
Jagiellonią Białystok, Pogonią 
S i e d l c e ,  S t o m i l e m  O l s z t y n  
i Olimpią Zambrów. Przez cały 
okres przygotowawczy zespół tre-
nował będzie na własnych obiek-
tach. Przygotowania podopieczni  
A. Fedoruka rozpoczną od badań. 
Pierwszy sparing zaplanowany zo-

stał na 22 czerwca (rywal nieznany). Wigry Suwałki bez żadnych zastrze-
żeń otrzymały licencję na sezon 2019/2020 Fortuna I Liga. 

PorAżKA AKAdeMii 2012
Kolejnej piątej porażki doznały piłkarki Akademii 2012 Suwałki  

w meczu II ligi grupy mazowieckiej. W Suwałkach przegrały 1:4 z zespo-
łem Loczki Wyszków. Akademia 2012 zajmuje ósmą lokatę w tabeli II ligi 
z dorobkiem 20 pkt. W ostatniej kolejce tegorocznych rozgrywek II ligi 
Akademia 2012 zagra 16 czerwca w Ząbkach z Ząbkovią.

WiGry ii Piąte 
Piłkarze suwalskich Wigier ze zmiennym powodzeniem grają w IV lidze 

podlaskiej. Suwalska drużyna występuje teraz w składzie składającym się 
z juniorów różnych grup wiekowych. Najpierw wygrali 6:0 w Śniadowie 
z KS, a następnie przegrali 0:3 z Warmią w Grajewie i 0:5 z Turem Bielsk 
Podlaski w Suwałkach. Z dorobkiem 52 pkt Wigry II zajmują piątą lokatę 
w tabeli IV ligi i suwalski zespół w najgorszym wypadku może zająć siód-
me miejsce. Ostatni mecz w Suwałkach w tegorocznych rozgrywkach li-
gowych, Wigry II mają zaplanowany na 15 czerwca (sobota) o godz. 15 
ze Spartą Augustów.

Już PłyWAJą
W Mistrzostwach Suwałk klas trzecich w pływaniu o Puchar Prezydenta 

Miasta Suwałk, które odbyły się w suwalskim aquaparku rywalizowało 85 
dzieci. Zawody były podsumowaniem zajęć nauki pływania, prowadzo-
nych w ramach realizacji VIII edycji miejskiego Programu Powszechnej Nauki 
Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny”. Uczestniczyli w nich ucznio-
wie z siedmiu szkół podstawowych: SP 2, SP 4, SP 5, SP 6, SP 9, SP 10, SP 11.

Rywalizowano w siedmiu konkurencjach. W najbardziej emocjonują-
cej rywalizacji – sztafecie 8 x 25m stylem dowolnym zwyciężyli ucznio-

wie SP nr 10 przed SP nr 4 i SP nr 2. Na poszczególnych dystansach zwy-
ciężyli: Karolina Nadzieja (SP 5), Nikola Barszczewska, Julia Rawinis oraz 
Michał Sapkowski, Oliwier Żaborowski i Oskar Walendzewicz (wszyscy  
z SP 10). Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

SuKCeSy PłyWAKóW 
W Międzynarodowych Zawodach Pływackich o Puchar Prezydenta 

Olsztyna pływacy MUKS Olimpijczyk Suwałki wywalczyli 16 medali:  
7 złotych i 9 brązowych. Wśród 15-latków i starszych Filip Kosiński wygrał 
klasyfikację generalną zawodów. Okazał się najszybszy na 100 m, 200 m, 
400 m stylem dowolnym oraz 200 m stylem zmiennym. Wśród czterna-
stolatek Dominika Burdyn wygrała rywalizację na: 50 m, 100 m, 200 m 
stylem motylkowym. Trzecie miejsca na swoich dystansach wywalczy-
li: Aleksandra Chmielewska, Julia Gwaj, Marcin Szmajda, Patryk Truchan 
oraz D. Burdyn i F. Kosiński.

reKordoWi leKKoAtleCi
Bardzo dobry występ zanotowali lekkoatleci suwalskiej Hańczy na ro-

zegranych w Zamościu Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS. Czworo 
zawodników wywalczyło trzy medale i jedno czwarte miejsce. Kornel 
Rybacki (na zdjęciu poniżej) wygrał rywalizację na 110 m przez płotki  
w kategorii U18 wynikiem 14.28 (rek. życiowy). Gabriela Butkiewicz już  
w pierwszym rzucie poprawiła rekord życiowy w oszczepie, uzyskując 
48.80 m i tym wynikiem zapewniła sobie wygraną w kategorii U18. W tej 

samej kategorii srebro w pchnię-
ciu kulą rezultatem 15.20 m (r. ż.) 
wywalczył Kamil Brankiewicz. 
Emilia Michałowska skoczyła 
wzwyż 162 cm, plasując się na 
czwartym miejscu. Wyniki uzy-
skane przez suwalskich zawod-
ników kwalifikują ich na fina-
ły Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, która odbędzie się 
w Poznaniu na początku lipca.

SZAChiśCi Z MedAlAMi
Szachiści Klubu Szachowego Hańcza Suwałki wywalczyli 6 me-

dali (4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy) w Wasilkowie na Mistrzostwach 
Województwa Podlaskiego. Złote medale zdobyli: Kamil Jasiulewicz, 
Dawid Jasiulewicz, Gabriela Pałejko i Kinga Wołągiewicz. Medale w tych 
zawodach wywalczyli też szachiści z UMKSz Jaćwież Suwałki. Drugie miej-
sce zajęła Kinga Gładyszewska, a trzecie Paulina Rojek.

oliMPiAdA SenioróW
9 czerwca odbyła się trzecia część II Olimpiady Seniorów, czyli Zawody 

Lekkoatletyczne im. Ryszarda Roguckiego pod honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałk, w której udział wzięło 20 mężczyzn i 10 ko-
biet z Suwałk. Emocji nie brakowało.

W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Stanisława Radkiewicz  
zdobywając 23 punkty. Na drugim miejscu uplasowała się Aniela Soroka, 
która wyprzedziła Dorotę Olszewską. Wśród mężczyzn po 4 konkuren- 
cjach dwóch zawodników miało po 22 pkt. Panowie zgodzili się na dogryw-
kę, którą był skok w dal z miejsca. Po trzech próbach skokiem dłuższym  
o 5 cm od konkurenta (208 cm) wygrał Józef Poźniak, który wyprzedził 
Stefana Dojnikowskiego. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął 
Romuald Złotnik.

Organizatorem zmagań był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 
przy udziale  Suwalskiej Rady Seniorów.

Od prawej Adam Fedoruk i Marek 
Wołągiewicz, dyrektor SKS Wigry

Fot. Wigry Suwałki

Fot. OSiR

Fot. J. Jutkiewicz
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>> suWalczanie 300-lecia

MAriA StAniSłAWA KonoPniCKA 
z domu Wasiłowska 

Najbardziej znana suwalczanka, wielka poetka i pisarka, która spędziła 
w Suwałkach pierwszych siedem lat swojego życia.

Urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 r. Jej rodzice Józef Wasiłowski  
i Scholastyka z domu Turska przybyli do Suwałk w 1841 r. Ojciec Marii objął 
funkcję obrońcy prokuratorii guberni suwalskiej i patrona trybunału. Młode 
małżeństwo zamieszkiwało w domu rejenta Jana Zapiórkiewicza przy obec-
nej ul. Kościuszki 31. I w tym domu urodziła się Maria Stanisława. Jak napi-
sał Zygmunt Filipowicz w „Roczniku białostockim” z 1972 r.: „(Wasiłowscy– 
DTS) zajmowali mieszkanie na pierwszym piętrze, a właściwie w piętrowej 
nadbudowie nad środkową częścią kamienicy i tam na świat przyszła poetka”.

Już jako znana pisarka powróciła Konopnicka do wspomnień z lat dzie-
ciństwa spędzonych w Suwałkach. Poświęciła im dwa utwory: „Z cmen-
tarzy” i „Anusia”. Szczegółowo opisała dom, w którym się urodziła i przez 
cały czas mieszkała, podwórko, ogród z aleją, aż do Czarnej Hańczy, a za 
rzeką na wzniesieniu rozległy cmentarz. W opowiadaniu „Z cmentarza”  
M. Konopnicka napisała: „Pierwszym cmentarzem, jaki poznałam w moim 
życiu, były tak zwane „Mogiłki” w Suwałkach. Znajomość to wszakże była  
z widzenia tylko, bo ojciec nie pozwalał chodzić dzieciom na cmentarz (…) 

Z daleka za to widywałam Mogiłki co dzień, żółciejące kopcami piasku w lecie, czerwie-
niejące krzyżami grobów swoich zimą”.

Wasiłowscy w 1849 r. opuścili Suwałki i udali się do Kalisza, gdzie ojciec przyszłej pi-
sarki objął takie samo stanowisko, jak w Suwałkach. W 1862 r. Maria wyszła za mąż za zu-
bożałego ziemianina Jarosława Konopnickiego. W czasie dziesięciu lat małżeństwa Maria 
urodziła ośmioro dzieci, z których dwoje zmarło zaraz po urodzeniu. Po latach zajmowa-
nia się liczną gromadką dzieci i poświęciła się pisarstwu. Rozstała się z mężem i przeniosła 
do Warszawy. Bardzo szybko jej twórczość zdobyła powszechne uznanie.

Po wyjeździe do Kalisza poetka już nigdy nie odwiedziła rodzinnego miasta. Z okazji 
uroczystości jubileuszowych suwalczanie wysłali adres hołdowniczy ze zdjęciami Suwałk 
(kościół św. Aleksandra, figura św. Jadwigi, kaplica na cmentarzu, fragment ul. Kościuszki, 
klasztor wigierski). 1 marca 1904 r. poetka odpowiedziała listem, w którym m.in. napisała: 
“Szanowni i drodzy Rodacy! Z najwyższym wzruszeniem otrzymałam piękną i cenną pa-
miątkę, któreście mnie obdarzyć raczyli (...) Przyjmijcie Panie i Panowie gorący uścisk dłoni 
od tej, która na Waszej Ziemi zaczerpnęła pierwsza osnowę życia, szczęśliwa, jeżeli pieśń 
jej dać Wam zdołała nieco siły na ciężkie dziś i choć nieco nadziei lepszego jutra, którego 
czekamy wszyscy. Całym sercem jestem z Wami.” W 1910 r. na dwa tygodnie przed swo-
ją śmiercią M. Konopnicka przysłała na prośbę organizatorów do zbiorów Muzeum Ziemi 
Suwalskiej swój portret namalowany przez Marię Dulębiankę.

Śmierć pisarki – 8 października 1910 r. dotknęła boleśnie społeczeństwo suwalskie.  
22 października zorganizowano wieczór poświęcony jej twórczości. W 25-lecie śmierci na 
budynku, w którym poetka się urodziła wmurowano pamiątkową tablicę. W 1935 r. suwal-
skiemu Gimnazjum Żeńskiemu nadano jej imię. Po II wojnie to gimnazjum połączono ze 
szkołą męską i po licznych przekształceniach w 1957 r. nowa placówka oświatowa otrzy-
mała imię Marii Konopnickiej (obecnie I Liceum Ogólnokształcące). W 1963 r., staraniem 
nauczycieli suwalskich i Zarządu Głównego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, odsło-
nięto pomnik poetki dłuta Bohdana Chmielewskiego. W 2010 r. na Placu M. Konopnickiej 
zastąpił go pomnik poetki wykonany z brązu autorstwa B. Chmielewskiego. Pomnik z lat 
60-tych trafił do ogrodu przy Muzeum im. M. Konopnickiej.

Śladów pamięci o słynnej rodaczce w Suwałkach nie brakuje. 25 maja 1963 r. przeka-
zano do użytku budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej 
przy ul. Noniewicza (obecnie budynek SSSE). W dziesięć lat później w sierpniu 1973 r. zor-
ganizowano Muzeum Marii Konopnickiej. Imię poetki nosi główny suwalski plac oraz bie-
gnąca wzdłuż niego ulica oraz Przedszkole nr 10 i Szkoła Podstawowa przy ul. T. Kościuszki. 
W 2010 r. wydano suwala z okazji stulecia śmierci M. Konopnickiej. A trzy lata później  
w Suwałkach powstał szlak im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie” z plenero-
wymi figurkami krasnali z baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi.” 

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 na-

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

liśmy 32 postaci wybitnych suwalczanek i su-
walczan. Tym razem wspominamy najsłyn-
niejszą suwalczankę i jej związki z grodem nad 
Czarną Hańczą – Marię Stanisławę Konopnicką 
oraz wieloletniego przewodnika PTTK, żołnie-
rza Armii Krajowej i wychowawcę młodzieży 
Jerzego Klimkę. 

JerZy StAniSłAW KliMKo
Kombatant, nauczyciel, wielo-

letni przewodnik i członek honoro-
wy PTTK, wychowawca wielu poko-
leń suwalskiej młodzieży. Tłumaczył 
historię i uczył patriotyzmu. Po 1989 
roku był obecny na obchodach 
wszystkich uroczystości państwo-
wych w Suwałkach. 

Urodził się 30 września 1925 
roku w Sejnach w nauczycielskiej 
rodzinie. Uczył się w sejneńskiej Szkole Podstawowej  
im. ks. Piotra Skargi. Należał też do drużyny harcerskiej  
im. Tadeusza Kościuszki. W czasie okupacji niemieckiej przez 
trzy i pół roku był robotnikiem leśnym, dzięki czemu poznał 
Puszczę Augustowską, a ta wiedza przydała się w czasie, 
gdy przyłączył się do ruchu oporu. W czasie drugiej wojny 
światowej walczył w szeregach Armii Krajowej pod pseu-
donimem „Topór”. Od stycznia 1945 r. przez rok przebywał  
w łagrach NKWD. Potem ukończył studia i podjął pracę ja-
ko nauczyciel matematyki, m.in. w suwalskim Technikum 
Mechanicznym. 

Od 1952 r. aktywnie działał w suwalskim oddziale Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był 
wieloletnim przewodnikiem I klasy, instruktorem kadry 
przewodnickiej, krajoznawczej i żeglarskiej. Swoją działal-
ność wspominał w 2004 r. w czasopiśmie „Wigry”: „Moja 
działalność turystyczna w PTTK zaczęła się od żeglar-
stwa. Wykryliśmy z kolegami w 1952 r. na terenie PTTK  
w Starym Folwarku wraki trzech żaglówek: „Łajby”, „Błysku” 
i „Śledzia” (...) „Błysk” był zrobiony z wąskich listew i choć 
ciężki, nadawał się do remontu. Kierownikiem był pan 
Kuchciński, były major pułku szwoleżerów, który powie-
dział, że będziemy mogli pływać tą jednostką po wyremon-
towaniu, jak będziemy należeli do PTTK. Tośmy się zapisali 
do tej organizacji.” J. Klimko był znakomitym gawędzia-
rzem, autorem m.in. przewodnika „Szlak Czarnej Hańczy”. 
W latach 1986-1991 był naczelnym redaktorem pisma kra-
joznawczego „Jaćwież”. Znał historię i tradycje Suwałk  
i Suwalszczyzny, jak mało kto. 

W latach 1956-57 wraz z kolegami: Ryszardem Żół- 
towskim, Tadeuszem Burbą, Antonim Obermilerem i Ka- 
zimierzem Wiśniewskim próbował reaktywować suwal-
skie harcerstwo. Ale nie zgodzili się na narzucane im war-
tości oraz metody pracy i zaprzestali działalności w harcer-
stwie. Całą kadrą utworzyli klub wodny PTTK. Od 1989 roku 
był prezesem zarządu Suwalskiego Obwodu Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestniczył w spo-
łecznej kampanii na rzecz budowy pomnika ofiar obła-
wy NKWD i UB z 1945 roku (teraz nazywanej obławą augu-
stowską) w Gibach. Zainicjował powołanie i przewodniczył 
społecznemu komitetowi budowy w Suwałkach w 2002 r. 
obelisku poświęconego żoł nierzom AK na Suwalszczyźnie. 
J. Klimko został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla 
Miasta Suwałk” w 2001 r. oraz medalem „W uznaniu za-
sług” Prezydenta Miasta Suwałk w 2007 r. Zmarł 6 sierpnia 
2011 r. w Suwałkach. Jego imię nosi suwalski oddział PTTK. 
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debata o konflikcie 
polsko-liteWskim

Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz Archiwum Państwowe 
w Suwałkach zapraszają do udziału w debacie historycznej o „Konflikcie 
polsko-litewskim o Suwalszczyznę. 1918-1920”, zorganizowanej w 100-le-
cie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Debata, która odbędzie 
się 14 czerwca o godz. 16 w archiwum, jest otwarta, może w niej wziąć 
udział każdy. Podczas spotkania wystąpią: dr Bogusław Kosel z Muzeum 
Podlaskiego w Tykocinie i tadeusz radziwonowicz – dyrektor Archiwum 
Państwowego w Suwałkach.

Debatę poprowadzi historyk, archiwista i regionalista Sławomir 
Filipowicz. Odbędzie się ona dzięki wsparciu finansowemu Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.
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>>

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

24 czerwca – Andrzej łapiński, 1 lipca – Zbigniew Makarewicz, 
29 lipca – Jadwiga elżbieta rusińska, 5 sierpnia – teresa Suproń
26 sierpnia – teresa Wysocka-Kluczny.

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnieniu 
telefonicznym: 601 917 445.

tuWimoWo
Maksymilian Supra- 

nowicz ze Szkoły Podsta- 
wowej nr 6 wśród uczniów 
klas drugich i trzecich 
oraz Arletta żukowska  
z Raczek w kategorii szko-
ły podstawowe klasy 4-5 
zostali najwyżej ocenie-
ni w konkursie recytator-
skim „Tuwimowo” kon-
kurs zorganizowany został 
przez Bibliotekę Publiczną 
im. Marii Konopnickiej  
w Suwałkach.

Wśród uczniów klas drugich i trzecich nagrody otrzymali też: 
Antonina Burdyn i Weronika żyniewicz z SP nr 4. Wśród starszych na-
grody przyznano: Patrykowi topolskiemu z Raczek i Julii Fałtynowicz 
z SP nr 5 w Suwałkach.

>>

leśna z Pierwszeństwem?
Czy jest możliwość poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic 

Wojska Polskiego z Leśną w Suwałkach? – pytają Czytelnicy. Jeśli działa 
tam sygnalizacja, wszystko jest w porządku, jednak w przypadku jej awa-
rii dochodzi do groźnych wypadków i kolizji. Tak było m.in. przed kilku-
nastoma dniami. Coś z tym trzeba zrobić. Ruch na ulicy Wojska Polskiego 
jest zdecydowanie większy niż na ul. Leśnej.  Może oznakowanie pierw-
szeństwa jazdy wymaga poprawy? Zapytaliśmy o to tomasza drejera, 
dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Po zakończeniu budowy ulicy Leśnej wraz z wykonaniem skrzyżo-
wania ulic Leśna – Wojska Polskiego zgodnie z zatwierdzoną stałą orga-
nizacją ruchu pierwszeństwo przejazdu mają kierowcy poruszający się 
ul. Leśną, która jest częścią tzw. trasy wschodniej, docelowo droga wo-
jewódzka 655 o kategorii G (główna). Natomiast ulica Wojska Polskiego 
jest drogą gminną kategorii Z (zbiorcza) i dlatego na skrzyżowaniu zgod-
nie ze stałą organizacją ruchu jest podporządkowana.

Na każdym wlocie ul. Wojska Polskiego ustawiono znaki D-2 „koniec 
drogi z pierwszeństwem” ze znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa” i przed 
samym skrzyżowaniem dwa znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa” po prawej 
i po lewej stronie jezdni. Awarie sygnalizacji świetlnych zdażają się (np. 
brak zasilania w energię elektryczną), a w takim przypadku o pierwszeń-
stwie przejazdu decydują znaki drogowe. Niestety wielu kierowców jeź-
dzi na pamięć, nie zwracając uwagi na oznakowanie. 

W uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji podjęta została decyzja, że 
do końca czerwca 2019 r. w celu poprawy bezpieczeństwa w odległości 
około 200 m od skrzyżowania na obu wlotach ul. Wojska Polskiego usta-
wione zostaną dodatkowo znaki D-48 „zmiana pierwszeństwa”.

CZytelniCy PytAJą
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Wyrazy szczerego współczucia

Jolancie Gąglewskiej
z powodu śmierci 

tAty
składają Dyrekcja i Pracownicy 

z Biblioteki im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

167/2019

oGłoSZenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenu kopalni Sobolewo 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 2019 r. 
poz. 60, poz. 235 i poz. 730), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Suwałkach uchwały Nr VI/69/2019 z dnia 27 marca 2019 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu kopalni Sobolewo 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 15 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. 
Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakre-
sie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

170/2019

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu Sianożęć – Sobolewo złoża 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 2019 r. 
poz. 60, poz. 235 i poz. 730), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w 
Suwałkach uchwały Nr VII/87/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu Sianożęć – Sobolewo złoża 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 15 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. 
Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakre-
sie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

171/2019

inForMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych 

w Suwałkach tBS sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i za-
rządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta 
Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) podaje do pu-
blicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 11.06.2019 r. do 
dnia 01.07.2019 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.su-
walki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.mo-
nitorurzedowy.pl wykaz nr 7/2019 z dnia 06.06.2019 r. nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy.  173/2019
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oGłoSZenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
ulicy Sianożęć 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 XXXVIII/491/2017 z dnia 
29 listopada 2017 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 24 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej, od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8.00 do 15.00. 

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 miejscowe-
go planu odbędzie się w dniu 18 lipca 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 terminie 

do dnia 22 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 przyjęć 

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. 169/2019

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. 
Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 80 00, e-mail: org@um.suwalki.pl

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakre-
sie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

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

ogłoszenie
o wynajmie lokalu użytkowego i garażu na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza 
publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytko-
wego i garażu stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, położonych  
w Suwałkach przy ulicy: 

1. tadeusza Kościuszki 78 o powierzchni użytkowej 17,12 m2 – wy-
woławcza wysokość stawki czynszu 25,00 zł/m2 netto, wadium 640,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, usługowe lub inne nieuciąż-
liwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanaliza-
cyjną oraz centralnego ogrzewania.

Garaż:
2. Sejneńska 39 o powierzchni 18,00 m2 – wywoławcza wysokość staw-

ki czynszu – 5,00 zł/m2 netto, wadium 140,00 zł;
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł w przypadku lokalu 

użytkowego i 0,10 zł/m2 w przypadku garażu. 
Lokal i garaż są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicz-

nym.  
Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2019 r. (czwartek) 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 umów najmu 
dostępne  są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój 
nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedo-
wy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl  Dodatkowe informa-
cje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.  166/2019

PreZydent MiAStA SuWAłK 

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 czerwca 2019 ro-
ku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 06.06.2019 r. 
do 27.06.2019r.) wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 220/2019 z dnia 6 czerwca 
2019 roku).

172/2019

ogłoszenia „dtS”  tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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DwuTygoDnik SuwalSki

Na przyszłych studentów czekają 3 wydziały i 15 kierunków kształcenia.
Wydział Ochrony Zdrowia:

n ratownictwo medyczne n pielęgniarstwo n kosmetologia
n bezpieczeństwo wewnętrzne (i i ii stopień)

Wydział Politechniczny: 
n zarządzanie i inżynieria produkcji n budownictwo n transpor
n produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych (noWośĆ)

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny: 
n finanse i rachunkowość 
n ekonomia (i i ii stopień) 
n pedagogika – studia 5-letnie 
magisterskie (noWośĆ) oraz st. ii 

stopnia 
n filologia. 

W tak rozbudowanej ofercie, jak 
zapewnia dr Marta Wiszniewska, rek-
tor PWSZ w Suwałkach, zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie. 
Najważniejsze jest jednak to, że po każdym z nich studenci mogą liczyć na 

dobrą, ciekawą i satysfakcjonującą pracę – dodaje rektor.
Potrzeby rynku lokalnego są bowiem jednym z priorytetów PWSZ  

w Suwałkach. – Inne to: wysoka jakość kształcenia, nowoczesna baza 
dydaktyczna i przede wszystkim… student – mówi dr Edyta Kimera, pro-
rektor ds. studenckich i dydaktyki i dodaje, że to właśnie studenci są na su-
walskiej Uczelni najważniejsi. Liczne koła zainteresowań, świetnie wyposa-
żona siłownia, strzelnica, przestronne patio z kawiarnią, drużyny sportowe, 
nowoczesny dom studenta, nawet 2000 zł miesięcznego stypendium. Tak 
wymieniać można jeszcze bardzo długo, a jak zapewniają sami studen-
ci – PWSZ jest po prostu miejscem przyjaznym i dobrym do studiowania.

Suwalska Uczelnia w zdecydowany sposób stawia na praktyczność. 
Zajęcia nastawione są w głównej mierze na ćwiczenia, wyjazdy studyjne  
i „naukę w terenie”. Laboratoria i pracownie należą do najlepiej wyposażo-
nych w kraju, kadra jest znakomita.

– Uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami i uczelniami z całej Polski, 
utrzymuje stałe kontakty z samorządami lokalnymi, a z największymi fir-
mami i przedsiębiorstwami w regionie wspólnie nawet tworzy i konsultu-
je programy nauczania. Wszystko po to, by warunki do studiowania i zdo-
bywania wiedzy stały na najwyższym poziomie – mówi rektor Uczelni. 
Nie należy też zapominać o licznych projektach, które realizuje uczel-
nia. Między innymi dzięki nim, studenci pielęgniarstwa (II roku) otrzymu-
ją miesięcznie 800 zł, a studenci zarządzania i inżynierii produkcji realizu-
ją program studiów dualnych (kilka dni spędzają w największych firmach  
w regionie i otrzymują dodatkowo 2500 zł miesięcznie). A wkrótce na uczel-
ni pojawi się nawet… wirtualna rzeczywistość (czyli zajęcia realizowane  
w najnowocześniejszy sposób).

Od tego roku akademickiego na przyszłych studentów czeka też wy-
jątkowa oferta – bezpłatne studia popołudniowe na wybranych kierun-
kach: (ratownictwo medyczne, transport, budownictwo, zarządza-
nie i inżynieria produkcji oraz produkcja i przetwórstwo surowców 
rolniczych). – Student rekrutując się na taki kierunek może wybrać pre-
ferencje godzinową zajęć: ranną lub popołudniową – tłumaczy dr Marta 
Wiszniewska. To propozycja m. in. dla osób pracujących, bo zajęcia będą 
odbywały się m. in. wieczorami, czy w weekendy. Najważniejsza jednak in-
formacja jest taka, że jest to opcja całkowicie bezpłatna– dodaje.

I tura rekrutacji trwa od 3 czerwca do 19 lipca. Wystarczy założyć konto 
w systemie IRK, zalogować się, wypełnić oraz wydrukować formularz i cze-
kać na wyniki. PWSZ czeka właśnie na Ciebie! Warto odwiedzić stronę inter-
netową: pwsz.suwalki.pl. Można tam znaleźć nie tylko szczegóły rekruta-
cji i ofertę kształcenia, ale również zobaczyć czym studenci żyją na co dzień.

ZAPrASZAMy!

168/2019 

DwuTygoDnik SuwalSki

19

roZPoCZęłA Się reKrutACJA 

do PWSZ W SuWAłKACh
Jedyna, publiczna uczelnia w regionie,  
3 wydziały i 15 kierunków kształcenia  

– ściśle związanych z potrzebami rynku 
lokalnego, wysokie stypendia,  

czy bezpłatne studiowanie popołudniami 
to tylko niektóre zalety studiowania  

na suwalskiej uczelni



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
165/2019

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


