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Krasnalowa
wystawa

19 czerwca obył się wernisaż IX wystawy prac dzieci, uczestników 
zajęć Pracowni Ilustracji i Rysunku prowadzonej przez Kazimierza 
Gomułkę.

Jak co roku dobór dzieł na wystawę młodych artystów, stanowi dla 
krasnala Kazimierza Gomułki nie lada wyzwanie. Na zajęcia uczęszcza 
104 przyszłych plastyków w wieku 5-19 lat. Prace są przepiękne, ko-
lorowe, wykonane z rozmachem i dużą wyobraźnią. Mistrz Kazimierz 
co roku na wernisażu występuje  w innym nakryciu głowy. W tym ro-
ku wystąpił z doniczką z kwiatami. Na milusińskich czekała „zatruta 
strefa” pełna słodyczy.

Wystawę oglądać można w foyer (I piętro). SOK, ul. Jana Pawła II 5,  
do 25 lipca.

DwuTygoDnik SuwalSki
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odjazdowy biblioteKarz
Kolejny raz miłośnicy książek, bibliotek i rowerów wzięli udział w rajdzie rowerowym 

„Odjazdowy bibliotekarz” zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach. Tym razem trasa wiodła ulicami Suwałk przez Osiedle Papiernia  aż do 
Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie. 
Rajd zakończył się spotkaniem przy ognisku nad Wigrami.

Pierwszym przystankiem na trasie 
był pomnik Józefa Piłsudskiego,  
gdzie uczestnicy rajdu 
wykonali wspólne zdjęcie

Trasa rajdu prowadziła wzdłuż trasy kolejowej, którą 
J. Piłsudski dotarł na Ziemię Suwalską

l Brak Ci czasu na wizytę w salonie kosmetycznym?
l Jesteś zabiegana lub nie masz z kim zostawić swoich pociech?
l Przerażają Cię ceny w stacjonarnych gabinetach?

PrOFESJONALNE  ZABIEGI 

W ZACISZU tWOJEGO DOMU

509 690 977                           monika1408@onet.pl

ZADZWOŃ I ZAMÓW KOSMETYCZKĘ DO DOMU!

mgr kosmetologii

47/2019

Uczestnicy zajęć pracowni Ilustracji i Rysunku ze swoim artystycznym mi-
strzem-krasnalem Kazimierzem Gomułką

powitanie lata
Suwalczanie muzycznie i deszczowo powitali lato przy dźwiękach mu-

zyki zespołu Happysad. Jako support zagrał suwalsko-augustowski zespół 
Boars Band.

Koncert zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta Suwałk przy wsparciu 
finansowym samorządu.

>>
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Drodzy żołnierze
i pracownicy 

Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Suwałkach

Niestet y nie miałem 
m o ż l i w o ś c i  p r z e k a z a -
nia Wam życzeń z okazji 
Waszego Święta – jubile-
uszu 100. rocznicy ustano-
wienia Wojskowej Komendy 
Uzupełnień, ponieważ nie 
zostałem na nie zaproszo-
ny przez organizatorów tego wydarzenia.

Jednakże reprezentując mieszkańców Suwałk oraz suwalski samo-
rząd z okazji tak wyjątkowej rocznicy pragnę przekazać słowa szacun-
ku i uznania wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Suwałkach.

Dziękuję za profesjonalną, rzetelną oraz pełną trudów i poświęceń 
służbę. Dziękuję za codzienne zaangażowanie, determinację, a nierzad-
ko i poświęcenie. Składam podziękowania za odwagę i bohaterstwo  
w służbie Ojczyzny i Jej obywateli. 

Choć nasze kontakty są w ostatnich latach ograniczane, to chcę po-
wiedzieć, że jestem dumny, że mamy w Suwałkach wojsko i dziękuję 
wszystkim, którzy wspierają działania na rzecz jego obecności i dalsze-
go rozwoju w naszym mieście.

Przekazuję Państwu życzenia zdrowia, pomyślności oraz zawodowej 
satysfakcji w służbie naszej Ojczyzny. 

Bardzo serdecznie pozdrawiam również rodziny żołnierzy i pracowni-
ków cywilnych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach. Dziękuję 
za Państwa oddanie, licząc, że przyjmiecie te życzenia. 

Prezydent Miasta Suwałk

Suwałki 25 czerwca 2019
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DyżUry rADNyCh
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przeka-

zać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 25 czerwca zapraszają Anna Maria Gawlińska 

i Sławomir Sieczkowski z Ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. 
Natomiast 2 lipca na suwalczan czekają Krystyna Gwiazdowska  
i Kamil Klimek z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie  
z radnymi 9 lipca zapraszają Karol Korneluk i Jacek Niedźwiedzki 
z Ugrupowania Platforma.Nowoczesa.Koalicja Obywatelska.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.00 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

Boże Ciało 
We wszystkich dziesięciu suwalskich parafiach 20 czerwca obcho-

dzono święto Bożego Ciała. Po uroczystej mszy świętej, wierni w procesji  
z Najświętszym Sakramentem przeszli ulicami swoich parafii. Procesja za-
trzymywała się kolejno przy czterech ołtarzach przygotowanych przez 
wiernych, przy których czytano związane tematycznie z Eucharystią frag-
menty czterech Ewangelii. Dzieci posypywały drogę procesji kwiatami, 
niesione były chorągwie, święte figury i obrazy oraz śpiewano pieśni ku 
czci Najświętszego Sakramentu.

>>

sesja absolutoryjna

W parafii Apostołów Piotra i Pawła baldachim nieśli rycerze Jana Pawła II

26 czerwca odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej. Rajcowie zaj-
mą się m.in.  utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy, 
ustaleniem zasad uczestnictwa w Klubie „Senior+”, zmianą nazwy 
ulicy oraz nadaniem nazwy nowej ulicy. Wezmą po raz pierwszy 
udział w debacie nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za 2018 r. 
Głosować będą także nad udzieleniem votum zaufania Prezydentowi, 
rozpatrzą projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 
Rozpatrzą wreszcie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Suwałk.

Sesja odbędzie się w sali obrad nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, początek o godz. 13.00.

taBliCa patriotyCzna
Nowa tablica memorialna w hołdzie członkom organizacji anty-

komunistycznej „Harcerska Grupa Pogromców Komunizmu” pojawi-
ła się na odnowionym budynku suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 9 
im. W. Puchalskiego. Harcerska Grupa Pogromców Komunizmu działa-
ła w Suwałkach przez kilka miesięcy: od września 1949 r. do maja 1950 r. 
Tworzyli ją uczniowie suwalskich liceów: ogólnokształcącego, pedago-
gicznego, mechanicznego i ogrodniczego. HGPK wykonała kilkanaście 
akcji m.in. podjęto próbę rozbrojenia milicjanta, żołnierza , niszczono so-
wieckie flagi i portrety Bolesława Bieruta. Dwóch uczniów działających  
w tej organizacji zginęło w obławie Urzędu Bezpieczeństwa. Kilku aresz-
towanych, komunistyczny sąd skazał na kary od 2 do 15 lat.

>>
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>> wyniKi egzaminów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opubliko-

wała wyniki egzaminów przeprowadzonych w kwietniu  
w ósmych klasach szkół podstawowych i trzecich klasach 
gimnazjów. Średnie wyniki pierwszych egzaminów uczniów 
klas ósmych w suwalskich szkołach podstawowych:

– język polski – 60% (Łomża – 62%; Białystok – 65%; śr. 
kraj. – 63%)

– matematyka – 44% (Łomża – 46%; Białystok – 54%; 
śr. kraj. – 45%)

– jęz. angielski – 61% (Łomża – 62%; Białystok – 70%; śr. 
kraj. – 59%).

Wyniki egzaminów gimnazjalnych są ostatnimi na tym 
poziomie nauczania ze względu na likwidację gimnazjów.  
W Suwałkach są one słabsze niż przed rokiem:
– jęz. polski – 62% (Łomża – 65%; Białystok – 66%; śr. kraj.  

– 63%) – przed rokiem średnia w Suwałkach – 67%
– historia i wiedza o społeczeństwie – 59% (Łomża – 63%; 

Białystok – 65%; śr. kraj. – 59%) – przed rokiem średnia  
w Suwałkach – 58%

– matematyka – 43% (Łomża – 48%; Białystok – 50%; śr. kraj. 
– 43%) – przed rokiem średnia w Suwałkach – 51%

– przedm. przyrod. – 48% (Łomża – 52%; Białystok – 54%; 
śr. kraj. – 49%) – przed rokiem średnia w Suwałkach – 54%

– jęz. ang. – 68% (Łomża – 71%; Białystok – 77%; śr. kraj. 68%) 
– przed rokiem średnia w Suwałkach – 69%.

KonieC nauKi
Uczniowie suwalskich szkół mają już wakacje. W Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda 

Wierusz-Kowalskiego, jednej z największych suwalskich szkół, wakacje rozpoczęło po-
nad tysiąc uczniów. Podczas uroczystej akademii, z udziałem m.in. władz samorządo-
wych oraz licznie zgromadzonych rodziców, wręczono szereg nagród rzeczowych, dy-
plomów i statuetek za wysokie wyniki w nauce, wygrane olimpiady przedmiotowe,  
a także sukcesy sportowe.

I tak absolwentem roku 2019 w Gimnazjum nr 4 okazała się Wiktoria Jeleniewicz, 
zaś w Szkole Podstawowej nr 5 – Ewa Wojtanis. Za największy progres w nauce, za-
angażowanie, a także przełamywanie barier, Rada Rodziców nagrodą oraz  tytułem 
„Uczeń 2019 roku” uhonorowała Oliwię Lidię Doszuta. Najlepszym sportowcem  
w szkole został Kornel Wasilewski, uprawiający unihokej, piłkę nożną oraz lekkoatletykę.

>>

Kiedy droga SuwałKi-BudziSKo?
Nie powstanie w zapowiadanym terminie droga ekspresowa S61 z Suwałk do 

Budziska (granica z Litwą). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowy i Autostrad podjęła de-
cyzję o odstąpieniu od umowy z włoską firmą Impresa Pizzarotti, która miała budo-
wać tę drogę. Jak napisano w opublikowanym przed GDDKiA komunikacie, wyko-
nawca inwestycji, mimo wezwań ze strony agendy rządowej, nie realizował zapisów 
kontraktowych. Trasa Suwałki-Budzisko miała być gotowa do końca 2020 r. Kiedy po-
wstanie? Nie wiadomo.

Umowę z włoską firmą podpisano 6 czerwca 2017 r. Pomimo tego, że upłynę-
ło już 70% czasu przeznaczone-
go na realizację tej inwestycji, to 
na koniec maja zaawansowanie fi-
nansowe tej budowy nie sięgnęło 
nawet 2,5%. Odcinek S61 Suwałki-
Budzisko ma mieć około 24 km 
długości. W ramach budowy tra-
sy powstaną dwa węzły drogo-
we: Suwałki Północ i Szypliszki,  
a także takie obiekty inżynierskie, 
jak: most, 24 wiadukty i dziewięć 
przejść dla zwierząt.

>>

>> remonty KamieniC
Prawdopodobnie jeszcze   tym roku ruszą prace przy 

trzech zabytkowych kamienicach w centrum Suwałk. Na 
te zadanie suwalski samorząd pozyskał ponad 2 mln zł  
z Unii Europejskiej. Dzięki temu kompleksową moderniza-
cję przejdą budynki przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26.

– Prace będą polegały na izolacji ścian zewnętrznych, 
podłóg i dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 
Oprócz tego wyremontowane zostaną elewacje budynków, 
wykonane będą instalacje centralnego ogrzewania z likwi-
dacją istniejących pieców. Oświetlenie zostanie wymienio-
ne na energooszczędne – wylicza Czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

Szacowana wartość całego zadania to prawie 2,5 mln 
zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to aż 85 % tej kwo-
ty. Prace powinny zakończyć się w listopadzie 2020 roku.

SKrzyżowanie przejezdne
Sk r z y żow a n i e 

przy ratuszu jest już 
częściowo przejezd-
ne. Jadąc od połu-
dnia ul. T. Kościuszki 
skręcić można w uli-
cę L. Waryńskiego 
oraz A. Mickiewicza. 
Nadal pozostaje za-
mknięty odcinek ul. 
T. Kościuszki wzdłuż 
Parku Konstytucji 3 
Maja.

>>
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100 lat wKu
Z okazji 100-lecia powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach, 17 czerwca przed 

siedzibą WKU został odsłonięty obelisk upamiętniający jubileusz instytucji. Stawili się przedsta-
wiciele służb mundurowych i umundurowanych, niektórzy przedstawiciele samorządów oraz 
poczty sztandarowe szkół, kuratorium. Nie zabrakło też dawnych szefów WKU i duchowień-
stwa. Historię powstania suwalskiego WKU przedstawił suwalski radny Jarosław Schabieński, 
naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej  
w Białymstoku. Głos zabrał też wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław 
Zieliński, który zapowiedział rozbudowę 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

– Kilka dni temu rozmawiałem o tym z ministrem Mariuszem Błaszczakiem.  
W niedługim czasie, w najbliższych tygodniach, miesiącach, możemy spodziewać 
się wizyty Ministra Obrony Narodowej w Suwałkach, który oficjalnie ogłosi decy-
zję. Pociągnie to za sobą dosprzętowienie pułku i zwiększenie kadry – powiedział 
wiceminister J. Zieliński.

Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku podczas kampanii samorządowej  
w Suwałkach Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział reaktywowanie  
w krótkim czasie pułku artylerii w naszym mieście.

– Podjąłem decyzję o odbudo-
wie pułku – stwierdził wówczas mi-
nister. – Sukcesywnie będziemy 
zwiększać liczbę żołnierzy i sprzę-
tu, wzmacniać potencjał dzisiejsze-
go dywizjonu.

Przed ośmiu laty 14. Suwalski 
Pułk Artylerii Przeciwpancernej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego zo-
stał przemianowany na 14. Dywizjon 
Artylerii Przeciwpancernej. W prak-
tyce oznaczało to ponad dwukrotne 
zmniejszenie liczby żołnierzy stacjo-
nujących w Suwałkach, zmniejszył 
się też teren zajmowany przez woj-
sko w tej części miasta. Na razie nie 
wiadomo, gdzie odtworzony pułk 

miałby stacjonować. Czy wystarczy teren obecnie zajmowany przez suwalski dywizjon?
W sobotę (22 czerwca) odbyła się drugą część obchodów 100-lecia suwalskiego WKU.  

W konkatedrze pw św. Aleksandra odprawiono mszę świętą, po której odbyły się uroczysto-
ści pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Niestety ponownie na uroczystości wojsko-
we w Suwałkach nie zaproszono Prezydenta Miasta Suwałk i Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Suwałkach. Obchody zakończył koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego w sali suwalskiej szkoły muzycznej.
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>> WyDArZyłO SIę

Ciąg dalszy na str. 7

n Suwalczanka Alicja Barbara Klimiuk zo-
stała prezesem Energa Operator. Do niedaw-
na była ona wiceprezesem Energi pełniącym 
obowiązki prezesa. Właścicielem 100% ak-
cji  spółki Energa Operator  jest Energa SA,  
w której większość udziałów ma Skarb 
Państwa. A. B. Klimiuk w latach 1992-1998 by-
ła wiceprezydentem Suwałk, a od 1998 r. do 
2006 r. prezesem i wiceprezesem Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
n  M ło dzi  suwalc z anie uc zes tnic z y l i  

w Międzyszkolnej Grze Miejskiej „Niepodległe 
Suwałki” zorganizowanej z okazji 100 roczni-
cy odzyskania niepodległości przez Suwałki. 
Młodzież musiała wykazać się znajomością 
historii Suwałk, życiorysów osób związa-
nych z Suwałkami  i legend Suwalszczyzny. 
Organizatorem gry był Samorząd Uczniowski 
suwalsk iej  Szko ł y Podstawowej nr 11  
z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. 
pil. W. Urbanowicza razem z opiekunem Anną 
Gawlińską będącą suwalską radną. Grę wspar-
li harcerze szczepu „Zorza”. 
n Wiktoria Górska z suwalskiej SP nr 11 

zdobyła tytuł „Mistrza Ortografii 2019 roku” 
w XIX Miejskim Konkursie Ortograficznym 
Gimnazjalistów i Uczniów Szkół Podstawowych 
zorganizowanym w I LO z Oddziałami Dwu- 
języcznymi im. M. Konopnickiej. Wyprzedziła 
Ewę Wojtanis z SP nr 5 i Klaudię Starzyńską 
z Gimnazjum nr 4. Tekst dyktanda ułożył, jak 
co roku  twórca konkursu Marek Urbanowicz. 
n 11 czerwca w sali suwalskiej szkoły muzycz-

nej Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
zorganizował akademię z okazji „Światowego 
Dnia Inwalidy”. Uroczystości uświetniły wy-
stępy artystyczne uczniów szkoły muzycznej 
oraz zespołów seniorów,  w tym chóru „Ocean 
życia” i zespołu „Cantabile”  Stowarzyszenia    
Seniorzy z Pasją „Horyzont” oraz chóru „Złota 
Jesień” działającego przy Uniwersytecie III 
Wieku. 
n Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta 

Suwałki odbyli studyjną wizytę we francu-
skim Grande-Synthe, mieście partnerskim 
Suwałk. Młodzież dyskutowała o wielokul-
turowości, systemie edukacji (biorąc udział  
w prawdziwej lekcji), ekologii i miejskiej ko-
munikacji. Był też czas na wspólną muzykę  
i wycieczkę do Paryża.
n Przez kilka dni była zablokowana trasa ko-

lejowa Suwałki–Augustów, po tym jak w oko-
licach stacji Szczepki 19. czerwca wykoleiło się 
15 wagonów ze żwirem prywatnego przewoź-
nika. Uszkodzonych było około 100 metrów to-
rów. Przyczyny zdarzenia wyjaśni specjalna ko-
misja kolejowa.
n Z mieszkańcami Dubowa, przeciwnymi bu-

dowie spalarni, spotkały się 17. czerwca wła-
dze Suwałk, radni i przedstawiciele inwestora. 
Chodzi o obiekt, który ma powstać w jednej  

>>

Uroczystość prowadził ppłk Jarosław Kowalewski, komendant su-
walskiego WKU

zaparKuj swój biznes
W konkursie ZaPARKuj swój Biznes zorganizowanym w Parku 

Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód główną nagrodę 
zdobył pomysł biznesowy „Letnie kino z gwiazdami – bulwary su-
walskie” Justyny Bogdan (na zdjęciu) – uczennicy suwalskiego III 
LO. Polegał on na otwarciu pierwszego w Suwałkach kina sezo-
nowego na świeżym powietrzu na suwalskich bulwarach. Drugie 
miejsce przypadło Mateuszowi Szymczykowi z I LO za projekt 
biznesowy „3D CANDY”. 

Szczególnie interesująco przedstawia się pomysł „Lokalnie” 
Patryka Kwiatkowskiego z III LO, który zyskał uznanie zgroma-
dzonej na konkursie publiczności. „Lokalnie”– to aplikacja mo-
bilna, która ma na celu wyeliminowanie niedogodności życia co-
dziennego poprzez skupienie lokalnych przedsiębiorców oraz 
niezbędne informacje o nich w jednym miejscu. Ma ona ułatwić zarówno mieszkańcom, jak i tu-
rystom korzystanie z zasobów lokalnych. Aplikacja ma za zadanie propagowanie oraz wspieranie 
rozwoju lokalnych firm, aby położyć kres dominacji „sieciówek”.

W konkursie drużynowym tegorocznej edycji Festiwalu Wiedzy zwyciężyły uczennice suwal-
skiego Technikum nr 4 Aleksandra Sienkiewicz i Natalia Aniołowska.
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rodzinnie w SzóStCe
Rodzice, dziadkowie, dzieci, pracownicy przedszkola, oraz 

zaproszeni goście bawili się na Festynie Rodzinnym w Przed- 
szkolu nr 6. Było m.in. malowanie twarzy, kącik fryzjerski, ką-
cik badawczy, plastyczny oraz zamek dmuchany ze zjeżdżalnią. 
Dzieci mogły zapoznać się z policyjnymi motocyklami oraz z wy-
posażeniem wozu strażackiego. Zabawa trwała w najlepsze  do 
późnego popołudnia.

6

>> osiedlowa zabawa
Już po raz siedemnasty w Przedszkolu nr 4 odbył się Piknik Rodzinny. Podczas 

kilkugodzinnej imprezy dzieci uczestniczyły w licznych grach i zabawach. Była 
zumba prowadzona przez Lidię Kulig, były występy wokalne, zajęcia plastyczne  
i wieloboje sportowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pojazdy policji i stra-
ży pożarnej. Ustawiały się długie kolejki chętnych do wejścia do radiowozu lub po-
jazdu bojowego. Można też było użyć syreny alarmowej.

– Na naszych impre-
zach pojawiają się także 
dzieci spoza przedszko-
la, co powoduje, że pik-
nik jest wydarzeniem 
o charakterze osiedlo- 
wym – stwierdziła Da- 
nuta Palczewska, dy-
rektor Przedszkola nr 4.

Tradycyjnie, nie za-
brakło także konsump-
cji produktów spożyw-
czych przygotowanych 
przez rodziców przed-
szkolaków.

>>

piKniK na KaCzym dołKu
Piknikiem dla seniorów i sąsiadów na Kaczym Dołku, zakończyły się przed wakacyjną prze-

rwą zajęcia w Suwalskim Klubie Seniora. Prowadzony jest on przez Stowarzyszenie Aktywności 
Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze i działa przy ul. Chopina 6a. Partnerem wydarzenia by-
ło Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki, które zaprezentowało się w koncercie „Piosenka łączy 
pokolenia”. Śpiewać z artystami mógł każdy, dzięki przygotowanym tekstom. Na pikniku nie za-
brakło też samodzielnie przyrządzonych smakołyków, którymi gospodarze z Suwalskiego Klubu 
Seniora dzielili się z gośćmi. Dopisała pogoda i humory.

Projekt „Prowadzenie Suwalskiego Klubu Seniora na Osiedlu Północ” jest współfinansowa-
ny z budżetu Miasta Suwałk oraz ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu Wie- 

loletniego „Senior+” na 
lata 2015-2020. Zaś spo-
tkanie artystyczne z Su- 
walskimi Starszakami 
było zrealizowane w ra-
mach projektu „MAT  
w Pogodnych Suwał- 
kach, czyli historia szczę-
ścia suwalczan zacho-
wana w pamięci”, dofi-
nansowanego z budżetu 
Miasta Suwałki.
Fot. Teresa Wysocka-Kluczny

>>

>>

dla 
seniora

Od ponad miesiąca działa program „Złota 
Rączka dla Seniora”. W tym czasie wykonano już 
ponad 100 usług na rzecz suwalskich seniorów. 

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie  
– 87 730 55 27 w godzinach pracy Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych: w po-
niedziałek i wtorek od 12.00 do 20.00, natomiast  
w środę, czwartek i piątek od 8.00 do 16.00. Także 
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 
 zlotaraczka@kostroma.pl  oraz osobiście w Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych przy  
ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.

Koszty zakupu materiałów do naprawy se-
nior musi pokryć sam, ale fachowiec może za nie-
go zrobić zakupy. Usługi wykonywane są bezpłat-
nie dla seniorów powyżej 70 lat, zamieszkałych  
w Suwałkach, mieszkających samotnie lub z orze-
czonym stopniem niepełnosprawności. Warunek 
wieku jest niezbędny, zaś w przypadku dwóch pozo-
stałych warunków – wystarczy spełnić jeden z nich.

>>

rozBiegane SuwałKi
6 lipca (sobota) odbędzie się Miejskie Święto Biegania RESO Suwałki 

10,5, które rozpocznie się o godz. 16. Suwalskie zawody to trzy konku-
rencje: „Suwalskie debiuty” (3,5 km), Bajkowy bieg oraz bieg główny, czy-
li „Suwalska ćwiartka” (ćwierćmaraton – 10,5 km). O godz. 19:30 z Placu 
Marii Konopnickiej wyruszy marsz nordic walking pn. „Suwałki Marsz!”. To 
międzypokoleniowy happening na dystansie 2 km. Wszystkich uczestni-
kom, którzy ukończyli 65 lat, organizatorzy zapewniają bezpłatny udział 
w RESO Suwałki 10,5. Zgłoszenia udziału można dokonać telefonicznie 
87 566 32 81 lub osobiście w OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2; e-mail:bie-
gi@osir.suwalki.pl 

Szczegóły: www.resosuwalkibiegi.pl
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WyDArZyłO SIę
z firm, przy ulicy Brylantowej. Mieszkańcy zo-
stali trochę uspokojeni bo dowiedzieli się, że 
realizacja inwestycji jest pod znakiem zapyta-
nia i nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy do niej 
dojdzie. 
n Policjanci wspólnie z celnikami znaleźli  

w jednym z kiosków spożywczo-przemysło-
wych w Suwałkach ponad 1100 paczek pa-
pierosów bez polskich znaków skarbowych 
akcyzy. Teraz 48-letnia właścicielka sklepu za 
swoje postępowanie odpowie przed sądem.
n Zespół Tańca Nowoczesnego DOTYK dzia-

łający przy Suwalskim Ośrodku Kultury wy-
stąpił podczas Dnia Tańca w Voru, mieście 
partnerskim Suwałk. Do Estonii pojechało 
dwanaścioro młodych tancerzy wraz z instruk-
torem – Ewą Niedźwiecką. Suwałki współpra-
cują z Voru od 1999 r.
n  Teatr Mikrus działający w Suwalskim 

Ośrodku Kultury zajął pierwsze miejsce 
w Ogólnopolskim Festiwalu Brodnicka Uczta 
Teatralna 2019, gdzie zaprezentował autor-
ski spektakl „Byle do weekendu” w reżyserii 
Mirosławy Krymskiej. 
n W XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży ob-

radującej 1 czerwca Suwałki reprezentowały 
trzy dwuosobowe zespoły. Byli to uczniowie 
Gimnazjum im. M. Konopnickiej: Zofia Szulc  
i Igor Przybylak; I Liceum Ogólnokształcą- 
cego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 
Konopnickiej: Klaudia Borys i Aleksandra 
Gołaszewska i III Liceum Ogólnokształcą- 
cego z Oddziałami Dwujęz ycznymi im. 
A. Lityńskiego: Alicja Bagińska i  rafał 
Dwojakowski. 
n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch męż-

czyzn poszukiwanych listami gończymi. Jeden 
z nich na Osiedlu II przed funkcjonariuszami 
schował się w szafie. Poszukiwany był cztere-
ma listami gończym za paserstwo, oszustwa  
i uszkodzenie ciała. Za co sąd skazał go na 
karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Drugi  
z mężczyzn wpadł w ręce funkcjonariuszy na 
Osiedlu Północ. 35-latek był podejrzany o nie-
płacenie alimentów. 
n Klaudia Kułakowska  otrzymała pierwsza 

nagrodę za kulę śnieżną w konkursie. „Rzecz 
dla nas”. Suwalska młodzież mogła zaprojek-
tować gadżet dla Suwałk, który następnie zo-
stanie wyprodukowany i włączony do oficjal-
nych pamiątek dla turystów. 
n Ponad 250 mieszkańców Suwałk skorzy-

stali z bezpłatnych badań poziomu cukru  
i ciśnienia tętniczego oraz bezpłatnych kon-
sultacji z diabetologiem w ramach projek-
tu „Szkoła cukrzycy” realizowanego ze środ-
ków Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, 
a zorganizowanych prze diabetologa Ewę 
Korneluk. Tak jak i podczas poprzednich ak-
cji  dużym zainteresowanie cieszyło się in-
dywidualne wyliczanie wskaźnika masy cia-
ła BMI i porównywanie go z należną wagą.

przedszKola jaK nowe
Już niebawem pięć su-

walskich przedszkoli przej-
dzie gruntowny remont  
i  będzie w yglądało po-
dobnie jak niedawno wy-
remontowane Przedszkole 
nr 1 przy ul. Raczkowskiej. 
Suwalski samorząd po -
zyskał na ten cel ponad  
7 mln zł z UE. W sumie in-
westycje pochłoną ponad  
10 mln złot ych Termo - 
modernizację do końca 
przyszłego roku przejdą 
Przedszkola nr 3, 4, 7, 8, 10. Tym samym wszystkie miejskie przedszkola będą wyremontowane.

>>

leKKoatletyCzne SuKCeSy
Sukcesy odniosły młode lekkoatletki ze 

Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach. 
Okazały się najlepsze w Finale Krajowym 
Czwórboju Lekkoatletycznego Igrzysk 
Dzieci w Ostródzie. W pierwszym dniu za-
wodów szkoły rywalizowały w biegu na  
60 m, skoku w dal lub wzwyż i piłeczce pa-
lantowej. Drugiego dnia dziewczęta zmaga-
ły się w 7 seriach na dystansie 600 m. Wśród 
dziewcząt najlepsze okazały się uczennice 
suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 11 zdo-
bywając 1560 punktów. Najlepsze wyniki  
w wieloboju osiągnę ła Natalia Ka - 
chnowska z suwalskiej jedenastki”.

To nie koniec sukcesów lekkoatletów z „jede-
nastki”.  Alek sandra ho łub  (na zdjęciu)  i  Oliwia 
Kuprewicz wywalczyły złote medale w skoku wzwyż 
na XIV Międzynarodowym Pucharze Lekkoatletycznym  
w Łowiczu, w którym rywalizowało 250 młodych spor-
towców z Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji i Węgier. 
Złoty medal w skoku wzwyż  (rocznik 2007)   wywalczy-
ła Aleksandra Hołub – wynik 150 cm (rek. życiowy). Złoty 
medal w skoku wzwyż   (rocznik 2008) zdobyła Oliwia 
Kuprewicz – wynik 135 cm. Dziewczęta uczą się w suwal-
skiej SP nr 11 w klasie o profilu „lekkoatletyka”, a ich trene-
rem jest  Magdalena rogucka.

>>

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 11 
na najwyższym stopniu podium

żeglarze na wigraCh
Załoga z Kar tuz Marce l 

Kirjańczyk/ Filip Nowak wy-
grała regaty żeglarskie „O Puchar 
Prezydenta Miasta Suwałk” w kla-
sie Cadet rozegrane na Wigrach. 
To największe regaty rozgrywa-
ne na tym akwenie. 46 załóg ry-
walizowało również o punkty 
do Pucharu Polski, a jednocze-
śnie o miejsce w reprezentacji 
Polski na Mistrzostwa Świata.  
Z załóg UKŻ Grot Suwałki najle-
piej spisały się:  Amelia Piasecka/
Aniela Nowak, które zajęły 15 lo-
katę oraz Mateusz Wasilewski/ 
Vanessa radzewicz (19 miejsce).

>>
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Wakacje już tr wają. Na łamach papierowego w ydania 
„Dwutygodnika Suwalskiego” oraz na naszej stronie internetowej 
będziemy informować o imprezach i działaniach adresowanych do 
najmłodszych suwalczan spędzających wakacje w mieście. Poniżej 
propozycja na początek wakacji.

2 Pracownia „Smykałka” w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach przy ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci 27 czerwca w godz.  
11-13 na zajęcia pt. „Tworzymy komiks na podstawie legendy regionalnej” 
oraz 4 lipca na zajęcia „Zrób to sam – breloczek do kluczy”,
2 Filia nr 2 Biblioteki przy ul. Klonowej 41 zaprasza 3 lipca w godz. 11-13  
na zajęcia literacko-plastyczne zainspirowane „Plastusiowym pamiętni-
kiem” Marii Kownackiej,
2 Filia nr 3 Biblioteki przy ul. Północnej 26 zaprasza 5 lipca w godz. 
11-13 na zajęcia edukacyjne z użyciem klocków lego „Fascynujący pod-
wodny świat”,
2 Midicentrum przy ul. Witosa 4A przez całe wakacje zaprasza dzieci na:

* luźny poniedziałek (gramy na Play Station) w godz. 14-16, zapisy tele-
foniczne danego dnia w godz. 10-13,

* filmowy wtorek (budujemy, filmujemy, oglądamy) w godz. 10-13, bez 
zapisów,

* zgrana środa (gramy w gry planszowe) w godz. 10-13, bez zapisów,
* twórczy czwartek (tworzymy, eksperymentujemy, rozwijamy się)  

w godz. 10-13, bez zapisów,
* familijny piątek w godz. 10-13, dzieci młodsze przychodzą z opieku-

nami, powyżej 10 lat wstęp bez opiekunów, bez zapisów.
Wszystkie zajęcia organizowane przez Bibliotekę oraz jej placówki 

są bezpłatne.

2 Ośrodek Sportu i rekreacji w Suwałkach:
* zajęcia wakacyjne z animatorem w poniedziałki i środy w godz. 10-14  

(SP 5, SP 6, SP 9, SP 10),
* rywalizacja piłkarskich drużyn osiedlowych (turnieje w każdy pią-

tek SP 10) godz. 10.
2 Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5:

* warsztaty artystyczne w pracowni sztuk pięknych – 1-5, 8-12.07  
w godz. 10-13, wiek uczestników 5-13 lat; w godz. 16-18 – 14-21 lat, SOK, 
sala 0.30, prowadzenie Mieczysław Iwaszko,

*  warsztaty wokalne – 24-27.06 w godz. 10-11, wiek uczestników 8-12 
lat, SOK, sala 1.20, prowadzenie Emil Kulbacki,

* otwarte warsztaty instrumentalne dla młodzieży – 24-28.06, 1-5.07 w 
godz. 14-16, wiek uczestników 16+, SOK, sala 1.21, prowadzenie Tomasz 
Kierejsza, wymagany własny instrument,

* wokół tańca – 1-5.07 w godz. 11-12.30, wiek uczestników 7-11 lat, SOK, 
sala 2.14, prowadzenie Ewa Niedźwiecka.
2  Polskie towarzystwo turystyczno-Krajoznawcze Oddział  
w Suwałkach im. Jerzego Klimko zaprasza na:

* jednodniowy rajd rowerowy – 30.06 (niedziela), trasa rajdu „Na 
Górę Zamkową” (ok. 70 km), zbiórka: godz. 10 przed siedzibą Oddziału 
PTTK w Suwałkach, ul. Kościuszki 37. Udział w rajdzie jest bezpłat-
ny. Wymagany sprawny rower. W przypadku osób niepełnoletnich  
– pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd.

Zapisy poczta@suwalki.pttk.pl, ania.rom@gmail.com, 509524855. 
Liczba miejsc graniczona.

w
Suwałkach

2019

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza 
na bezpłatne warsztaty architektury sakralnej Miasta Suwałki dla dzie-
ci „Zabytkowo i klockowo!”. Budujemy z klocków lego architekturę sa-
kralną Suwałk. Warsztaty odbędą się 26 czerwca o godz. 10 w „Smykałce” 
przy ul. E. Plater 33A; o godz. 12 w Filii nr 2 przy ul. Klonowa 41 i o godz. 14  
w Filii nr 3 przy ul. Północnej 26. Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczo-
na. Projekt współfinansowany przez Miasto Suwałki.

gdzie Się Kąpać?
To skandal, mówią mieszkańcy Suwałk. By bezpiecznie popływać 

został nam jedynie Zalew Arkadia. Według „Serwisu Kąpieliskowego” 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Suwalszczyźnie by mieć za-
pewnioną opiekę ratownika, możemy jeszcze udać się na plażę nad je-
ziorem Serwy, lub do Augustowa na Plażę Radiowej Trójki. To jednak 
kilkadziesiąt kilometrów od Suwałk. A co z plażą nad jeziorem Czarne  
w Krzywem? Miejsce to ma kilku gospodarzy. Pomosty należą do Gminy 
Suwałki, teren do Wigierskiego Parku Narodowego, a opiekę ratowni-
ków zapewniał suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jednak w tym roku 
Gmina Suwałki postanowiła nie inwestować więcej w remont starego 
pomostu i dlatego nie wystąpiła z wnioskiem o utworzenie w Krzywem 
strzeżonego kąpieliska. Doraźnie miejsce to mają dozorować ratowni-
cy suwalskiego WOPR-u. 

– Otrzymaliśmy z gminy dotację w wysokości 2,8 tys. zł na doraźną 
opiekę weekendową plaży w Krzywem. Od miasta Suwałki 20 tys. zł na 
całoroczną profilaktykę bezpiecznego zachowywania się nad wodą – mó-
wi Mirosław Zajko prezes suwalskiego WOPR – Jednak priorytetem dla 
nas jest zapewnienie ochrony na Wigrach. To jezioro ma 17 km długości. 
Korzystają z niego mieszkańcy Suwałk, jak i turyści. Są tu przystanie kilku 
klubów żeglarskich, no i oczywiście wędkarze. Nasi ratownicy na własnym 
sprzęcie pływającym dozorują także inne jeziora, oczywiście wtedy gdy 
mają na to czas, gdyż pracują zawodowo lub się uczą – dodaje M. Zajko.

Dlatego ratownicy apelują do wypoczywających na plażach, aby kie-
rowali się rozwagą, nie pili alkoholu, a wypływając na jezioro czy rzekę, 
zakładali kamizelki ratunkowe. Numer alarmowy WOPR – 601 100 100.

BęDZIE LEPIEJ W KrZyWEM?
Być może w przyszłym roku plaża w Krzywem będzie znowu kąpieli-

skiem. Wigierski Park Narodowe wespół z Gminą Suwałki poszukują pie-
niędzy na zakup pomostów pływających oraz zagospodarowanie plaży.

BEZPIECZNA ArKADIA
Amatorom bezpiecznego wypoczynku nad wodą zostaje zatem jedy-

nie Zalew Arkadia. Jego maksymalna głębokość wynosi około 5 m, dłu-
gość (wzdłuż osi) to około 700 m, zaś maksymalna szerokość – 400 m. 
Latem na plaży miejskiej nad bezpieczeństwem wypoczywających czu-
wają ratownicy z pływalni OSiR-u (od 1 lipca do 31 sierpnia). Kąpielisko ma 
strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości do 1,20 m oraz dla umieją-
cych pływać do 2,5 m głębokości. Swój teren o głębokości do 30 cm ma-
ją także dzieci. Tu także jest możliwość wypożyczenia sprzętu pływają-
cego (łódki, kajaki, rowery wodne).

W sąsiedztwie kąpieliska znajduje się kawiarnia oraz plac zabaw. 
Można też skorzystać z kortów tenisowych, skate parku, siłowni oraz 
Street Workout i Parkour Park. W tym roku nad Zalewem Arkadia vis-a-vis  
placu zabaw pojawiło się „żródełko” wody pitnej z myślą o spragnio-
nych biegaczach i spacerowiczach wypoczywających w tym miejscu.  
To pierwsze takie źródełko w mieście.

>>
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SUWALSKI PArK KrAJOBrAZOWy

Do turystów, w tym oczywiście do mieszkańców Suwałk swoje propozy-
cje kieruje najstarszy w Polsce Suwalski Park Krajobrazowy. To jeden z naj-
piękniejszych zakątków Polski. Jest zdobywcą tytułu „Siódmego Cudu Polski 
2014” w plebiscycie National Geographic. Poza zwiedzaniem przepięknych 
miejsc np. jeziora Hańcza, głazowiska Bachanowo, czy Smolnik, SPK orga-
nizuje cykliczne, ogólnodostępne imprezy.

Park do swojej siedziby w Turtulu zaprasza rodziny z dziećmi do zapozna-
nia się ze ścieżką edukacyjną. Będą zagadki, rozpoznawanie tropów zwie-
rząt, mini tor przeszkód. Jedną z atrakcji jest rabatka z ziołami. Można zioła 
powąchać a także spróbować jak smakują. W siedzibie parku funkcjonuje 
od poniedziałku do piątku (od godz. 8 do 18) punkt informacji turystycz-
nej, można wypożyczyć rower, kajak czy też łódkę. Dla grup zorganizowa-
nych, po uprzednim kontakcie zapewnia się przewodnictwo po ścieżkach 
poznawczych oraz najciekawszych miejscach SPK.

DwuTygoDnik SuwalSki
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Cudze chwalicie, swego nie znacie

znana-nieznana  SuwalSzCzyzna

Dyrektor Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego 
teresa Świerubska przy 
rabatce z ziołami.

– Sztandarowa i ob-
legana to, niestety już za 
nami Noc Świętojańska. 
W lipcu zapraszamy na 
grę terenową, skierowa-
ną głównie do rodzin,  
w której udział bierze 
ponad 80 osób. Do wy-
boru są dwie trasy, liczy 
się czas przejścia i poprawne odpowiedzi na zadania i zagadki. W lipcu  
i sierpniu zapraszamy na wycieczki piesze i rowerowe po SPK organizo-
wane wspólnie z Miastem Suwałki. W sierpniu odbędą się warsztaty zie-
larskie organizowane wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  
w Suwałkach. Będzie też międzynarodowy plener rzeźbiarski, którego ku-
ratorem jest Stanisław Lutostański. Materiał to oczywiście kamień. Pod 
koniec sierpnia zapraszamy na czwartą edycję Predathlon Turtul, którą 
przygotuje Fundacja „Kierunek Ultra”. Zawodnicy będą rywalizować ze 
sobą na rowerach, kajaku oraz biegnąc. Towarzyszyć im będą imprezy ta-
kie jak: Predathlon Run, Nordic Walking i Predathlon Kids. 

Rozpoczęły się wakacje, będziemy podRóżować po polsce, euRopie i całym świecie. Fajnie jest poznawać 
inne kRaje, inne kultuRy. ale co mają zRobić ci, któRych nie stać, lub po pRostu nie dostaną uRlopu by spełnić  
swoje maRzenia? odpowiedź jest pRosta, RozejRzyjmy się po okolicy, a na pewno znajdziemy coś ciekawego.

Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu

Ostatnie przygotowania przede se-
zonem w Wigierskim Parku Naro-
dowym

Odbudowana 
platforma 
widokowa 
w Bryzglu 
z kamerą 
online 
na jezioro 
Wigry

Wybudowany i zmodernizowany parking koło osady Samle I

WIGIErSKI PArK NArODOWy

Warto odwiedzić też Wigierski Park Narodowy. Obchodzi on  
w tym roku 30-lecie swojego istnienia. Jeszcze w tym miesiącu Park 
zaprasza: 

– 28-29 czerwieca na Wigierski Festiwal Podróżniczy, 
– 29 czerwca na grę terenową,
– 30 czerwca na rajd rowerami Wigry 3 dookoła Wigier.

 O działaniach w kolejnych mie-
siącach poinformujemy w następ-
nym w ydaniu „ D wuTygodnik a 
Suwalskiego”. Dla ułatwienia dostę-
pu do szlaków oraz wyjątkowych, 
urokliwych miejsc WPN wykonano 
modernizację infrastruktury tury-
stycznej za ponad 1,2 mln złotych. 
Zagospodarowano miejsce odpo-
czynku Jastrzęby. Rozbudowano 
pomost (o 120 m2) w miejscowości 
Wigry, tak by mógł z niego korzystać 
nie tylko statek „Tryton”, ale i mniejsze 
jednostki pływające. Wybudowano  
i zmodernizowano parking koło miej-
scowości Krusznik. Odnowiono szlak 
turystyczny „Wokół Wigier” i odbu-
dowano tablice informacyjne.
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>> rowerem 
przez SuwałKi

w suwałkach jest blisko 55 km dRóg 
RoweRowych oRaz ponad 36 km ciągów 
pieszo-RoweRowych. łącznie daje to 
ponad 90 km tRas, a do końca bieżącego 
Roku może pRzybyć ich jeszcze 
kolejnych 8 kilometRów. 

Wszystko to tworzy powiązaną sieć komunikacyj-
ną dla cyklistów, pozwalającą skutecznie i bezpiecznie 
dotrzeć niemal do każdej części Suwałk. Jednym z prio-
rytetów jest skomunikowanie Osiedla Północ ze stre-
fą ekonomiczną, co będzie znacznym ułatwieniem dla 
pracujących tam osób. W porównaniu do innych miast, 
Suwałki wypadają całkiem nieźle. W czterokrotnie więk-
szym Białymstoku wybudowanych jest tylko o ok. 50 km 
więcej ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 
niż w Suwałkach, a w Olsztynie długość szlaków rowero-
wych jest tylko o 10 km większa niż w Suwałkach.

StOJAKI DLA rOWEróW
Rowerzyści zgłosili ostatnio propozycję zainstalowa-

nia w określonych miejscach miasta podpórek dla rowe-
rzystów, które pozwalałyby zatrzymać się przed przejaz-
dem przez skrzyżowanie. Takie rozwiązanie, zdaniem 
rozmówców w znaczący sposób poprawiłoby komfort 
użytkowania ścieżek rowerowych, ale także zwiększy-
łoby bezpieczeństwo rowerzystów. 

– Wzorem innych miast rozważany jest montaż stoja-
ków ułatwiających oczekiwanie na sygnał zielony przed 
przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniach z sygna-
lizacją świetlną. Sprawa wymaga jednak rozpoznania  
i konsultacji. Być może zasadnym byłaby próbna insta-
lacja kilku takich urządzeń w ramach testu. Zwracam 
jednak uwagę na skalę wydatków z tym związanych 
– powiedział tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg  
i Zieleni w Suwałkach. 

OFICEr rOWErOWy 
Od 4 lat funkcjonuje w mieście stanowisko oficera ro-

werowego, którego zadaniem jest dbanie o infrastruk-
turę rowerową, usprawnianie ruchu i bezpieczeństwa 
jednośladów w przestrzeni miejskiej oraz wskazywa-
nie kierunków zmian m.in. poprzez udział w pracach 
projektowych inwestycji drogowych. Uwagi, pomysły 
i propozycje w sprawie poprawy infrastruktury rowe-
rowej można zgłaszać oficerowi rowerowemu na adres 
e-mail: oficer.rowerowy@zdiz.suwalki.pl lub pozosta-
wiać wiadomości na automacie zgłoszeniowym ZDiZ 
w Suwałkach 87 563-17-68. Zainteresowane osoby mo-
gą spotkać się z oficerem rowerowym także osobiście, 
w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 9-13,  
w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przy  
ul. Sejneńskiej 84, pok. 14.
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Suwałki Blues Festival to największy plenerowy festiwal bluesowy 
w kraju. W dwunastym SBF 2019 wystąpi 40 zespołów, około 200 muzy-
ków m.in. z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Kanady, Litwy, 
Irlandii, Rumunii, Czech, Słowacji i Polski. SBF 2019 to: 23 koncerty plene-
rowe, 28 koncertów klubowych oraz 5 koncertów w ramach Polish Blues 
Challenge. W tym roku fani bluesa bawić się będą w Suwałkach w dniach 
11-14 lipca. SBF – to wydarzenie muzyczne o uznanej renomie, wysoko 
oceniane zarówno przez publiczność, jak i muzyków. Patronat medialny 
nad SBF sprawuje „DwuTygodnik Suwalski”. Na naszych łamach przybli-
żamy program Suwałki Blues Festival.

Koncert 14 lipca (niedziela) o godz. 18.30 na scenie przy ratuszu 
wystąpi ronnie Baker Broooks. Wstęp wolny.

ronnie Baker Brooks urodził się w Chicago. Zaczął grać na gitarze, 
gdy miał niespełna sześć lat. Jako dziewiętnastolatek dołączył do zespo-
łu swojego ojca – Lonnie’go Brooksa – znanego i cenionego bluesmana 
chicagowskiego. Przez dwanaście lat wraz z ojcem objechał cały blueso-
wy świat, występując z największymi artystami epoki: B.B. Kingiem, Koko 
Taylor, Erykiem Claptonem czy Buddy’m Guyem. W 1998 r., w wieku 32 lat, 
za namową ojca, Ronnie rozpoczął karierę solową. W tym roku zrealizo-
wał też swój pierwszy album zatytułowany,,Golddigger”.

Ronnie jest przede wszystkim artystą koncertującym. Nagrywa z rzad-
ka, ale każdy następny album zwiastuje kolejny postęp na drodze twór-
czej artysty. Dotychczasowym zwieńczeniem jego dyskografii jest wy-
dany w 2017 r. album „Times Have Changed”. Płytę tę zrealizował przy 
współpracy Steve’a Jordana, jednego z najbardziej cenionych producen-
tów amerykańskich. W nagraniach uczestniczyli muzycy z Memphis ze 
Stevem Cropperem na czele. W swym artystycznym credo Ronnie Baker 
Brooks wyznaje: „Moją najszczerszą intencją, od kiedy nagrałem pierw-
szy album, było pozostać wiernym autentyzmowi poprzednich poko-
leń, a chcę też wnieść to, co może poruszyć młodą generację. Chcę być 
tym pomostem!”.

>> wigraszeK 2019
Teatrzyk Dziecięcy Debiucik z Pisarzowic otrzymał Grand Prix  XVIII 

Międzynarodowego Festiwalu Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych 
WIGRASZEK 2019 – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za spektakl „Głębia”. 
Pierwsze miejsca zdobyły słowacki Teatr DDS Jednosmerka za „Wszystko, co 

chcemy powiedzieć” w kategorii dzie-
cięcej oraz Teatr Forma z Andrychowa 
i Teatr Skrajokliai z Litwy za „Urodziny 
Kolumba” w kategorii młodzieżowej. 
Nagrodę specjalną jury młodzieżo-
wego otrzymał spektakl „Filiżanka” 
Teatr Mała Scena z Sulejówka.  W te-
gorocznym „Wigraszku” zaprezento-
wało się 21 teatrów – 13 w kategorii 
dziecięcej   i 8 w kategorii młodzie-
żowej – z 5 krajów Europy Środkowej  
i Wschodniej (Litwy, Łotwy, Słowacji, 
Białorusi i Polski). Festiwal przygoto-
wał Suwalski Ośrodek Kultury.

W Parku Konstytucji 3 Maja opowieść o samotności niepozornego,  
a bogatego duchem człowieka, który nie godzi się z zastanym i podejmuje 
walkę w imię dobra na motywach słynnej epopei kaszubskiej „Życie  
i przygody Remusa” opowiedział Teatr Snów z Gdańska

salon seniorów
W sali im. Jadwigi Towarnickiej suwalskiej Biblioteki Publicznej 

im. Marii Konopnickiej wysłuchać można było wierszy, najwybitniej-
szych polskich poetów 
oraz suwalskich senio-
rów: teresy Suproń, 
Zofii Jakubowskiej, 
Czesławy  Kuźmickiej, 
Waldemara  Kutrzeby.

Swoją poezję czy-
tała też druhna Emilia 
Jonio z suwalskiego 
ZHP. Recytacji towarzy-
szyła oprawa muzycz-
na w wykonaniu zespo-
łu „Wspomnień Czar” 
z udziałem solistek: 
Ireny Aleksandrow  
i Danuty Zaworskiej– 

Jurkowskiej. Na fortepianie akompaniował Dawid Zwiewka, a na gitarze 
– Samuel Salamon. A wszystko to za sprawą Stowarzyszenia Twórczych 
Seniorów ROZŁOGI, które zainaugurowało działanie Salonu Poetycko-
Literackiego „ERATO”.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Od prawej Teresa Suproń i Julia Fałtynowicz

Salon prowadził m.in.Bogdan Byczkowski
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rzystów pod dyrekcją Tomasza Kierejszy usłyszymy znane i lubiane pie-
śni związane z Suwalszczyzną oraz te kojarzone z latem, wakacjami i po-
dróżami.  
¿ letnie koncerty na „Dywaniku u Marii” – 29.06, godz. 

20 – zagra zespół Pod Strzechą/ Na przekór prognozom, 
oraz 5.07, godz. 20 – Goldies Oldies Swingowy Lipiec 
z Nutami Jazzu I Bossa Novy. Po raz kolejny plac Marii 
Konopnickiej muzyka wypełni w sobotnie letnie wie-
czory. Wstęp wolny.
¿ Pchli targ – szansa dla łowców skarbów – 7.07, w godz. 9-13, parking 

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

FUNDACJA Art-SOS, ul. Chłodna 12, 
zaprasza na:

¿ I festiwal „Z KIEPURĄ NA CHŁODNEJ”. Balkon 
i scena 27.06, godz. 19.00, następne 1, 2, 3, 4, 5 lip-
ca, godz. 19.30. Zabrzmi wiele najbardziej znanych 
i lubianych światowych kompozycji jak również arie  
i duety z największych operetek i musicali na świecie. 
Nie zabraknie też muzycznych niespodzianek. Utwory usłyszymy w wyko-
naniu nadzwyczajnej Śpiewającej Rodziny Kaczmarków. Zapraszamy rodzi-
ców z dziećmi, osoby niepełnosprawne oraz turystów. Więcej pod nume-
rem tel. 602 10 60 61 oraz na: www.dwutygodniksuwalski.pl
Festiwal dofinansowany z budżetu Miasta Suwałki.

GALErIA SZtUKI WSPółCZESNEJ – GALErIA ANDrZEJA StrUMIłłO, 
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę malarstwa i rysunku Andrzeja Strumiłły „Mandale” – wy-
stawa czynna do 20 lipca.

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

Wstęp dla osób pełnoletnich.

CINEMA LUMIErE 
ZAPrASZA NA FILMy:

– do 27 czerwca – „Agent Kot” (komedia animowana/przygodo-
wy), „Dzień czekolady” (przygodowy/familijny), „Pokemon: Detektyw 
Pikachu” (przygodowy/akcji), „Men in Black: 
International” (komedia/s-f), „Godzilla II: Król 
Potworów” (akcji/s-f), „Oszustki” (komedia), 
„Laleczka” (horror);

– od 28 czerwca – „Sekretne życie zwie-
rzaków domowych 2 (komedia animowana/
przygodowy), „Ja teraz kłamię” (thriller/s-f), 
„Anna” (thriller/akcji);

– 5 lipca – „Spider-Man: Daleko od domu” 
(akcji/s-f/przygodowy), „Imprezowi rodzice” 
(komedia), „Moja gwiazda: Teen Spirit” (dra-
mat muzyczny);

BIBLIOtEKA PUBLICZNA IM. MArII KONOPNICKIEJ 
W SUWAłKACh, ul. E. Plater 33A zaprasza:

¿  na wystawę ilustracji, grafik, meda-
li i książek suwalskiego artysty Wiesława 
Osewskiego pt. „Wiesław Osewski ku pamię-
ci”. Prace wystawione są w Galerii „Na scho-
dach” oraz w Sali im. Jadwigi Towarnickiej. 
Wystawa przygotowana została we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną 
Hańczą”;
¿ 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”.

MUZEUM OKręGOWE W SUWAłKACh, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿ wystawę „Jaćwingowie zapomniani wojownicy”. Wystawa potrwa 

do 8.09;
¿  XIX Piknik Kawaleryjski – Dni 

Kawaleryjskie w Suwałkach 29.06 
nad zalewem Arkadia o godz. 13 oraz 
30.06, przy ul. Świerkowej o godz. 12.  
W trakcie pikniku odbędzie się 
Konkurs Sprawności Kawaleryjskiej 
obejmujący kros, konkurs władania 
szablą i lancą, pokazy historyczne, 
przemarsze, wieczór kawaleryjski 
oraz zawody w skokach.

MUZEUM OKręGOWE W SUWAłKACh 
oraz StArOStWO POWIAtOWE 
W SUWAłKACh, zapraszają na:

¿ spotkanie z Andrzejem Matusiewiczem autorem 
książki „Dwory na Suwalszczyźnie” – 26.06, godz. 18, 
w budynku muzeum przy ul. T. Kościuszki 81.

SUWALSKI OŚrODEK KULtUry, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ IX spotkanie Suwalskiego Fan Clubu Bluesa – koncert zespołu Gęsia 

Skórka Blues Band, 27.06, godz. 19, Browar Północny, ul. T. Noniewicza 
42, wstęp wolny.
¿ koncert Suwalskiego Chóru Seniora CANTO ze specjalnym progra-

mem z okazji nadchodzącego lata – 28.06, godz. 17, Fresco Hostel & 
Food, Ks. J. J. Zawadzkiego 7, bilety: 5 zł w kasie SOK. W wykonaniu chó-
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zaproSzenia SUWalSKie

W Kinie

29.06 – Pod Strzechą/Na prze-
kór prognozom

05.07 – Goldies Oldies Swingowy 
Lipiec z Nutami Jazzu I Bossa Novy

SUWALSKIE LIMEryKI 2019
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu literackiego 
„Suwalskie limeryki latem”. W tej edycji konkursu, ze względu na 
uruchomienie w 2019 roku obwodnicy Suwałk, specjalnie cenione będą 
utwory motoryzacyjne, które będą dotyczyły trasy Augustów-Suwałki-
Budzisko. Celem konkursu jest popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak 
mało znanej formy literackiej jaką jest limeryk, promocja Suwałk oraz 
Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski, odkrywanie i wspieranie ta-
lentów literackich rodzimych i przyjezdnych, a także wzbogacanie co-
dzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do 31 lip-
ca 2019 r. do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Regulamin konkursu na: www.bpsuwalki.pl

Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Suwałk Czesława Renkiewicza.Bilet 40 zł
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WyDArZENIA SPOrtOWE
ŚLEPSK MALOW W PLUS LIDZE

Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Siatkówki SA podjęła uchwałę w sprawie 
dopuszczenia do udziału w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej 
w piłce siatkowej mężczyzn Ślepska Malow Suwałki. Warunkiem uczest-
nictwa jest zawiązanie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 r.

– Wszystko jest jednak formalnością i mamy powody do radości. 
Powstająca hala widowiskowo-sportowa „Suwałki Arena” czeka na wspa-
niałe, siatkarskie widowiska i kibiców, którzy wypełnią ją po brzegi – za-
powiada Wojciech Winnik, prezes Ślepska. 

Rozgrywki Plus Ligi rozpoczną się 26 października. A zespół Ślepska 
Malow wzmacnia swój skład. W suwalskiej drużynie zagra rozgrywa-
jący Joshua Tuaniga. Amerykanin związał się z klubem rocznym kon-
traktem. Joshua Tuaniga urodził się 18 marca 1997 roku w Long Beach 

(Kalifornia). Jego największymi atutami są przegląd pola  
i kreatywność. Tuaniga gra w reprezentacji USA. W Ślepsku 
Malow zagra też reprezentant Polski Bartłomiej Bołądź (na 
zdjęciu). Atakujący podpisał również roczny kontrakt. Bołądź 
trafił do Suwałk z niemieckiego VfB Friedrichshafen, gdzie 
współpracował z obecnym trenerem reprezentacji Polski 
– Vitalem Heynenem. 25-letni atakujący otrzymał w obec-
nym sezonie powołanie do reprezentacji Polski. Karierę roz-
poczynał w klubach UKS Krzyż Wielkopolski i Stilon Gorzów 
Wielkopolski, skąd trafił do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a po-
tem do Cerrad Czarni Radom. 

Kolejni nowi siatkarze w Ślepsku Malowie to libero Adrian Stańczyk 
i środkowy Andreas Takvam, reprezentant Norwegii. A. Stańczyk ma 32 
lata. Sportową karierę rozpoczął w Czarnych Radom, a w PLS zadebiu-
tował w sezonie 2007/2008 w barwach Płomienia Sosnowiec. Ślepsk 
jest jego siódmym polskim, a ósmym w karierze klubem. Ostatnio grał  
w GKS Katowice. Norweg Andreas Takvam, mający 26 lat, grał już w Polsce.  
W latach 2014-2016 bronił barw Effectora Kielce. W ostatnich trzech se-
zonach zdobywał wicemistrzostwo Niemiec z VfB Friedrichshafen, treno-
wanym przez Vitala Heynena.

DOBry WyStęP M. ANDrEJCZyK
Oszczepniczka Hańczy Suwałki Maria Andrejczyk zajęła piąte miej-

sce w doborowym towarzystwie w mityngu Zlata Tretra w Ostrawie. 
Andrejczyk rzuciła na odległość 59,95 m. Czwarta oszczepniczka igrzysk 
w Rio lepszy rezultat miała na początku marca, w czasie intensywnych 
treningów w Pucharze Europy w rzutach (60,56 m). 

WIGry PrZED SEZONEM
Piłkarze Wigier rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w I li-

dze. Trener Adam Fedoruk na pierwszym treningu miał do dyspozy-
cji zawodników z obowiązującymi kontraktami: Kamil Sabiłło, Adrian 
Piekarski, Arkadiusz Najemski, Wojciech Kuriata, Robert Bartczak, Filip 
Karbowy, Sebastian Zalepa, Jakub Świątek, Bartosz Olszewski, Krzysztof 
Sztukowski, Dominik Kąkolewski, Joel Huertas, Jan Balawejder, Christian 
Suski, Łukasz Sosnowski. 

PZPN ustalił terminarz Fortuna I liga na sezon 2019/2020. Suwalskie 
Wigry rozpoczną rozgrywki 27-28 lipca meczem w Suwałkach  
z Chojniczanką Chojnice. Następnie zagrają w Mielcu ze Stalą, a kolejne 
dwa mecze rozegrają w Suwałkach z: Wartą 
Poznań (10-11 sierpnia) i Podbeskidziem 
Bielsko-Biała (17-18 sierpnia). 

Dariusz Mazur (na zdjęciu) ponownie zo-
stał prezesem Wigier. 49-latek po nieco po-
nad roku od złożenia swojej rezygnacji, znów 
kieruje Suwalskim Klubem Sportowym. 
Znany suwalski przedsiębiorca prezesem 
Wigier był już w latach 2011-2018, a jesz-
cze wcześniej, bo od 2007 roku pracował  
w klubie jako dyrektor sportowy. Przez 11 lat 
rządów D. Mazura, biało-niebiescy odnieśli 

wiele sukcesów. Awansowali na zaplecze Lotto Ekstraklasy oraz awanso-
wali do półfinału Pucharu Polski. Zdaniem wielu kibiców był to najlepszy 
czas w historii suwalskiej piłki nożnej.

WIGry II SZóStE 
Szóstą lokatę w tegorocznych rozgrywkach IV ligi podlaskiej zajęła 

drużyna Wigry II Suwałki, która zdobyła 55 pkt w 32 meczach. W ostat-
nich meczach w Suwałkach Wigry II wygrały 3:1 ze Spartą Augustów  
i w Szepietowie przegrały 1:5 ze Spartą 1951.

JOANNA Z MEDALAMI
Dwa medale wywalczyła suwalczanka Joanna Mendak na Letnich 

Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych rozgrywanych  
w Drzonkowie. J. Mendak była najszybsza na 50 m stylem motylkowym 
i zajęła trzecie miejsce na 50 m stylem dowolnym. 

MEDALE BADMINtONIStóW SKB 
Przemysław Szydłowski zawodnik SKB Suwałki grający w parze  

z Pawłem Śmiłowskim z Hubala Białystok wywalczył złoty medal w grze 
podwójnej Mistrzostw Polski młodzieżowców i juniorów w badmintonie 
rozgrywanych w Piotrkowie Trybunalskim. Spośród suwalskich badmin-
tonistów medale wywalczyli jeszcze: Michał Sobolewski (srebrny w grze 
podwójnej młodzieżowców), Karolina Szubert (srebrny w grze podwój-
nej juniorek) i Karolina Szubert (brązowy w grze mieszanej juniorów).

Na zdjęciu od prawej trener Jerzy Dołhan, Przemysław Szydłowski, Karolina 
Szubert, Michał Sobolewski i Michał Barański

MEDALOWy FINAł CZWArtKóW LA
Młodzi suwalscy lekkoatleci należą do krajowej czołówki w swo-

ich kategoriach wiekowych. W Ogólnopolskim Finale Czwartków 
Lekkoatletycznych rozegranym w Łodzi wywalczyli cztery medale. Wyniki 
czołowych suwalskich lekkoatletów:

1. miejsce: Aleksandra Hołub (SP 11) – rocznik 2007 – skok wzwyż 148 cm
2. miejsce Oliwia Kuprewicz (SP 11) – rocznik 2008 – skok wzwyż 136 cm
2. miejsce – Kornelia Nowikowska – SP 4 – w pchnięciu kulą – 11,50 m
3. miejsce: Julia Jasielon (SP 11) – rocznik 2009 – skok wzwyż – 136 cm

Miejsca w czołowych szóstkach w swoich konkurencjach wywalczyli 
jeszcze inni uczniowie SP nr 11: Lena Bacewicz, Natalia Kachnowska, Oskar 
Wysocki i Emilia Wasilewska.

JErZy BrOC MIStrZEM POLSKI
Suwalczanin Jerzy Broc wygrał 4 Mistrzostwa Polski Masters w Trójboju 

Sprinterskim w kategorii wiekowej M75 rozegrane w Toruniu. Wygrał 
wszystkie trzy biegi na dystansach – 60 m, 100 m i 200 m. Rzucał też dys-
kiem, a jego wynik (ponad 31 m), to bardzo dobry rezultat w katego-
rii M75. Przypomnijmy, że J. Broc był redaktorem naczelnym „Tygodnika 
Suwalskiego”, nauczycielem, działaczem społecznym i suwalskim radnym. 

AKADEMIA 2012 DZIEWIątA
Dziewiątą lokatę zajęła drużyna Akademia 2012 Suwałki w rozgryw-

kach II ligi piłki nożnej kobiet w sezonie 2018/2019. Suwalski zespół wy-
grał sześć meczów, dwa zremisował i 14 przegrał. Akademia 2012 zdobyła 
20 pkt. W ostatnim meczu suwalska drużyna doznała najwyższej porażki 
w tegorocznych rozgrywkach. W Ząbkach Akademia 2012 przegrała 1:7  
z Ząbkovią, która wygrała rozgrywki II ligi grupy mazowieckiej.
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ZyGMUNt FILIPOWICZ 
Nikt nie zrobił tyle dla historii Suwałk, co On. 

Wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego, zasłu-
żony dla rozwoju tej placówki. Inicjator i organiza-
tor Muzeum im. Marii Ko nopnickiej. Znawca kultu-
ry i historii Suwałk oraz Suwalszczyzny.

Urodził się 13 kwietnia 1931 roku w Raczkach 
w rodzinie chłopskiej. Jego ojcem był Paweł 
Filipowicz, a matką Marianna z domu Jurewicz. 
Ukończył szkołę podstawową w Raczkach, a na-
stępnie Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podsta-
wowego i Liceum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

w Suwałkach (obecnie I LO im. M. Konopnickiej). Pracował przy odbudo-
wie Warszawy. W latach 1951-1953 zatrudnił się w szkole w Krasnopolu jako 
nauczyciel, a później jako jej kierownik. W 1957 r. ukończył dziennikarstwo 
na Uniwersytecie Warszawskim. Powrócił na Suwalszczyznę i podjął pra-
cę w Komitecie Powiatowym PZPR. Od 1 września 1962 r. kierował Muzeum 
Regionalnym w Suwałkach, a od lipca 1975 r. został dyrektorem suwalskiego 
Muzeum Okręgowego, którym kierował przez blisko 36 lat, do przejścia na 
emeryturę w 1998 r. Nadał placówce profil, który utrzymywany jest do dziś. 
Jego zasługą było ściągnięcie do miasta pierwszych dzieł Alfreda Wierusza-
Kowalskiego i sprawienie, że cenne eksponaty archeologiczne znalezione na 
Suwalszczyźnie trafiły do muzealnych zbiorów. Z jego inicjatywy w 1973 r.  
w rodzinnym domu Marii Konopnickiej w Suwałkach powstało jej muzeum. 
Z. Filipowicz w „Krajobrazach” z 1983 r. trochę żartobliwie wspominał poło-
wę lat 70-tych i powstanie województwa suwalskiego: „Pamiętam, że wiele 
krążyło anegdot złośliwych i dowcipnych na temat, czemu nie Ełk a Suwałki 
zostały siedzibą nowego województwa. Dla mnie było to oczywiste: Suwałki 
miały muzeum, a Ełk nie i dlatego przegrał rywalizację.”

Z. Filipowicz był sekretarzem redakcji „Studiów i materiałów do dziejów 
Suwalszczyzny”, pierwszego naukowego opracowania o regionie, wydanego  
w 1965 r. pod redakcją Jerzego Antoniewicza. Organizował pracę Kompleksowej 
Ekspedycji Jaćwieskiej. Był autorem publikacji: „Suwalszczyzna – panorama tu-
rystyczna”, „Suwalskie lata Marii Konopnickiej”, „Suwałki i okolice: przewodnik” 
i wielu artykułów w prasie regionalnej, w tym m.in. w: „Tygodniku Suwalskim” 
(redagował rubrykę „Suwalskie retro”), „Krajobrazach”, „Kontrastach”, „Gazecie 
Współczesnej”, „Warmii i Mazurach” oraz „Roczniku Białostockim”. W tym czasie 
jako jedyny z powodzeniem łączył badania naukowe przeszłości Suwalszczyzny 
z jej popularyzacją.

W 1970 r. współtworzył, a następnie został prezesem (aż do swojej 
śmierci) Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Suwalszczyzna” (obec-
nie Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny). Był członkiem Zarządu 
Głównego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, a w latach 1984-1989 człon-
kiem Narodowej Rady Kultury. Był radnym Powiatowej Rady Narodowej  
w Suwałkach. W 1994 r. wybrany został do Rady Miejskiej w Suwałkach. W dru-
giej kadencji suwalskiego samorządu przewodniczył komisji kultury.

Był inicjatorem szeregu działań na rzecz promocji historii, tradycji i kul-
tury Suwałk i regionu, m.in. poprzez organizację sesji naukowych poświęco-
nych A. Wieruszowi-Kowalskiemu i 60-tej rocznicy mordu katyńskiego. Dzięki 
jego zaangażowaniu upamiętniono tablicą postać suwalczanina Zdzisława 
Maszewskiego – jednego z zasłużonych działaczy konspiracyjnych podczas 
drugiej wojny światowej. Za swoją pracę i osiągnięcia był wielokrotnie wy-
różniany i nagradzany, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W 1998 r. został wyróżniony w Konkursie im. 
Zygmunta Glogera. Całe dorosłe życie mieszkał w Suwałkach. W 2001 r. otrzymał 
tytuł „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. W 1960 r. poślubił Irenę Budnik, historyka
-archiwistę, z którą miał trzech synów. Zmarł 4 września 2013 r. w Augustowie.
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>> SuwalCzanie 300-leCia
Za rok  jubileusz 300-lecia naszego mia-

sta. Z tej okazji na łamach DwuTygodnika 
Suwalskiego przybliżamy postaci nieżyjących 
suwalczan, które wywarły znaczący wpływ 
na życie naszego miasta 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 34 postaci wybitnych suwalczanek i su-
walczan. Tym razem przypominamy Zygmunta 
Filipowicza, dzięki któremu dużo więcej wiemy 
o przeszłości Suwałk oraz Henryka Kojaka– żoł-
nierza Armii Krajowej, prześladowanego przez 
władze PRL, dbającego m.in. o pamięć o ofia-
rach obławy z lipca 1945 r. na Suwalszczyźnie. 

hENryK KOJAK, PSEUDONIM 
„BLONDyN”,  „JUr”,  „JUrEK”

Stopień wojskowy: porucznik. Żołnierz 
Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność  
i Niepodległość, który za swoją walkę o nie-
podległą Polskę był prześladowany przez 
władze PRL.

Urodził się 8 sierpnia 1926 r. we wsi 
Sidory w pow. suwalskim w rodzinie Piotra  
i Apolonii z Wierzchowskich. Ojciec, pracow-
nik leśny, walczył jako ochotnik w wojnie  
z bolszewikami. Przed II wojną światową  
H. Kojak ukończył 6-klasową szkołę po-

wszechną w Kaletniku. W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej. Wkrótce zo-
stał wywieziony na przymusowe roboty do Prus Wschodnich. Po przej-
ściu frontu wrócił do domu i rozpoczął naukę w Liceum Handlowym  
w Suwałkach. W lutym 1945 r. wstąpił do Armii Krajowej Obywatelskiej, 
a pół roku później do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Trafił do do-
wodzonego przez Wacława Górskiego (ps. „Oko”) patrolu dyspozycyj-
nego komendanta obwodu suwalsko-augustowskiego WiN. Do jesie-
ni 1946 r. pełnił jednocześnie funkcję osobistego kuriera komendanta 
obwodu kapitana Stanisława Malesińskiego (ps. „Lew”, „Tadeusz”). 
We wrześniu 1946 r., po skrytobójczej śmierci w niewyjaśnionych 
okolicznościach w okolicach Płociczna S. Malesińskiego , Henryk 
Kojak trafił do stacjonującego na terenie Puszczy Augustowskiej pa-
trolu Stanisława Siedleckiego (ps. „Klon”, „Wierny”) w zgrupowa-
niu Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN-u pod dowództwem 
Michała Kaszczyka (ps. Stały”). Ujawnił się wraz z innymi żołnierza-
mi WiN w Augustowie 25 kwietnia 1947 r. W czasie jednego z prze-
słuchań w augustowskim Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa 
Publicznego stracił oko. 

14 grudnia 1948 r. został aresztowany w Suwałkach. Wyrokiem 
Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 6 kwietnia 1949 r. zo-
stał skazany na 12 lat pozbawienia wolności. Na mocy amnestii więzie-
nie w Sztumie opuścił po ośmiu latach, 11 grudnia 1956 r. Po powrocie 
do Suwałk miał trudności z znalezieniem pracy i uzupełnieniem wy-
kształcenia. Zdołał zdać maturę w liceum handlowym, a potem pra-
cował głównie w handlu. Ze względu na polityczną przeszłość został 
zwolniony z pracy. Założył prywatny kiosk warzywny i po kilku latach 
pracy przeszedł na emeryturę. 

Jako były członek AK-WiN był rejestrowany przez suwalską Służbę 
Bezpieczeństwa. Od 1989 r. angażował się w pracę społeczną. Był 
jednym z inicjatorów założenia w Suwałkach koła Stowarzyszenia 
Żołnierzy Armii Krajowej, później przekształconego w suwalski ob-
wód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po założeniu 
w Suwałkach koła Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość został je-
go prezesem. Pełnił również funkcję prezesa suwalskiego oddzia-
łu Stowarzyszenia Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.  
W „Tygodniku Suwalskim” w 2002 r. wspominał go Jerzy Klimko: „W ra-
mach tych organizacji brał udział i to bardzo aktywny we wszystkich ich 
pracach, jak wyrabianie uprawnień kombatanckich, udział w uroczysto-
ściach, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań za więzienia i łagry. Pasją 
jego było utrwalanie miejsc pamięci narodowej pomnikami i tablicami, 
m.in. był głównym inicjatorem budowy pomnika w Gibach. Pracował 
do ostatnich chwil swojego życia.” 

Henryk Kojak mieszkał w Suwałkach przy ul. Emilii Plater. Zmarł 1 lip-
ca 2002 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Suwałkach. 
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najCenniejSzy dar
W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

Oddział w Suwałkach 28 osób otrzymało odznaki „Honorowy Dawca 
K r wi  –  Z as ł użony dla Zdrowia 
Narodu” z okazji Światowego Dnia 
Krwiodawcy.  Otrzymuje ją osoba, 
która oddała co najmniej 20 litrów 
krwi lub odpowiadającą tej objęto-
ści ilość jej składników, a nadaje ją 
Minister Zdrowia. Jednym z odzna-
czonych jest Mieczysław Opaciński, 
który przyszedł z wspierającą go żo-

ną Małgorzatą.
– Od 48 lat jestem honorowym dawcą krwi, zaczęło się podczas po-

boru do wojska gdy miałem lat 18. Żona poszła w moje ślady przed 20 
laty, dołączyły do nas też dzieci Daniel i Paulina. Dobro wraca – doda-
ła pani Małgorzata. Oddawałam krew i gdy zachorowałam, ten sam dar 
dostałam.

– W naszym oddziale mamy około 350-700 daw-
ców. Tak wielka rozpiętość wynika z tego, że niektó-
rzy z nich pojawiają się u nas co trzy lata, oraz tacy, 
którzy pojawiają się regularnie co 8 tygodni – tłu-
maczy kierownik oddziału lekarz Jolanta Osińska.

KtO MOżE Być DAWCą?
Dawcą mogą być osoby między 18 a 65 rokiem życia, ważące co naj-

mniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie 
wykonywano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części 
ciała, które nie miały wykonywanych zabiegów operacyjnych, endosko-
powych i innych diagnostycznych, np. gastroskopii czy laparoskopii, oraz 
nie były leczone krwią i jej składnikami. Szczegółowy wywiad przed po-
braniem krwi wyklucza osoby, które nie mogą jej oddawać.

Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa 
zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas 
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Ogłoszenia „DtS” 
 tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

PrEZyDENt MIAStA SUWAłK działając na pod-
stawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
g osp o darce n i e r u ch o m oś ciami (D z .U.  z  2018 r.  
poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiado-
mości, że w dniu 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy 
ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 11.06.2019 
r. do 02.07.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Suwałk przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę na okres 3 lat (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 228/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku).  176/2019

konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekar-
ski. Całość trwa zwykle ok. 40-60 minut. W ciągu roku kobiety mogą od-
dawać krew nie częściej niż cztery razy (po 450 ml), mężczyźni zaś – mak-
symalnie sześć.

Krew jest badana po oddaniu, m.in. pod kątem stężenia hemoglobiny 
i wartości hematokrytu, ewentualnego zakażenia wirusem HIV czy zapa-
lenia wątroby typu B i C. Określana jest również grupa krwi.

– Pobieramy też krew w terenie. Wykorzystujemy do tego specjalny 
ambulans z czterema stanowiskami do poboru krwi, lub też korzystamy 
z oferowanych nam pomieszczeń. Regularnie dwa razy w miesiącu je-
steśmy w Augustowie i raz w Sejnach. Jeździmy też na akcje do Puńska  
i Raczek. Pomagają nam miejscowe parafie, które informują o terminach 
i miejscu akcji – dodaje Jolanta Osińska.

NIEDOBOry KrWI W WAKACJE
Niedobory krwi i jej składników występują okresowo w ciągu całego 

roku, najdłużej utrzymują się w okresie wakacyjnym. Jest to spowodowa-
ne m.in. większą liczbą wypadków oraz faktem, że krwiodawcy przeby-
wają w tym czasie na urlopach.

PrEZyDENt MIAStA SUWAłK działając na podstawie 
art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerw-
ca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony zo-
stał na okres 21 dni (od 12.06.2019 r. do 03.07.2019 r.) wykaz 
lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przezna-
czonych do sprzedaży na rzecz najemców (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 232/2019 z dnia 12 czerw-
ca 2019 roku). 

 179/2019

integraCyjne Biegi
K i l k u d z i e s i ę c i u  p o d -

opiecznych z domów po-
mocy społecznej i stowa-
rz yszeń oraz Warsz tatów 
Terapii Zajęciowej z: Suwałk, 
Białegostoku, Giżycka, Kowal 
Oleckich, Łomży, Nowej Wsi 
Ełckiej, Sejn, Jałówki i litew-
skiego Mariampola wzięło 
udział w XVII Integracyjnym Biegu Ulicznym zorganizowanym przez Dom Pomocy 
Społecznej „Kalina” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół DPS Kalina. Gośćmi imprezy były wła-
dze samorządowe miasta z Czesławem renkiewiczem, prezydentem Suwałk na czele.

Tradycyjnie była sportowa rywalizacja oraz dużo dobrej zabawy. Zgodnie z zasadą, że 
wszyscy biegacze biorący udział w imprezie to zwycięzcy, nie było wygranych i przegranych. 
Były wyścigi na wózkach inwalidzkich, w których złote medale otrzymali wszyscy uczestni-
cy. Także medalami zostali wyróżnienie wszyscy biegacze w wieku powyżej 65 roku życia.

>>
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Pilotażowy program „Aktywny samorząd”  jest finansowany ze środ-
ków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowe-
go programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Wnioski dostępne są w MOPR  
w Dziale Pomocy Instytucjonalnej pokój nr 2, tel. 875628984 oraz na stronie 
internetowej www.mopr.suwalki.pl Celem głównym programu „Aktywny 
samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji. 

W 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnospraw-
nych, które:

a) są zatrudnione,
b) w 2018 lub 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania ży-

wiołu lub innych zdarzeń losowych.
Moduły, obszary i zadania programu, które są realizowane w 2019 roku: 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i za-

wodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiada-

nego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze 
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunk-
cją narządu ruchu,

– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze 
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunk-
cją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza 
języka migowego,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społe-
czeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego ele-
mentów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ra-
mach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego ele-
mentów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-

tów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełno-
sprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami  
w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadane-
go sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowa-
na do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c)  Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób  
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie 
jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stop-
niem niepełnosprawności,

– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adreso-
wana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ru-
chu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posia-
dających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinan-
sowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub 
przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedsta-
wicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, 
adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub 
kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza stu-
diami doktoranckimi. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu składa się w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Filipowska 20, pok. nr 2, w na-
stępujących terminach:

1) Moduł I (tryb ciągły): 
od dnia 15.05.2019 r. do 30.08.2019 r. 

2) Moduł II:
   od dnia 10.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dotyczy roku akademickiego 

2019/2020).

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

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 
Suwałkach lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl   182/2019

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego pomiędzy aresztem śledczym i 
obszarem leśnym w Suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) podaje się do publicznej wiadomości, że 
Uchwałą nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.04.2019r. przy-
jęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego pomiędzy aresztem śledczym i obszarem leśnym w Suwałkach”.

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

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  180/2019

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, 
Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą 
nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.04.2019r. przyjęty zo-
stał „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczo-
nego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach”.

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

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  181/2019
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Opiekę nad tym czteroletnim psem dłu-
gowłosym 
z czystym 

sercem po-
wierzyć 

można mi-
łośniko-

wi fryzjer-
stwa. 
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POLECA

POŚLADKI trOLLA 
I NEKrOSPODNIE

Po raz pierwszy zafascynowałam  
się Islandią za sprawą H. Klimko-Dobrza- 
nieckiego. Książka, o której dziś opowiem, 
pozostawiła mnie w przekonaniu, że za-
równo wyspa, jak i jej mieszkańcy są  nie-
tuzinkowi, warci głębszego poznania.

„Szepty kamieni” powstały na bazie 
blogu Icestory, Bereniki Lenard i Piotra 
Mikołajczaka. Początkowo, co sugeru-
je podtytuł – „historia z opuszczonej 
Islandii”, miały  być swoistym przewod-
nikiem po opustoszałych fabrykach i in-
nych miejscach tego nordyckiego kraju. 
W rezultacie powstało rewelacyjne va-
demecum o historii, mitologii i gospodar-
ce Islandii. Wszystko podane w bardzo cie-
kawej formie. Krótkie, nienużące rozdziały zawierają opisy poszczególnych  
miejsc, np. dawnej przetwórni ryb w Djuparviku, której udało się przywró-
cić życie, choć w innym charakterze. Całość przepleciona zabawnymi, re-
fleksyjnymi, a czasem i makabrycznymi dykteryjkami.  

„Szepty kamieni” nie należą do tendencyjnego peanu. To wiarygod-
ne, poparte rozmowami z turystami, miejscowymi i byłymi mieszkańcami 
Islandii, świadectwo ścierania się dwóch ogromnych sił – ludzi i przyrody.  

Kamila Sośnicka

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

1 lipca – Zbigniew Makarewicz, 
29 lipca – Jadwiga Elżbieta rusińska, 
5 sierpnia – teresa Suproń, 26 sierpnia – teresa Wysocka-Kluczny.

ARCHIWUM     PAŃSTWOWE
W  SUWAŁKACH

Archiwum Państwowe w Suwałkach 
realizuje projekt 

„Archiwa rodzinne Niepodległej”, 

który skierowany jest do wszystkich tych, którzy 
posiadają w swoich zbiorach archiwalia rodzinne  
każdego rodzaju (dokumentację aktową, fotografię, ulotną np. gazety,  
afisze) z czasów Wielkiej wojny, odzyskania Polskę niepodległości  
(1914-1921) bądź z okresu międzywojennego (1918-1939). Głównym  
celem projektu jest przejęcie przez nas tych materiałów, zabezpieczenie,  
konserwacja, digitalizacja oraz udostępnienie ich poprzez stronę  
internetową t worzoną przez Nac zelną Dyrekcję Archiwów 
Państwowych w Warszawie.

W drugiej połowie roku planowane są warsztaty dla użytkowników,  
które mają pomóc im w zabezpieczaniu, konserwacji oraz opisie  
własnych, prywatnych cennych dla nich dokumentów.  178/2019

PrEZyDENt MIAStA SUWAłK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  
poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 
czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 
12.06.2019 r. do 03.07.2019 r.) wykazy nieruchomości stanowiących  wła-
sność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetar-
gu i bezprzetargowej (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 230/2019 
i 231/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku). 177/2019

Dostojna, smukła, 
o pięknych oczach, trzy-
letnia suczka czarna 

podpa-
lana, od-
wdzię-
czy się za 
opiekę 
dozgon-
ną przy-
jaźnią.

PrZyGArNIJ PrZyJACIELA ZE SChrONISKA „SIANOżęć”
W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-

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

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

Ta prze-
piękna, 
energicz-
na suczka 
rudo-biała, 
wiek 3 lata, 
uszczęśliwi 
każdą ro-
dzinę.

Piesek łaciaty, spokojny, 
wiek 4 lata, zaprzyjaźni się 

z osobą  
o dobrym 

sercu. 

PODZięKOWANiE
Pani dr Magdalenie Kubitzkiej oraz 

wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi 
Oddziału Onkologii i Hematologii Szpitala Wojewódzkiego 

w Suwałkach za troskliwą, serdeczną opiekę 
i okazane czysto ludzkie serce, 
pacjentce Jadwidze Olsztyn, 

którą Bóg powołał jednak do siebie

składają serdeczne podziękowania 
 Mąż, Córki i Siostra z Rodzicami

184/2019
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Sobola Biel powstała z myślą o ludziach wymagających, świado-
mych, oczekujących od życia więcej. To tętniąca zieloną energią en-
klawa spokoju – jedyne w okolicy osiedle z własnym, blisko 2-hek-
tarowym parkiem. Inspirowana koncepcją Miasta – Ogrodu, oferuje 
bezpieczne oddzielone od ruchu samochodowego strefy wypoczyn-
ku. To doskonałe miejsce do zabawy i  spędzania aktywnie wolnego 
czasu. To wygoda dla rodziców, przygoda dla dzieci, przyjemność 
dla aktywnych… Pośród malowniczych alei z urokliwymi zakątkami  
każdy znajdzie swoje ulubione miejsce do spotkań  z przyjaciółmi 
czy wyciszenia po pracy. Żadne inne miejsce nie oferuje tak wielu 
możliwości wspólnego, rodzinnego relaksu w przyjaźnie urządzonej,  
zielonej przestrzeni. 

Mieszkanie, w którym możesz cieszyć się spokojem naturalnej 
przyrody i jednocześnie korzystać z wszelkich wygód płynących  
z życia w mieście to nie wizja dalekiej przyszłości. To rzeczywi-
stość. To powstające w Suwałkach osiedle Sobola Biel – nowoczesna  
dzielnica przyszłości, w której poczujesz się wyjątkowo.

Spółka wprowadziła do sprzedaży kolejny budynek na osiedlu 
Sobola Biel – Dzielnica Przyszłości. W budynku A6 na szukających  
nowej jakości czeka 56 apartamentów – od 37 do 75 m2.

NAJWyżSZA JAKOŚć W StANDArDZIE

n wysokie, przejrzyste wnętrza, 
n panoramiczne okna, 
n przestronne balkony o pow. ponad 10 m2,
n ogródki w mieszkaniach na parterach i nawet 130-metrowe tarasy,
n granitowe posadzki, dekoracyjne panele i cichobieżne windy,
n indywidualne garaże w podziemnej hali parkingowej 
   o zróżnicowanej powierzchni. 

MIAStO NA WyCIąGNIęCIE ręKI
n 5 minut spacerem do miejskiego stadionu 
   oraz Parku Technologicznego,
n 5 minut samochodem do centrum miasta, 
n zaledwie 450 m do szkoły podstawowej,
n nowoczesne przedszkole w odległości 300 m. 

Zaprojektowane w Sobola Biel lokale użytkowe w przyszłości do-
pełnią ofertę handlową, usługową i rozrywkową dzielnicy. To świet-
ne miejsce na sklepy, kameralne kawiarenki i restauracyjki czy salo-
ny urody.

DwuTygoDnik SuwalSki
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NowoczesNe osiedle z własNym parkiem
– sobola biel

Szczegółowe informacje pod numerem: 723 313 723. 
Zapraszamy do Salonu Sprzedaży przy ul. Utrata (na terenie inwestycji).
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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

17
4/

20
19

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

imp lantóW 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 175/2019


