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>> sportowe święto suwałk

Zwycięstwo dobrze smakuje

W Biegu Przedszkolaków na dystansie 150 m dzieci
startowały wraz z rodzicami

W Bajkowym Biegu na dystansie 1 km udział wzięli bohaterowie kreskówek

Zespół „Witek - Muzyk Ulicy” bawił kibiców zgromadzonych na Placu Marii Konopnickiej

Tradycyjnie Suwalskiej Ćwiartce – biegu na dy-
stansie ćwierć maratonu – towarzyszył deszcz

Laur zwycięstwa w biegu głównym dla najliczniejszej drużyny, bo liczącej 40 zawodników, przypadł Drużynie 
Rozbiegane Suwałki. Na wspólnym zdjęciu od lewej wręczający nagrody: prezydent Czesław Renkiewicz, sponsor 
główny zawodów Bronisław Woźnialis, prezes RESO oraz Zdziaław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej

Czwarta edycja „Reso Suwałki 10,5 - Miejskie Święto Biegania” odbyła się 6-7 lipca. Poniżej fotorelacja z imprezy. Więcej na stronie 14 DwuTygodnika 
oraz na stronie internetowej  www.dwutygodniksuwalski.pl

W biegu
głównym

startowały
też osoby
niepełno-
sprawne
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Jak każdego roku 
w lipcu, mam ogrom-
ną przyjemność za-
p r o s i ć  w s z y s t k i c h 
Suwalczan do wspól-
nej zabawy podczas 
sztandarowej impre-
zy organizowanej w 
naszym mieście ja-
ką jest Suwałki Blues 
Festival. Tym razem 
doroczne święto blu-
esa w Suwałkach za-
cznie się w czwartek 
– 11 lipca, a zakończy 
w niedzielę – 14 lipca. 

Zapewniam, że jak zawsze będą to dni wypełnione wspaniałą muzy-
ką, pełne doskonałego klimatu i świetnej zabawy. 

W ramach 12. edycji Suwałki Blues Festival w mieście wystąpią 
Kenny Wayne Shepherd Band (USA), The Allman Betts Band (USA), Lucky 
Peterson (USA), Ronnie Baker Brooks (USA), Sari Schorr (USA), The Cash 

Box Kings (USA) czy Corey Harris Acoustic Trio (USA/IT) – podczas koncer-
tu otwarcia w Suwalskim Ośrodku Kultury i wielu, wielu innych.

Zaplanowaliśmy ponad 50 koncertów na kilku scenach plenerowych 
i w klubach. Tradycyjnie, podczas Suwałki Blues Festival, muzyka blueso-
wa będzie rozbrzmiewała w naszym mieście praktycznie na okrągło, od 
przedpołudniowych śniadań bluesowych po koncerty plenerowe i póź-
nonocne jam session. 

Zapraszam do uczestniczenia we wszystkich festiwalowych wydarze-
niach, do wspólnej zabawy, dzielenia się przyjaźnią i życzliwością, do two-
rzenia niepowtarzalnej atmosfery, która zawsze u nas panuje. 

W tym miejscu chcę też podziękować wszystkim Suwalczanom za ser-
deczność i otwartość jaką darzycie Państwo wszystkich festiwalowych 
gości. Dziękuję za to najmocniej i chcę podkreślić, że właśnie ta atmosfe-
ra, którą tworzymy w mieście podczas festiwalu jest jego największą si-
łą. To dzieło nas wszystkich. 

W ciągu ponad dziesięciu lat festiwal dołączył do najlepszych tego 
typu imprez w Polsce oraz znaczących wydarzeń bluesowych w Europie. 
Zarówno przez artystów, jak i wielu dziennikarzy muzycznych Suwałki są 
określane mianem europejskiej stolicy bluesa. 

Od 11 do 14 lipca widzimy się na Suwałki Blues Festival. Czekam na 
Państwa!

Wyrazy szczerego współczucia po śmierci

Ś.p. Jadwigi Olbryś
wieloletniej pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach, osoby oddanej sprawom społecznym i sportowym,

pracowitej, uczynnej i życzliwej

rOdzinie i naJBLiŻSzym
składają

Czesław Renkiewicz,
Prezydent Miasta Suwałk 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
191/2019

Zdzisław Przełomiec, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Suwałkach

>> mieszkania komunalne
na sprzedaż

58 osób spośród 392, które złożyły wnioski o wykup mieszkania ko-
munalnego na własność, chce jeszcze w tym roku sfinalizować transak- 
cję. To pierwsze dane pokazujące zainteresowanie suwalczan możliwością 
pozyskania na własność mieszkania, którego do tej pory byli najemcą. 

- Rynek mieszkaniowy w Suwałkach rozwija się w imponującym tem-
pie. Po dodaniu do tego bardzo niskiego wskaźnika bezrobocia, który 
z poziomu blisko 13% w roku 2014 spadł obecnie do 5,4%, widzimy, że sy-
tuacja naszych mieszkańców poprawiła się znacznie. Możliwość wykupie- 
nia mieszkania komunalnego na własność jest odpowiedzią na wnioski 
mniej zamożnych suwalczan – informuje prezydent Czesław Renkiewicz.

Do tej pory wnioski złożyło 392 mieszkańców Suwałk. Wykonano już 
183 operaty szacunkowe, skierowano 68 zawiadomień do najemców 
o warunkach wykupu. 58 z nich zadeklarowało przyjęcie warunków i chęć 

wykupienia mieszkania. Ceny mieszkań w zależności od metrażu i lokali-
zacji wahają się w przedziale od 2800 do 3300 zł/m2. Od takiej wyceny jest 
oczywiście naliczana bonifikata nawet do 65%, zgodnie z przyjętą przez 
Radę Miejską uchwałą. Warto podkreślić, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
radni w podjętej uchwale umożliwili, by do minimalnego 10-letniego 
okresu najmu (branego pod uwagę przy ustalaniu wysokości bonifikaty 
przy sprzedaży lo-
kalu) wliczał się 
okres najmu lokalu 
mieszkalnego up-
rzednio zajmowa-
nego,  jeżeli zamia- 
na była konieczna 
np. z uwagi na in-
westycje i remon-
ty, bądź też wyni- 
kała z zamiany lo-
kali między najem-
cami.
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>> pomÓc seniorom
Od dwóch miesięcy działa program „Złota Rączka dla Seniora”. 

W tym czasie wykonano już około150 usług na rzecz suwalskich seniorów. 
Z usług „Złotej Rączki dla senio-

ra” można korzystać od początku ma-
ja. Zgłoszenia są przyjmowane telefon-
icznie: pod nr 87 730 55 27, w godzinach 
pracy Centrum Wspierania Organizacji 
Poz ar z ą d ow ych ,  w p o ni e d z ia ł e k 
i wtorek od 12.00 do 20.00. Natomiast 
w środę, czwartek i piątek od 8.00 
do 16.00. Za pomocą poczty elek-

tronicznej pod adresem: zlotaraczka@kostroma.pl, a także osobiście 
w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Kościuszki 71. 

Koszty zakupu materiałów do naprawy senior musi pokryć sam, ale 
fachowiec może za niego zrobić zakupy. 

W ramach programu “Złota Rączka dla seniora” zaplanowano w tym 
roku co najmniej 1000 usług. Usługi te wykonywane są bezpłatnie dla 
seniorów powyżej 70 lat, zamieszkałych w Suwałkach, mieszkających 
samotnie lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (przy czym 
warunek wieku jest niezbędny, zaś w przypadku dwóch pozostałych 
warunków – wystarczy spełnić jeden z nich).

MotoShow
miesiąc pÓźniej

 Planowana na połowę sierp-
nia duża impreza motoryzacyj- 
na MotoShow odbędzie się 
o ponad miesiąc później. Powód? 
Ogromne zainteresowanie tym 
wydarzeniem. Nowy termin to 
21-22 września 2019 r.

Jak poinformowali organizatorzy, tylko w przedsprzedaży udało się 
sprzedać 2800 biletów. Jednak duże zainteresowanie imprezą dotyczy 
nie tylko widzów, ale też potencjalnych współorganizatorów. Wachlarz 
atrakcji, jakie zostały przedstawione w kwietniu na konferencji prasowej 
dotyczącej wydarzenia, poszerzył się o kolejne podmioty.

Władze miasta chcą też być pewne, że po zakończeniu budowy pa-
sa startowego, na którym ma odbyć się impreza, sprawnie uda się prze-
prowadzić procedurę odbioru.

„zabytkowo i klockowo” 
w bibliotece

W Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach odbyły się 
warsztaty dla dzieci z architektury sakralnej Miasta Suwałki, zatytułowane 
„Zabytkowo i klockowo!”. Uczestnicy zajęć budowali Kościół pw. Świętego 
Aleksandra. Praca była zespołowa, wszyscy dobrze się bawili, każdy miał 
swój udział w budowie, a efekty pracy widać na zdjęciach. Udział w zaję-
ciach był bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Miasto Suwałki.

>>

Młodzi architekci i ich dzieło Konkatedra św. Aleksandra

>>

Dwukrotnie więcej niż pierwotnie założono chcą przeznaczyć wła-
dze Suwałk na dotacje dla mieszkańców, którzy chcą podłączyć się do 
sieci gazowej, sieci PEC lub wymienić stary piec na nowszy. Dzięki ta-
kiej dotacji w tym roku, aż w 100 budynkach zostaną wymienione urzą-
dzenia grzewcze. W tym roku złożono ich 109, a ostatecznie zakwalifi-
kowano  100 na kwotę 419 tys. zł. Do miejskiej sieci PEC chce podłączyć 

się 20 właścicieli budynków, 
w tym 4 wspólnoty miesz-
kaniowe. Aż 70 osób chce 
skorzystać z dotacji na pod-
łączenie budynku do sieci 
PSG (sieci gazowej). Z kolei 
10 mieszkańców chce wy-
mienić stary piec. Na reali-
zację zadań zaplanowano 
w budżecie 2019 r. kwotę 
200 tys. zł. 

nowy mer miasta 
Grande-synthe

Nowym Merem zaprzyjaźnionego z Suwałkami miasta Grande-Synthe 
we Francji został wybrany martial Beyaert, socjalista. Od 2008 roku był on 
Zastępcą Mera ds. Finansów i Sportu. Wyboru dokonano w 3 lipca 2019 r.

Dotychczasowy Mer Grande-Synthe damien Careme został członkiem 
Parlamentu Europejskiego z ramienia partii Europejskich Ekologów i Zielonych.

Od lewej były 
mer
Damien Carem
i nowy mer
Martial Beyaert

-  Na wniosek prezydenta Czesława renkiewicza Rada Miasta do-
konała zmian w budżecie. Dzięki temu na pomoc można przeznaczyć 
219 tys. zł, co pozwoli na udzielenie dotacji wszystkim wnioskującym 
mieszkańcom Suwałk. 

Program dotacji funkcjonuje już od 3 lat i przynosi oczekiwane efekty. 
Dzięki jego realizacji już w 201 domach wymieniono stare piece na urządze-
nia bardziej ekologiczne. Największą popularnością cieszą się przyłącza do 
sieci gazowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało w tym cza-
sie 102 mieszkańców. Kolejnych 49 osób dzięki dotacjom podłączyło się do 
sieci PEC. W 50 zabudowaniach wymieniono piece na bardziej ekologiczne. 
W sumie w ramach dotacji przekazano do tej pory 657 181 zł. W tym roku na 
wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska wprowadziła zmiany do programu. 
Do tej pory mieszkańcy Suwałk, właściciele domów jednorodzinnych mo-
gli otrzymać maksymalnie 3000 zł, a wspólnoty mieszkaniowe 10 000 zł. Po 
wprowadzanych zmianach będzie to odpowiednio od 3 do 6 tys. zł oraz 15 tys. 
zł. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych ubiegających się o do-
tację, postanowiono wprowadzić podział na 3 grupy związane z dochodami.

>> ponad 400 tys. zł na wymianę piecÓw

>>
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>> WydarzyłO Się

Ciąg dalszy na str. 7

>>

n Zespół Dance Academy z Suwalskiego 
O ś r o d k a  K u l t u r y  p r o w a d z o n y  p r z e z 
Mihaila Nikolova wytańczył Grand Prix na 
I Ogólnopolskim Festiwalu Tańca “Białobrzeski 
Dance Art 2019”. Dziewczęta pokonały trzystu 
tancerzy z całej Polski. Jest to ogromny suk-
ces, gdyż tancerki były po długiej i męczącej 
podróży, a na swój zwycięski występ musiały 
czekać 6 godzin.

n Sebastian Walento wystąpił na festiwa-
lu „Wiarvai, iskai, możesz” w Sofii w Bułgarii. 
Dwukrotnie zdobył trzecie miejsca, raz jako 
wykonawca piosenki zagranicznej i raz jako 
wykonawca piosenki nowej. To kolejny sukces 
zagraniczny Sebastiana w tym roku. Wcześniej 
zajął 2. miejsce na Łotwie, skąd został nomino-
wany do Bułgarii.

n Zbiory Suwalskiego Ośrodka Kultury wzbo-
gaciły się o interesujące i unikatowe obrazy 
i fotografie autorstwa Stanisława J. Wosia, 
znanego i uznanego artysty, który mieszkał 
i tworzył w Suwałkach. Prace podarowała SOK 
danuta maria noskiewicz, pierwsza żona arty-
sty. Do kolekcji trafiły cztery obrazy, a także inte-
resujący tryptyk fotograficzny z 1989 r. 

n Suwalscy policjanci zlikwidowali nie-
legalną uprawę konopi. Plantacja należą-
ca do 32-latka była ukryta w lesie nad jezio-
rem na terenie gminy Suwałki. Policjanci wraz 
z funkcjonariuszami Krajowej Administracji 
Skarbowej ujawnili specjalnie przygotowane 
miejsce, gdzie zorganizowana była uprawa. 
Zabezpieczono łącznie 28 krzaków. Wstępne ba-
danie wykazało, że to rośliny konopi. Mundurowi 
zatrzymali właściciela nielegalnej uprawy. Teraz 
dalszym losem mężczyzny zajmie się sąd.

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch podej-
rzanych o rozbój na 43-letnim mieszkańcu na-
szego miasta. Napastnicy zażądali od mężczy-
zny 5 złotych, a kiedy ten odmówił zaatakowali 
go i okradli, zabierając z kieszeni jego spodni 150 
złotych. Jeszcze tego samego dnia dwóch męż-
czyzn trafiło do policyjnego aresztu. Decyzją są-
du najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

n 28 czerwca na jednym z osiedli w centrum 
Suwałk 36-letnia kobieta ugodziła kilkakrotnie no-
żem 87-letnią siostrę swojej babci. Poszkodowana 
z ranami brzucha trafiła do szpitala, gdzie prze-
szła operację. Sprawczyni została zatrzymana. 
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia suwalska poli-
cja i prokuratura.

 n PWSZ w Suwałkach drugi rok z rzędu 
została Uczelnią Liderów oraz po raz pierw-
szy – Orłem Edukacji. Uroczysta gala od-
była się 24 czerwca w Pałacu Lubomirskich 
w War s z aw i e .  O g ó ln o p o lsk i  Pro gr am 
Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” 
od 2011 roku promuje najlepsze polskie uczel-
nie, kształcące absolwentów przedsiębior-
czych, kreatywnych i zdolnych do osiągania 
sukcesów na rynku pracy. Drugim wyróżnie-
niem, otrzymanym przez PWSZ w Suwałkach 

kolejna przysięGa
Słowa roty przysięgi wojskowej wypowie- 

działo 100 ochotników, którzy od 22 czerwca 
przechodzili szkolenie podstawowe w 1 Podlaskiej 
Brygadzie Obrony Terytorialnej. Uroczystość była 
podsumowaniem projektu “Wakacje z WOT”, 
dzięki któremu uczniowie, studenci i nauczyciele, 
wykorzystując przerwę w nauce, mogli przejść 
tzw. “szesnastkę”, czyli szesnastodniowe szkole-
nie podstawowe. O atrakcyjności projektu świad-
czy wiek ochotników. Aż 70% kandydatów miało 
od 18 do 24 lat, a średnia wieku wyniosła zaled-

wie 23 lata. Wśród kandydatów było 17 kobiet. Uroczystość odbyła się na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Była to czwarta w tym roku, przysięga wojskowa w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony 
Terytorialnej.

Ukazało się drugie, poprawione wydanie 
książki „Dwory na Suwalszczyźnie” andrzeja 
matusiewicza (na zdjęciu autor podpisuje 
swoją książkę). Jej wydawcy, czyli Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach i Starostwo Powiatowe 
w Suwałkach, po ubiegłorocznym sukcesie 
publikacji i szybkim wyczerpaniu się nakładu 
postanowili wydrukować kolejnych tysiąc eg-
zemplarzy. Chętnych do zakupu nie brakowało, 
także wśród potomków właścicieli majątków, 

o których mowa w publikacji. Po roku od pro-
mocyjnego spotkania, 26 czerwca br. odbyło się 
w Muzeum Okręgowym w Suwałkach kolejne 
spotkanie z autorem dzieła. Na spotkanie przy-
było ponad sto zainteresowanych osób.

Takiej książki jeszcze nie było. Dwory 
we wspomnieniach, to zapis dawno minio- 
nych czasów, wędrówka wśród 90 dworów, 
po których zostały nieliczne ślady lub tylko 
pamięć. Ich historię autor przywołuje na ponad 
500 stronach. Książka zawiera także historię 
ponad 5,5 tysiąca osób. Większości opisanych 
obiektów już nie zobaczymy, bowiem aktu-
alnie jest ich zaledwie kilka. W dzisiejszym 
krajobrazie Suwalszczyzny praktycznie nie 
widzimy dworków i pałaców, może za wyjąt-
kiem ruin pałacu gen. Ludwika Michała Paca 
w Dowspudzie, pozostałości po dworze w 
Starej Hańczy (nad jeziorem Hańcza), czy byłym 
folwarku Huta. Książka jest próbą wydoby-
cia, przypomnienia i utrwalenia świata, który 
już nie istnieje, zarówno w przestrzeni, jak 
i w pamięci. Coraz mniej jest także osób, które 
pamiętają o tych dworach.

Fot. Wojciech Harasimowicz

wznowiono dzieło o dworach 
suwalszczyzny

mistrzowskie suwałki
I miejsce zajęło miasto Suwałki 

w XI Europejskim Tygodniu Sportu 
dla Wszystkich – XXV Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin w grupie miast 
od 40 do 100 tys. mieszkańców. W ra-
mach wydarzenia w Suwałkach od 
26 maja do 1 czerwca 2019 r. odbyło 
się ponad 130 wydarzeń sportowych, 
w tym m.in. Suwałki Miss Run (na 
zdjęciu) oraz Test Coopera rozegra-
ny w ramach XIX Edycji Miejskiej 
Rywalizacji Sportowej Licealiady. Organizatorom wydarzeń przyświecała idea zwiększenia 
motywacji całych rodzin do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacy-
jnych. Osiągnięcie I miejsca nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Suwałkach oraz lokalnego środowiska sportowego.

>>
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dyskusja na temat „raportu o stanie miasta Suwałki 2018” oraz 

wykonania ubiegłorocznego budżetu zdominowała obrady czerw-
cowej sesji suwalskiej rady miejskiej.

Przygotowanie raportów to nowy wymóg, wynikający ze znowe-
lizowanej w zeszłym roku ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie 
z nią prezydent co roku (do końca maja) musi przedstawić radzie ra-
port o stanie miasta. Ale co ma w nim się znaleźć, ustawa mówi dość 
ogólnikowo. Raport ma zawierać 
„podsumowanie działalności wójta 
(prezydenta) w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał ra-
dy gminy i budżetu obywatelskie-
go”. Przypomnijmy, że takie raporty 
o stanie miasta w Suwałkach samo-
rząd przygotowuje już od dziesięciu 
lat. Z raportem w wersji elektronicz-
nej można zapoznać się na stro-
nie urzędu miasta: https://um.su-
walki.pl

Cztery godziny radni omawiali in-
formacje zawarte w raporcie. Oceny 
były skrajne. Dyskutowano począw-
szy od spraw niemal prozaicznych, np. 
koszenia lub niekoszenia trawników, 
po cele strategiczne – celowość realizacji dużych inwestycji miejskich, jak sali 
widowiskowo sportowej. Głos zabierało kilkunastu radnych. Pełna relacja 
z dyskusji zajęła by wszystkie strony DwuTygodnika Suwalskiego. Dlatego 
dla wszystkich zainteresowanych podajemy link z zapisem wideo z po-
siedzenia Sesji Rady Miejskiej, z którym będzie można zapoznać się kli-
kając: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpDryHDr7xfGViv0DMR-
MG3v87T8AV5qYp. Informacje znajdziemy też na stronie internetowej 
urzędu miasta https://um.suwalki.pl 

Po debacie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla prezy-
denta Czesława Renkiewicza. Za jego udzieleniem zagłosowali człon-
kowie klubu Łączą nas Suwałki i ugrupowania Platforma. Nowoczesna. 
Koalicja Obywatelska, w sumie 13 radnych. Przeciwko byli radni Prawa 
i Sprawiedliwości oraz ugrupowania Mieszkańcy Suwałk, czyli 9 osób.

Następnie radni udzielili absolutorium prezydentowi Suwałk 
Czesławowi Renkiewiczowi. Realizacja budżetu oraz wykonanie spra-
wozdania finansowego Miasta Suwałki za ubiegły rok zostało ocenio-
ne pozytywnie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Budżet za 2018 rok to 452 mln zł dochodów, po-
nad 476 mln zł wydatków oraz inwestycje warte 105,5 mln złotych 
(o 60,5 mln zł więcej niż przed rokiem). Tradycyjnie najwięcej pienię-
dzy wydano na oświatę (144, 7 mln zł) i pomoc społeczną (111,6 mln zł), 
z czego 43,5 mln zł na program Rodzina 500+.

Delikatna zmiana nastąpiła w głosowaniu w sprawie udzielenia ab-
solutorium Prezydentowi Miasta Suwałk. Za byli członkowie klubu Łączą 
nas Suwałki i ugrupowania Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska, 
w sumie 13 radnych. Przeciwko było 7 rajców z Prawa i Sprawiedliwości, 
a dwoje członków ugrupowania Mieszkańcy Suwałk wstrzymało się od głosu.

SuWaLSki BudŻet OByWateLSki 2020 pO zmianaCh

W Suwałkach Budżet Obywatelski funkcjonuje od 2014 r. W tym ro-
ku realizowana będzie już siódma jego edycja. Na przestrzeni minionych 
lat wykonano szereg inwestycji w obszarze poszczególnych osiedli i ulic 
miasta na kwotę przekraczająca 12 milionów złotych. W każdym przypad-
ku, mieszkańcy w głosowaniu decydowali, co jest dla nich najważniejsze. 
Od 2019 weszły nowe przepisy określające, że w gminach, będących mia-
stami na prawach powiatu, od 2020 r. utworzenie budżetu obywatelskie-
go jest obowiązkowe.

Do projektu uchwały w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
na 2020 rok suwalscy radni wprowadzili kilka zmian. Wynikły one głów-
nie z konieczności dostosowania zapisów do obowiązujących przepi-
sów, m.in. w zakresie wprowadzenia trybu odwołania od decyzji o nie-
dopuszczeniu projektu do głosowania. Ponadto doprecyzowano tryb 
postępowania w przypadku, gdy rzeczywisty koszt realizacji projektów 
wybranych do dofinansowania znacznie przewyższy założenia wnio-
skodawców. Wprowadzono też możliwość zgłaszania projektów przez 

jednostki oświatowe. Jest to reakcja na olbrzymie potrzeby remontowe 
szkół, które w chwili obecnej oscylują na poziomie ponad 18 mln zł. W 
wyniku głosowania, projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami zo-
stał przyjęty. Za głosowało 20 radnych.

Pozostałe kwestie pozostają na niezmienionym poziomie. I tak, na 
SBO 2020 roku przeznaczono 2,6 miliona złotych. Kwota podzielona jest 
na trzy części: 2 mln zł na duże projekty o wartości od 100 do 800 tys. zł; 
0,5 mln zł na projekty małe o wartości do 100 tys. zł; 0,1 mln zł projek-
ty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tys. zł. Projekt może zgło-
sić mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki a w przypadku osoby małoletniej 
wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Pod wnioskiem musi podpi-
sać się co najmniej 15 suwalczan.

Projekty można zgłaszać do 9 sierpnia br. Należy wypełnić formu-
larz zgłaszania projektów i przynieść go lub wysłać pocztą do Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 4, przy ul. A. Mickiewicza 1. 
Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach: www.
um.suwalki.pl oraz www.budzetobywatelski.suwalki.eu a także 
w Kancelarii Ogólnej oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Weryfikacja wniosków nastąpi do 6 września. Głosowanie w sposób 
tradycyjny oraz drogą elektroniczną odbędzie się od 14 do 31październi-
ka. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie trzy projekty z listy, po jed-
nym z każdej grupy projektów. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 
25 listopada br., a realizacja projktów nastąpi w 2020 roku. W przypad-
ku szkół, w każdej z trzech kategorii budżetu, będzie można zrealizować 
nie więcej niż jedno przedsięwzięcie.

ŚrOdOWiSkOWy dOm SamOpOmOCy Bez mOpr-u

Radni przegłosowali też „usamodzielnienie” Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Od 1 stycznia 2020 roku ŚDS przestanie funkcjonować 
w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie a sta-
nie się jednostką budżetową miasta. Wszyscy pracownicy dotychczas 
zatrudnieni przez MOPR staną się pracownikami nowo utworzonej jed-
nostki organizacyjnej. Także nie zmieni się siedziba jednostki i w dalszym 
ciągu będzie to budynek przy ulicy Filipowskiej 20 D. Utworzenie nowej 
jednostki budżetowej nie wpłynie na wzrost wydatków z budżetu miej-
skiego. Zmiany spowodowane są dostosowaniem do nowych uregulo-
wań prawnych.

prezydent z absolutorium

Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Przełomiec w imieniu radnych gratuluje prezydentowi Czesławowi Renkiewi-
czowi uzyskania absolutorium
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WydarzyłO Się>>
jest natomiast Orzeł Edukacji. Oprócz PWSZ 
w Suwałkach taką nagrodą może pochwa-
li się też m. in. Szkoła Podstawowa nr 6, czy 
Przedszkole nr 5.

n Reprezentująca 
Suwalsk i Ośrodek 
Kultury aleksandra 
łazarska ,  aktorka 
Fabr yki Monodra-
mów i Teatru Efeme-
r y c z n e g o  z o s t a -
ł a  l au re atk ą  „ 6 4 . 
O g ó l n o p o l s k i e g o 
Konkursu Rec y ta-
t o r s k i e g o  w 
Tu r n i e j u  Te a t r ów 
Jednego Aktora – 14. SAM NA SCENIE” 
w Słupsku. Nagrodę otrzymała za spektakl “Nie 
dla żartu” w reżyserii Jolanty hinc-mackiewicz.

n W poniedziałek, 1 lipca policjanci suwal-
skiej drogówki prowadzili akcję „Trzeźwy po-
ranek”. Skontrolowali ponad 830 kierowców. 
Okazało się, że trzy osoby znajdowały się pod 
wpływem alkoholu. Teraz za swoje zachowa-
nie odpowiedzą przed sądem.

n 1 lipca policjanci zatrzymali prawo jaz-
dy 22-latkowi, który na ulicy Sejneńskiej prze-
kroczył dopuszczalną prędkość. Kierowca 
bmw jechał 105 km/h, czyli o 55 km za szyb-
ko. Mundurowi apelują o rozwagę na drodze 
i przestrzeganie przepisów drogowych.

n 25 czerwca policjanci zatrzymali na go-
rącym uczynku popełnienia przestępstwa 
19 i 16-latka, którzy nanosili graffiti na jednym 
z budynków w centrum miasta. Tylko jednego 
dnia młodzieńcy, swoimi malunkami, dokonali 
zniszczeń na łączną kwotę 2 tysięcy złotych. 19-la-
tek usłyszał już zarzut zniszczenia mienia, nato-
miast losem jego młodszego wspólnika zajmie 
się teraz sąd rodzinny. W świetle obowiązujących 
przepisów, czyn uszkodzenia mienia zagrożony 
jest karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

n D zie lnicow y 
z Suwałk aspirant 
paweł marcówka 
znalazł się w gro-
nie pięciu laure -
atów ogólnopol -
sk i e g o ko nk ur su 
„Policjant, który mi 
pomógł”. Został on wybrany spośród ponad 
stu kandydatur z całej Polski. Istotą konkur-
su jest wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy 
charakteryzują się wyjątkowym profesjona-
lizmem, empatyczną postawą i umiejętnościa-
mi pomocy osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie. Aspirant P. Marcówka jest policjan-
tem od niemal trzynastu lat, z czego od ponad 
7 lat – dzielnicowym w Suwałkach. Obecnie 
pełni służbę w Rejonie III, który obejmuje ulice 
Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej, wraz z  ob-
szarem cmentarza na ul. Reja. Funkcjonariusz 
ten był wielokrotnie wyróżniany przez przeło-
żonych za wzorowo pełnioną służbę.

Fot. Bogusław Wasilewski

Fot. KMP Suwałki

piknik, ktÓry inteGruje i bawi
Po raz siódmy Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” zorganizowało Piknik Rodzinny. Odbył się on 

4 lipca w Krzywym k. Suwałk. Udział w imprezie wzięło blisko 80 osób - członków Stowarzyszenia 
„ Ak t y wni Tak Samo” i  podopiec znych 
Środowiskowego Domu Samopomocy wraz 
z rodzinami. 

Zadowolenia z imprezy nie kryła Jolanta 
łanczkowska, dyrektor ŚDS Dom Dziennego 
Pobytu, która stwierdziła, że przedsięwzię-
cie jest wakacyjną ofertą dla osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie i zaburzenia-
mi neurologicznymi oraz ich rodzin: – Takich 
imprez nigdy za dużo. W mieście jest duża gru-
pa osób o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych. Części z nich trzeba przygotować ofertę na miarę ich potrzeb oraz możliwości. Sami, nie za-
wsze będą w stanie uczestniczyć w otwartej i szerokiej ofercie imprez miejskich.

Bogdan Sadowski, jeden z założycieli Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” już myśli o roz-
budowie Ośrodka Aktywni Tak Samo: – Niemal codziennie zgłaszają się do nas rodzice, których 
dzieci kończą naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Przytorowej 
w Suwałkach. Moglibyśmy przyjąć kolejne osoby, ale nasza baza jest zbyt mała. 

Działalność Ośrodka to odpowiedź na problem, co mają robić rodzice z dziećmi, które przestały 
być objęte obowiązkiem szkolnym. Prawo stanowi, iż młodzież z niepełnosprawnością intelektu-
alną i zaburzeniami neurologicznymi może realizować proces edukacyjny w szkolnictwie specjal-
nym do ukończenia 24 lat. Po ukończeniu tego wieku, „wypada” z systemu edukacji i opieki szkol-
nej i narażona jest w znacznym stopniu na izolację społeczną.

suwalszczyzna w nowym albumie
Kolejne wydawnictwo o Suwalszczyźnie już w sprzedaży. Wszystko za sprawą Stowarzyszenia 

Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”, które wydało album „Suwalszczyzna. 
Impresje.” Powstałe dzieło jest już 13 pozycją wydawniczą Stowarzyszenia. To ponad 100 stronicowy 
materiał składający się głównie ze zdjęć cenionych suwalskich fotografików oraz wierszy i opisów au-
torstwa Jana Bacewicza.  Koncepcję wydawniczą opracowali Stanisław kurak oraz henryk kudela.

W spotkaniu promocyjnym udział wzięło kil-
kadziesiąt osób, a wśród nich: wydawca, autorzy 
dzieła (na zdjęciu), przedstawiciele władz samo-
rządowych i miłośnicy regionu. O różnorodno-
ści tej części kraju oraz jej odrębności mówił Jan 
Bacewicz: - Suwalszczyzna nie może być kojarzo-
na ani z Podlasiem ani Mazurami. To odrębna kra-
ina, zarówno pod względem kulturowym i histo-
rycznym, jak też co do tradycji i oryginalności.

>>

Każda z konkurencji uczyła i bawiła

Wydział Oświaty urzędu miejskiego informuje o naborze:

5 lipca zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. do 10 lipca do godz. 16ºº kandydaci mają 
czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń 
o wynikach egzaminu do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą konty-
nuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadcze-
nia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Po przeanalizowaniu liczby punktów kandydatów oczekujących na zakwalifikowanie do poszcze-
gólnych oddziałów, podjęto decyzję o utworzeniu trzech dodatkowych oddziałów klas pierwszych 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Dla kandydatów po gimnazjum utworzony został dodatkowy oddział klasy I w II LO oraz 
w III LO. Po zwiększeniu liczby miejsc w dwóch oddziałach, do liceów ogólnokształcących zosta-
li zakwalifikowani wyłącznie kandydaci z liczbą punktów powyżej 100. W ofercie skierowanej do 
kandydatów po szkole podstawowej zwiększono liczbę miejsc w Technikum nr 2 - utworzono 
dodatkowy oddział klasy I na kierunku technik informatyk. Zainteresowanie kształceniem w tym 
zawodzie było bardzo duże, a oczekujący kandydaci osiągnęli bardzo dobre wyniki. 

12 lipca rozpocznie się nabór uzupełniający. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani 
do żadnej ze szkół, będą mogli złożyć wnioski do szkół, które będą dysponowały wolnymi miej-
scami. Wolne miejsca będą dostępne w I Liceum Ogólnokształcącym (dla kandydatów po szko-
le podstawowej), w Technikum nr 3, na kierunku technik automatyk (dla kandydatów po gimna-
zjum) oraz w Szkole Branżowej I Stopnia nr 2 (dla kandydatów po szkole podstawowej). Wolnymi 
miejscami dysponują również szkoły działające na terenie miasta Suwałki, prowadzone przez in-
ne organy.  Ponadto, liczba wolnych miejsc uzależniona jest od tego, ilu kandydatów zakwalifi-
kowanych potwierdzi chęć nauki w danej szkole. 

12 lipca 2019 r. o godz. 10ºº szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandyda-
tów przyjętych i nieprzyjętych.
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Wakacje w pełni. na łamach papierowego wy-
dania „dwutygodnika Suwalskiego” oraz na naszej 
stronie internetowej będziemy informować o impre-
zach i działaniach adresowanych do najmłodszych 
suwalczan spędzających wakacje w mieście. poniżej 
propozycja na wakacje.

 
2 pracownia „Smykałka” w Bibliotece Publicznej im. 
Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A zapra-
sza dzieci 11 lipca w godz. 11-13 na zajęcia pt. „Zabawa 
z grafoskopem” oraz 18 lipca na zajęcia „Tworzymy dzie-
cięcy przewodnik po Suwałkach dla wakacyjnych gości”;
2  Filia nr 2 Biblioteki, ul. Klonowej 41 zaprasza 
10 lipca w godz. 11-13 na zajęcia zespołowe „Miasto mo-
ich marzeń. Budujemy wymarzone miasto” z klocków;
2  Filia nr 3 Biblioteki, ul. Północnej 26 zaprasza  
12 lipca w godz. 11-13 na zajęcia plastyczne „Coś z niczego”;
2 midicentrum, ul. Witosa 4A, tel. 87 565 42 47 w waka-
cje zaprasza dzieci na:

* luźny poniedziałek (gramy na Play Station) w godz. 
14-16, zapisy telefoniczne 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 przy-
chodzą z opiekunami, powyżej 10 lat wstęp bez opieku-
nów, bez zapisów.

Wszystkie zajęcia organizowane przez Bibliotekę oraz 
jej placówki są bezpłatne.

2 muzeum Okręgowe, ul. Kościuszki 81 zaprasza 10 lip-
ca (środa) w godz. 10-12 na zajęcia „Na tropie przodków – 
Jaćwingowie” Zajęcia są bezpłatne. Dzieci do lat 7 przy-
chodzą z opiekunami.

2 muzeum im. marii konopnickiej, ul. Kościuszki 31  
zaprasza 17 lipca (środa) na zajęcia „Spotkanie w Og- 
rodzie Baśni” w godz. 10-12, zajęcia są bezpłatne.

2 Ośrodek Sportu i rekreacji
* zajęcia wakacyjne z animatorem w poniedziałki i śro-

dy w godz. 10-14 (SP 5, SP 6, SP 9, SP 10),
* rywalizacja piłkarskich drużyn osiedlowych (turnieje 

w każdy piątek SP 10) godz. 10.

2 Suwalski Ośrodek kultury, ul. Jana Pawła II 5
* letnia akademia rękodzieła – 16-26.07 w godz.  

10-11.30 - 7-13 lat; SOK, sala 0.28, prowadzenie Lidia 
Żyniewicz,

* wakacyjne mazaki – warsztaty plastyczne – 16-19, 23-
26.07 w godz. 10-11, wiek uczestników 5-10 lat, w godz. 12-13 
- 11-13 lat, SOK, sala 1,26, prowadzenie Kazimierz Gomułka,

* jak to dawniej bywało – ludowe zabawy taneczne dla 
dzieci – 22-25.07 w godz. 14-15, 7-12 lat, SOK, sala 2,15, 

* w świecie bajek – warsztaty teatralne – 22-25.07  
w godz. 11-13, 9-10 lat, SOK, sala 2.25, prowadzenie 
Joanna Łupinowicz.

w
Suwałkach2019

zdrowy miÓd?
RozPoczął Się Sezon nA miód. Wciąż W nASzym jAdłoSPiSie  
WyStęPuje mARginAlnie. A PRzecież to jeden z nAjzdRoWSzych 
i nAjBARdziej WARtościoWych nAtuRAlnych PRoduktóW znA-
nych człoWiekoWi od tySięcy lAt, A jednocześnie nAjSłodSzy 
lek jAki doStAliśmy od nAtuRy. jAki miód PoWinniśmy kuPoWAć, 
z mARketóW czy od PSzczelARzy? nA PytAniA odPoWiAdA PSzcze-
lARz mARcin śledź. 

Marcin Śledź, z wykształcenia inżynier ochro-
ny środowiska pracuje zawodowo jako handlowiec.  
Z zamiłowania pszczelarz. Przygodę z tymi poży-
tecznymi owadami rozpoczął od zakupu pierw-
szych trzech uli jeszcze w czasach szkoły podsta-
wowej. Od 10 lat mistrz pszczelarstwa. Obecnie  
z żoną Agnieszką prowadzi gospodarstwo pasieczne 
„ROSPUDA” (rok założenia 1994). Posiadają w ulach 
200 rodzin pszczelich.

– W naszych sklepach mamy w sprzedaży 
różnego rodzaju miody w bardzo niskiej ce-
nie. czym różni się miód kupiony w dużym 
sklepie od tego kupionego bezpośrednio od 
pszczelarza?

– Przede wszystkim miód w marketach w więk-
szości nie pochodzi z Polski. Jest importowany głównie z Ukrainy, Chin oraz krajów 
Ameryki Południowej. Jeśli czytając etykietę znajdziemy napis „mieszanka miodów po-
chodzących z krajów Unii Europejskiej i spoza Unii” to możemy być pewni, że polskiego 
miodu jest tam niewielki procent.
– co oznacza napis „mieszanka miodów”?

– Duże firmy importujące ogromne ilości taniego miodu poddają go procesowi stan-
daryzacji, czyli podgrzewania i mieszania „morza miodu z importu” z „z kroplą” miodu 
polskiego (którego jest bardzo mało), a następnie sprzedają go w marketach pod własną 
marką jako „mieszanka miodów”.
– czy taki podgrzany miód jest zdrowy? 

– Nie należy podgrzewać miodu, gdyż ten proces niszczy naturalne właściwości zdro-
wotne miodu. Trzeba jeszcze dodać, że miód pochodzący z innych krajów został pozyska-
ny z kwiatów roślin nie występujących w u nas. Może to powodować alergie.
– W takim razie gdzie szukać dobrego miodu? 

– Po ten cenny dar z ula powinniśmy udać się bezpośrednio do zaufanego pszczela-
rza. Miody pozyskane na nieskażonej Suwalszczyźnie są wyjątkowe pod względem wła-
ściwości i niepowtarzalne w smaku.
– jak rozpoznać dobry miód?

– Przede wszystkim, po pewnym czasie powinien on skrystalizować się, czyli przestać 
być płynny. Czas krystalizacji jest różny dla poszczególnych odmian miodów i wynosi od 
kilku dni (np. miód rzepakowy) do nawet 1 roku (miód akacjowy). Drugim testem do prze-
prowadzenia w domu jest wrzucenie łyżki miodu do szklanki letniej wody. Prawdziwy 
miód będzie się rozpuszczał powoli, a woda stanie się mętna. Bardziej szczegółowe te-
sty mogą wykonać tylko laboratoria.
– czy miód kupiony od pszczelarza powinien być oznakowany?

– Oczywiście, że tak. Nie należy kupować miodu bez etykiety. W takim przypadku na-
rażamy się na zakup towaru niewiadomego pochodzenia, a sprzedawca unika odpowie-
dzialności za swój produkt.
– jakie są rodzaje miodów?

– Na Suwalszczyźnie mamy wiele wspaniałych miodów odmianowych np.: rzepako-
wy – najlepszy na serce, lipowy – najlepszy na przeziębienie, wielokwiatowy – pole-
cany szczególnie dla dzieci ze względu na łagodny smak, spadziowy – na uzupełnienie 
mikroelementów i stres, bławatkowy – na drogi moczowe, gryczany – na niedokrwi-
stość. I wiele innych.
– kilka słów na zakończenie?

– Produkty pszczele można importować z innych krajów, ale to co te owady jeszcze ro-
bią – zapylania kwiatów – się nie da. Dlatego też kupując miód bezpośrednio od pszcze-
larza wspieramy nie tylko utrzymanie tych niezwykle pożytecznych owadów, ale także 
przyczyniamy się do zwiększenia plonów rolniczych oraz utrzymania równowagi w środo-
wisku, którego częścią przecież jesteśmy. Bez pszczół świat jaki znamy nie mógłby istnieć.

Jacek Roszkowski



9.07.2019

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

9 



9.07.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

10 

DwuTygoDnik SuwalSki

>>



9.07.2019

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

11 



9.07.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

12

DwuTygoDnik SuwalSki

>>



9.07.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

SuWaLSkie Limeryki 2019
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach zaprasza do udziału w XIII edycji kon-
kursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”. 
W tej edycji konkursu, ze względu na uruchomie-
nie w 2019 roku obwodnicy Suwałk, specjalnie ce-
nione będą utwory motoryzacyjne, dotyczące tra-
sy Augustów-Suwałki-Budzisko. Celem konkursu 
jest popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej 
jaką jest limeryk, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kultu-
ralnej Polski, odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i 
przyjezdnych, a także wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość pły-
nącą 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.

13

zaproszenia suwalskie

w kinie

muzeum OkręgOWe W SuWałkaCh, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿  wystawę „Jaćwingowie zapomniani wojownicy”. Wystawa po-

trwa do 8.09;
¿  spotkanie z Grzegorzem Płatonowem, prezesem 

Suwalskiego Klubu Kolekcjonera, który zaprezentuje zbiór 
unikatowych odznak i odznaczeń wojskowych - 10.07 godz. 17, 
miejsce spotkania: Muzeum im. Marii Konopnickiej.

gaLeria Sztuki WSpółCzeSneJ
– gaLeria andrzeJa StrumiłłO, ul. T. Kościuszki 45 

zaprasza na:
¿  wystawę malarstwa i rysunku Andrzeja Strumiłły „Mandale”. 

Wystawa czynna 20 lipca.

rOzmarinO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
- Moscow Beatballs – 19.07 godz. 19. Zespół 

łączy muzykę rockabilly i bluesa, która przecho-
dzi przez pryzmat czasu i rosyjskiego humoru. 

Wykonują ulubione utwory używając 
całego technicznego arsenału muzyki  
tworząc gatunek blues̀ n`billy. Muzycy 
Moscow Beatballs pamiętają swoją hi-
storię i używają wszystkiego, lubią mie-
szać gatunki i rytmy, aby stworzyć no-
we retro-brzmienie.

zaprasza na filmy:

- do 11 lipca - „Sekretne życie zwierzaków domowych 2 (komedia ani-
mowana/przygodowy), „Paskudy. Uglydolls” (komedia animowana/przy-
godowy), „Spider-Man: Daleko od domu” (akcji/s-f/przygodowy), „Moja 
gwiazda: Teen Spirit” (dramat muzyczny), „Oszustki” (komedia), „Anna” 
(thriller/akcji), „Ja teraz kłamię” (thriller/s-f);

- od 12 lipca – „”Yesterday” (komedia/muzycz-
ny), „Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki” (ko-
media/familijny), „Annabelle wraca do domu” 
(horror);

- od 19 lipca – „Król lew” (przygodowy/familij-
ny), „Fighter” (dramat sportowy);

- od 26 lipca – „W deszczowy dzień w Nowym 
Jorku” (komedia), „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry 
Boże!” (komedia), ”Pełzająca śmierć” (horror).

BiBLiOteka puBLiCzna im. marii kOnOpniCkieJ 
W SuWałkaCh 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 
wasza jest wolną” z okazji upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości Ziemi Suwalskiej. Tematyka: „Ziemia Suwalska 100 lat po od-
zyskaniu niepodległości”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać 
pracę w formie pocztówki na kartce formatu A5. Z jednej strony kartki po-
winna znajdować się ilustracja nawiązująca do tematu (technika dowol-
na), z drugiej - samodzielnie napisany „okruszek” dotyczący przemyśleń o 
aktualnych Suwałkach lub Suwalszczyźnie. Informacje o konkursie można 
uzyskać pod numerem telefonu 87 565- 62-46 wew. 13,17,18,24 lub e-ma-
ilem: metodyka@bpsuwalki.pl;

¿  wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj”- zanim obej-

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon “Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bile-
tu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte ak-
cją: „Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki”, „Król Lew”.

SuWaLSki OŚrOdek kuLtury, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿  wernisaż wystawy „Tomasz Stańko w foto-

grafii Andrzeja Tyszko 1982-2014” - 11.07, godz. 20, 
Galeria Patio, wstęp wolny, wystawa czynna do 8.09;

¿ Pchli targ – szansa dla łowców skarbów - 21.07, 
w godz. 9-13, parking za SOK-iem. Wstęp wolny, brak 
opłat za stoisko;
¿ letnie koncerty na „Dywaniku u Marii” – 19.07, 

godz. 20 – No Logo – wspólne granie, energia, opo-
wieści..., oraz 26.07, godz. 20 – Wiesław Jarmoc & 
Agata Gulbierz - Wbrew grawitacji, wieczór poezji 
śpiewanej. Po raz kolejny w sobotnie letnie wieczo-
ry plac Marii Konopnickiej wypełni muzyka.
Wstęp wolny.

¿ Letnie koncerty przy fon-
tannie - 21.07, godz. 19, park Konstytucji 3 Maja. 
Letnie niedzielne wieczory z muzyką klasyczną i 
rozrywkową w wykonaniu muzyków Suwalskiej 
Orkiestry Kameralnej. W parku miejskim, przy wtórze 
fontanny zabrzmią instrumenty smyczkowe, usłyszy-
my również popularne “dęciaki”. Wstęp wolny

19.07 – No Logo – wspólne granie, 
energia, opowieści

26.07 – Wiesław Jarmoc&Agata Gulbierz 
– wieczór poezji śpiewanej wbrew grawitacji

uwaga konkurs! trzy pierwsze osoby, które udzielą poprawnej 
odpowiedzi na pytanie: „na którym budynku (podaj adres) namalo-
wany został bluesowy mural?” otrzymają bilety do kina. Odpowiedzi 
należy przesłać do 17.07 na adres mailowy kontakt@dwutygodnik-
suwalski.pl.
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Wydarzenia SpOrtOWe
SukSS CzWarty W pOLSCe

 W dniach 24-26 czerw-
ca 2019 r. zakończył się Finał 
Mistrzostw Polski w mini 
siatkówce Kinder + Sport. 
Świetnie spisały się druży-
ny SUKSS Suwałki w kate-
gorii „dwójek” prowadzone 
przez Bartosza Jasińskiego. 
Drużyna SUKSS Suwałki 1 
(mistrz województwa podlaskiego) potwierdziła swój wysoki po-
ziom gry, zajmując czwarte miejsce w kraju (Michał Wiśniewski, Michał 
Przeborowski). Suwalczanie pokonali drużyny z Gorlic, Wałbrzycha, Kielc, 
Piły, Elbląga, Nowego Sącza, Starogardu Gdańskiego i Jastrzębia. Ulegli 
tylko rywalom z Ozorkowa i Kędzierzyna Koźla.

Również bardzo dobrze spisał się drugi zespół SUKSS (wicemistrzowie 
województwa). Drużyna w składzie Igor Karczewski, Bartosz Ćwikowski, 
Adrian Rogowski zajęła wysokie dziewiąte miejsce.

Nieco gorzej poszło suwalczanom w kategorii „trójek”. Drużyna w skła-
dzie Bartosz Harackiewicz, Oskar Żukowski, Bartosz Bołtrukanis, Miłosz 
Saulewicz zajęła dwudzieste piąte miejsce.

Polski turniej Kinder + Sport jest największym turniejem mini siatków-
ki na świecie. W tegorocznej edycji turnieju udział wzięło łącznie 47 143 
zawodniczek i zawodników.

złOty medaL mOdeLarza
W  o s t a t n i  w e e k e n d ,  G l i w i c k i e 

Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych prze-
prowadziło na lotnisku w Kamieniu Śląskim 
Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie 
Latających Małych Form dla Młodzików 
i Juniorów Młodszych. W konkurencji modeli z 
napędem gumowym klasy F1G pierwsze miej-
sce i tytuł Mistrza Polski zdobył Filip Rudziński, 
zawodnik Sekcji Modelarstwa Lotniczego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

karateCy na pOdium
28-29 czerwca 2019 r. w Pradze odbyły się Mistrzostwa Europy 

Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców Karate Shinkyokushin w konku-
rencjach kata i kumite. W mistrzostwach wzięło udział 479 zawodni-
ków z 32 krajów. Polskę reprezentowało 69 zawodników, w tym sześcio-
ro z Suwalskiego Klubu Kyokushin. Kadeci – Tomasz Kluczyński i Adrian 
Bugieda, juniorzy – Aleksandra Rybacka i Kacper Sawicki oraz młodzie-
żowcy – Aleksandra Biłbak i Aleksandra Górska. Reprezentanci Polski 
zdobyli w sumie 25 medali. Trzy z tych medali to zasługa naszych pań 
Olek. W konkurencji kumie, w młodzieżowcach Aleksandra Biłbak zdo-
była wicemistrzostwo w kategorii – 55 kg, a Aleksandra Górska zajęła 
3 miejsce w kategorii +65 kg. Aleksandra Rybacka zajęła 3 miejsce w ka-
tegorii juniorek do 55 kg. Niestety, panowie tym razem nie odnieśli suk-
cesów. Wyjazd na Mistrzostwa Europy Karate został dofinansowany przez 
Urząd Miejski w Suwałkach.

SreBrni maSterSi
W dniach 29-30 czerwca 2019 r. odbyły się w Białymstoku 29. 

Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zgłosiło się do nich po-
nad 400 zawodników. Suwałki reprezentowali – Jerzy Broc i Tadeusz 
Walendykiewicz. Młodszy masters potwierdził, że należy do ścisłej czo-
łówki polskich średniodystansowców w kategorii wiekowej M40. Zdobył 
srebrny medal w biegu na 800 m, przebiegając ten dystans w czasie 
2:15.53. Jerzy Broc (M75) zdobył 2 srebrne medale, w biegu na 400 m 
i w rzucie dyskiem. 

W ramach tych zawodów odbyły się też 2. Mistrzostwa Polski 
Dziennikarzy w LA. Suwalszczyznę reprezentował tylko Jerzy Broc. Poza 
złotym oraz srebrnym medalem dla dziennikarzy, otrzymał też okaza-

ły puchar przewodniczącego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Jerzego 
Domańskiego – dla najlepszego zawodnika mistrzostw dziennikarzy. 
O tym wyróżnieniu zadecydowało uzyskanie przez niego największej 
liczby punktów (845 za rzut dyskiem, 31,73 m) w tabeli wielobojowej.

ŚLepSk maLOW SuWałki W kOmpLeCie
Kadra Ślepska Malow Suwałki na sezon 2019/2020: rozgrywają-

cy:  Kacper Gonciarz, Joshua Tuaniga (USA); przyjmujący:  Kamil 
Skrzypkowski, Jakub Rohnka, Nicolas Szerszeń (Francja), Kevin Klinkenberg 
(Belgia); środkowi: Cezary Sapiński, Wojciech Siek, Łukasz Rudzewicz, 
Andreas Takvam (Norwegia); atakujący: Patryk Szwaradzki, Bartłomiej 
Bołądź; libero: Paweł Filipowicz, Adrian Stańczak. Trener Andrzej Kowal, 
II trener Mateusz Mielnik, asystent Mateusz Kuśmierz.

Siatkarze pojawią się w Suwałkach 10 sierpnia i po badaniach rozpocz-
ną treningi. Ślepsk Malow Suwałki zadebiutuje w Plus Lidze 26 paździer-
nika w meczu z mistrzem Polski ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Miejmy nadzie-
ję, że zagrają w nowej hali Suwałki Arena.

pO raz CzWarty SuWałki Były StOLiCą BiegóW
Czwarta edycja RESO Suwałki 10,5, czyli Miejskiego Święta Biegania 

skupiła setki osób, które w sobotnie popołudnie połączył sport. Biegały 
przedszkolaki z rodzicami, nastolatki i osoby dorosłe oraz seniorzy. Był 
marsz nordic walking oraz ,,bieg na 4 łapy”, w którym startowali wła-
ściciele piesków ze swoimi pupilami. Miał miejsce także bieg na 3,5 km, 
skierowany do osób rozpoczynających przygodę z bieganiem oraz bieg 
happeningowy pn. „Bajkowy bieg”, którego celem była integracja oraz 
zbiórka środków  na rzecz szkoły „Bajka”.

Głównym punktem imprezy była Suwalska Ćwiartka, czyli bieg indy-
widualny na dystansie 10,5 km. Wystartowało w nim ponad 1200 zawod-
ników. Wśród biegaczy byli Suwalczanie, mieszkańcy regionu a także za-
wodnicy z 11 państw, m.in.: z Francji, Białorusi, Rosji i Litwy. Jako pierwszy 
dystans 10,5 km pokonał Robert Głowala. Drugi na mecie był Vasyl Koval, 
a trzeci Kamil Jastrzębski, wszyscy z czasem poniżej 32 minut. 

W tej formule bieg odbył się po raz ostatni, bowiem już za rok ćwier-
ćmaraton zostanie zastąpiony przez półmaraton. Przemawia za tym, 
niewydolność dotychczasowej trasy i  wzrost zainteresowania biegaczy 
dłuższym dystansem. Od pierwszej edycji biegu sponsorem tytularnym 
jest firma RESO Europa Service.

Najlepsi Suwalczanie w biegu głównym wśród mężczyzn to: 
Łukasz Morgiewicz, przed Kamilem Ciszewskim oraz Tadeuszem 
Walendykiewiczem, a wśród kobiet: Izabela Barwicka, przed Joanną 
Karczewską i Katarzyną Budrewicz (na zdjęciu poniżej). W klasyfikacji wy-
łaniającej najliczniejsze drużyny startujące w biegu, najlepsza okazała się 
być Drużyna Rozbiegane Suwałki, którą stanowiło ponad 40 zawodników. 

Sportowe emocje uświetnił koncert w wykonaniu „Witka – Muzyka 
Ulicy”. Zwieńczeniem całej imprezy był niedzielny bieg na wyspę na 
Zalewie Arkadia, z udziałem kilkadziesięciu osób. Jak powiedział Kamil 
Klimek, z OSIR Suwałki: - Suwalskie Święto Biegania to wyjątkowe wyda-
rzenie w życiu miasta, które gromadzi wszystkich lubiących sport i do-
brą zabawę. Jesteśmy imprezą rodziną, która cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. 

Wyniki biegów na stronie: https://wyniki.datasport.pl

Na podium najszybsze Suwalczanki w biegu Reso Suwałki 10,5
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>> suwalczanie 300-lecia

JózeF gaJeWSki 

Przez kilkanaście lat był prezydentem 
Suwałk. W dość powszechnej opinii suwal-
czan i osób odwiedzających nasze miasto, 
zmienił Suwałki nie do poznania. Zawsze 
miał czas dla suwalczan. Znał tysiące miesz-
kańców Suwałk i tysiące znały jego. Udało 
się mu przekonać radnych (a nie brakowało 
wśród nich osób negatywnie oceniających 
ten pomysł) do organizacji dużego plenero-
wego Suwałki Blues Festival.

 Józef Gajewski urodził się 21 listopada 1948 r. w Olecku w rodzinie 
Mieczysława i Bronisławy. Był absolwentem suwalskiego Technikum 
Mechanicznego, Politechniki Białostockiej oraz studiów podyplomo-
wych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpo-
czął w 1967 r. w Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego „Suwalczanka”. 
Potem pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
i jako zastępca dyrektora w Suwalskich Zakładach Drobiarskich. Z żoną 
Bogusławą mieli troje dzieci. 

Od 1981 do 1987 r. pełnił funkcję Prezydenta Miasta Suwałk. A na-
stępnie do 1990 r. był Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej  
w Suwałkach. W tym czasie powstawało Osiedle Północ i Suwałki należa-
ły do miast, w których budowano najwięcej mieszkań.

Od 1987 do 2002 roku pracował w administracji skarbowej:  
w Izbie Skarbowej, Urzędzie Kontroli Skarbowej i Urzędzie Skarbowym  
w Suwałkach oraz przez kilka miesięcy (w 1996 r.) w Gdańsku. Od 19 listo-
pada 2002 r. do dnia śmierci ponownie sprawował funkcję Prezydenta 
Miasta Suwałk. Dwukrotnie był wybrany w wyborach powszechnych.  
W 2006 r. uzyskał rekordowe poparcie 72,88 % wyborców w I turze wybo-
rów na Prezydenta Miasta Suwałk. Był konkretny i konsekwentny w działa-
niu. Często mawiał:  „Tak, jak inżynier”. Lubił sport, muzykę, a szczególnie 
bluesa i grę na saksofonie. Wsparł i współtworzył Suwałki Blues Festival. 
Uwielbiał jazdę na rowerze, w czasie której najlepiej poznawał każdy za-
kątek miasta. Te wyprawy rowerowe inspirowały go do różnych działań.

Zmarł na zawał serca 25 lipca 2010 r. na wakacjach w Castiglion 
Fiorentino we Włoszech. Tysiące suwalczan oddało mu cześć. Warty hono-
rowe przy jego trumnie pełniły służby mundurowe, radni Rady Miejskiej, 
pracownicy Urzędu Miejskiego. Prezydentowi oddały też hołd oraz zło-
żyły wieńce delegacje miast partnerskich Suwałk. Kondolencje osobiście 
rodzinie złożył prezydent-elekt RP Bronisław Komorowski. Na pogrzebie 
J. Gajewskiego obecny prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz powie-
dział: „Tchnąłeś w nasze miasto lepszego ducha. Czyniłeś lepsze i rado-
śniejsze życie. Otwierałeś dla nas nowe perspektywy. Zawsze będziesz 
dla nas Wiecznym Prezydentem Suwałk.” Po śmierci J. Gajewskiego, 
tak o nim mówił Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego: „Traktowaliśmy go jak naszego ratownika. Pan Prezydent 
od początku angażował się w powstanie suwalskiej stacji, na bieżąco się 
interesował jej funkcjonowaniem. Często się pytał, czy mamy jakieś kło-
poty, czy trzeba nam w czymś pomóc.” Takim znało go wielu suwalczan. 
Stale żył sprawami suwalczan i miasta.

Wielotysięczny kondukt żałobny 30 lipca 2010 r. wyruszył z suwalskie-
go ratusza do konkatedry pw. św. Aleksandra, gdzie odprawiono mszę św. 
Został pochowany na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej. Józef Gajewski 
pośmiertnie otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a su-
walscy radni nadali mu tytuł Zasłużony dla Miasta Suwałk. Jego imię 
otrzymała sala obrad suwalskiej Rady Miejskiej.

Za kilka miesięcy jubileusz 300-lecia nasze-
go miasta. Z tej okazji na łamach „DwuTygodni- 
ka Suwalskiego” przybliżamy postaci nieżyją-
cych 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 hi-
storycznej. A wszystko po to, by na 100-lecie 
wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród Czytelników 
„DwuTygodnika Suwalskiego” plebiscyt na 
Suwalczanina 300-lecia. Dotąd przypomnieliśmy 

36 postaci wybitnych suwalczanek i suwalczan. 
Tym razem przypominamy wybitnych suwalczan 
związanych z Suwałki Blues Festiwal. Wieloletni 
prezydent i gospodarz Suwałk Józef Gajewski 
był pomysłodawcą organizacji Suwałki Blues 
Festiwal, a wybitny fotograf i plastyk Stanisław 
Woś stworzył logo Suwałki Blues Festiwal. 

StaniSłaW J. WOŚ

Fotograf, malarz, rysownik, projektant gra-
ficzny, także organizator suwalskiego środowi-
ska fotografików i galerii PAcamera. Autor po-
nad 50 wystaw indywidualnych oraz logotypu 
Suwałki Blues Festival.

Stanisław J. Woś urodził się 16 października 
1951 r. w Jeżowem koło Niska. W latach 1977-
82 studiował w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku, na kierunku 
wychowanie plastyczne. Od 1973 r. brał udział 

w wystawach zbiorowych i konkursach fotograficznych. Pierwsze swo-
je wystawy fotografii zaprezentował w Elblągu. Od 1981 r. aż do śmier-
ci mieszkał w Suwałkach. 

W latach 1985-1995 założył i prowadził suwalski Klub Fotograficzny 
PAcamera, który był bardzo ważnym dla fotografii polskiej lat 90. ośrod-
kiem skupiającym suwalskich fotografików (m.in. Grzegorz Jarmocewicz, 
Jarosław J. Jasiński, Radosław Krupiński, Tadeusz Krzywicki, Tomasz 
Michałowski, Ewa Przytuła). Ostatnia duża wystawa ich prac „Rytuały  
i symbole. Artyści z kręgu PAcamera Club w Suwałkach” miała miejsce  
w 1999 r. w białostockiej Galerii Arsenał. S. J. Woś stworzył suwalską ga-
lerię PAcamera, zaliczaną w latach 90-tych do najważniejszych polskich 
galerii fotograficznych, w której odbyły się m.in. znaczące ogólnopol-
skie wystawy: „Drzewo” (1991), „Kamień” (1993), „Niebo” (1994). Był wy-
kładowcą Warszawskiej Szkoły Fotografii oraz Akademii Nikona.

Symboliczne obrazy tworzone za pomocą techniki wielokrotnej eks-
pozycji stały się wizytówką talentu Stanisława J. Wosia. Traktował foto-
grafię nie tylko jako zapis fragmentu rzeczywistości, ale także jako oso-
bistą transkrypcję artystyczną tworzonego dzieła. W albumie „Szukam 
światła” wydanym w 2007 roku tak napisał o swojej twórczości:

 W drodze i po drodze/pochylając się nad kamieniem/przystając w cie-
niu drzewa/lub patrząc w przestrzeń/śledzę płynące obłoki/wypatrując śla-
dów pozostawionych/przez człowieka i czas./W tęsknotach i marzeniach/
na granicy jawy i snu/szukam światła.

Prezentował swoje prace na licznych wystawach w Polsce i na świe-
cie (Belgia, Dania, Japonia, Kanada, Niemcy). Miał ponad pięćdzie-
siąt wystaw indywidualnych. Należał do Związku Polskich Artystów 
Fotografików. Był laureatem licznych konkursów. W 2009 r. za zasłu-
gi dla kultury polskiej otrzymał brązowy medal Gloria Artis nadany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 roku 
Stanisław J. Woś otrzymał Włócznię Jaćwingów za swoją twórczość ar-
tystyczną, oraz działalność edukacyjną w dziedzinie fotografii. Jego pra-
ce znajdują się w zbiorach m. in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, ZPAF w Warszawie, Fundacji dla Śląska w Katowicach, 
Fundacji Turleja w Krakowie, Stadtbibliothek Paderborn w Niemczech, 
BWA w Łomży, Suwalskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Okręgowego  
w Suwałkach oraz w wielu kolekcji prywatnych.

Stanisław J. Woś zmarł 11 września 2011 roku w Suwałkach i został po-
chowany na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej. Po jego śmierci Mariusz 
Wideryński na stronie Związku Polskich Artystów Fotografików napisał: 
„Wiadomość, że stało się, że odszedłeś spadła jak grom. Miałem nadzie-
ję, że po tylu latach zawziętej walki z najtrudniejszym przeciwnikiem, 
zwyciężysz. Tyle miałeś projektów, tyle jeszcze zdjęć do zrobienia, spo-
tkań i rozmów o marności życia i ukochanej fotografii.”
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OgłOSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części terenów rekreacyjnych nad zalewem 
arkadia 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, poz. 730 i poz. 1009), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr VIII/101/2019 z dnia 29 maja 2019 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów rekreacyjnych nad zalewem arkadia 
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. A. Mickiewicza 1, 16400 Suwałki 
w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r.

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

183/2019

*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 swo-
bodnego 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, póź-
niejszymi zmianami) informuję, iż:

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

 Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedu-
ry sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na pod-
stawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

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

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

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

29 lipca – Jadwiga elżbieta rusińska, 
5 sierpnia – teresa Suproń, 26 sierpnia – teresa Wysocka-kluczny.

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 3 lipca 2019 roku w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogło-
szeń wywieszony został na okres 21 dni (od 03.07.2019 r. do 24.07.2019r.) wykaz 
nieruchomości stanowiących własność miasta Suwałk przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 247/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku). 189/2019

Czytelnicy zwracają uwagę, że nie ma ławek przed Szpitalem 
Wojewódzkim, gdzie można na chwilę przysiąść, czekając na przy-
jęcie do lekarza, lub czekając na środek transportu do domu. Jedyna 
ławka służy palaczom. druga sprawa dotyczy stojaków na rowery. 
Jest ich zbyt mało. pacjenci lub też osoby odwiedzające chorych, 
swoje rowery przypinają do znaków drogowych i do drzewek. kiedy 
się to zmieni?

na pytania 
odpowiada 
anna trusz-
kowska z działu 
administracji 
Szpitala Woje-
wódzkiego im. 
dr. Ludwika 
rydygiera
w Suwałkach:

Szpital Woje-
w ó d z k i  i m .  d r. 
Ludwika Rydygiera 
w Suwałkach pod-
jął działania w celu 

uzupełnienia infrastruktury technicznej. W najbliższym czasie planowa-
ne jest dostawienie ławeczek wzdłuż ciągów komunikacyjnych Szpitala.

 Na terenie Szpitala Wojewódzkiego w chwili obecnej ustawionych 
jest 7 stojaków na rowery (2 x 6 miejsc; 2 x 5 miejsc; 1 x 3 miejsca; 1 x 5 
miejsc; 1 x 8 miejsc). Po dokonaniu analizy, o ile będzie potrzeba, uzupeł-
niona zostanie infrastruktura o kolejne stojaki, do których będzie moż-
na przypiąć rowery.

CzyteLniCy pytaJą

pani hannie mOrOz
Zastępcy Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

mamy
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

192/2019

dyŻury radnyCh
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 9 lipca zapraszają karol korneluk i Jacek niedźwiedzki 

z Ugrupowania Platforma.Nowoczesa.Koalicja Obywatelska. Natomiast 
16 lipca na suwalczan czekają Jacek Juszkiewicz i mariola Brygida 
karpińska z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 23 lip-
ca zapraszają Stanisław kulikowski i kamil Lauryn 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 wyznaczo-
ny przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy 
poniedziałek, od 15.30 do 17.30, w pokoju 145, na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.
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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

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego, garażu i dzierżawy 
gruntu pod garaż tymczasowy na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza pu-
bliczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowe-
go, garażu i dzierżawy gruntu pod garaż tymczasowy, stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy:

Lokal użytkowy: 
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 nieuciążli-

we 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;
Grunt:
3. mikołaja reja 57 część gruntu o numerze geodezyjnym 22061/2 i po-

wierzchni 18,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 2,00 zł/m2 
netto, wadium 54,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł w przypadku loka-
lu użytkowego i 0,10 zł/m2 w przypadku garażu i gruntu pod garaż tym-
czasowy. 

Lokal i garaż są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicz-
nym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2019 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 naj-
mu i umowy dzierżawy dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki 
ul. Wigierska 32, pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienni-
ku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwal-
ki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 
50 51, 52 lub 58.
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przygarniJ przyJaCieLa ze SChrOniSka „SianOŻęć”
W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-

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

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

Pies pręgowany, wiek 5 lat, ostoja spokoju, zapew-
ni ci pełny relaks.Sześcioletnia elegancka, z białymi skar-

petkami, suczka czarna podpalana, po-
szukuje odpowiedzialnej rodziny.

Pies wilczasty, 
czteroletni

z ciekawymi 
uszami, będzie 

wiernym
towarzyszem 

zabaw,
jak też czujnym 

stróżem.

BIBLIOtEkArz 
POLECA

„z miłOŚCi? tO WSpółCzuJę”
W wielu recenzjach tej książki ko-

biety pisały, że one tak by nie mogły – 
zamienić wolność, miłość, fascynację  
–  na małżeński układ, dostatek, brak 
konieczności pracowania, ale i możli-
wości decydowania o większości klu-
czowych spraw. Po lekturze książki oraz 
głębszych przemyśleniach, doszłam do 
wniosku, że wcale niemały odsetek pol-
skich kobiet jednak tak robi. 

„Z miłości? To współczuję” to debiut 
literacki Agaty Romaniuk nastawiony 
przede wszystkim na przedstawienie 
życia uczuciowego kobiet, pożycia mał-
żeńskiego społeczeństwa, wciąż kwit-
nącego handlu młodymi dziewczyna-
mi (a nawet dziewczynkami) i podmiotowemu traktowaniu płci pięknej. 
Wszystkie wysłuchane przez Romaniuk historie w subtelny sposób odkry-
wają także tło polityczne, gospodarcze i społeczne Omanu. 

To, za co również cenię reportaże Agaty Romaniuk, to niebywała jak 
na debiutantkę zdolność nienarzucania własnych opinii, dystans, obiek-
tywizm.

Na koniec przytoczę słowa Cezarego Łazarewicza idealnie opisujące 
książkę: „Może nie jest to najlepszy przewodnik po Omanie, ale na pew-
no najlepszy po omańskich duszach, namiętnościach, skrywanych ma-
rzeniach…”

     Kamila Sośnicka

Ukazała się nowa książka Ireneusza 
Sewastianowicza, suwalskiego pisarza uży-
wającego pseudonimu Andrzej Irski. Jak 
w innych powieściach tego autora narra-
torem i głównym bohaterem jest Krzysztof 
Płatek, historyk sztuki, a obecnie doktorant 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Tym razem zostaje on wplątany w intrygę 
początkami sięgającą ostatniej wojny i czasów 
tuż po niej. Chodzi o rzekomą szkatułkę z kosz-
townościami, którą mieli zdobyć walczący na 
Wileńszczyźnie partyzanci majora Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki”. Z niepewnych in-
formacji wynika, że została ukryta gdzieś w okolicach Wydmin. Krzysztof 
wyrusza na Mazury. Towarzyszy mu pies o wdzięcznym imieniu Lump. 
Później do tego grona dołączy piękna Róża-Ewa. Przeciwników nie brakuje. 
W okolicy panoszą się właśnie łysogłowi narodowcy, miłośnicy „Łupaszki” 
i „Burego”, którzy tutaj zorganizowali swój zlot. Czy skarb naprawdę jest w 
zasięgu ręki i kto go odnajdzie?

To 31 pierwsza książka autorstwa lub współautorstwa I.  Sewastia-
nowicza, w tym 18 powieść. W przygotowaniu „Strachy z Ublika”.

Szczegółowe informacje na stronie: www.wydawnictwo-warmia.pl

>> zaGinione klejnoty

Na cykl wykładów i rozmów o zdrowiu i sytuacji osób starszych, skie- 
rowanych do mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 60 lat zaprasza 
dr Bożena Ewa Kopcych. Cykl składa się z ośmiu spotkań pod wspól-
nym hasłem “Utrzymanie dobrostanu bio-psycho-społecznego 
seniora”. Jest finansowany przez Miasto Suwałki. Jego celem jest 
edukacja w różnych aspektach życia seniora, a zwłaszcza zdrowia.   
Spotkania odbywają się w sali konferencyjnej hotelu LOFT 1898 w 
Suwałkach ul. Pułaskiego 24K. Najnowsze zaplanowano w dniach:  
18 lipca i 8 sierpnia o godzinie 14.

Spotkania są otwarte, nie trzeba wcześniej zgłaszać się. Podczas ze-
brania można też zmierzyć ciśnienie i poziom cukru.
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Przed II wojną światową Suwałki były jednym z największych garnizo-
nów kawaleryjskich w kraju. Od kilkunastu lat przypomina o tym Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach organizując Piknik Kawaleryjski. 

Jest to barwne widowisko, z udziałem sprawnych jeźdźców, pięknych 
rasowych koni, profesjonalnych strojów żołnierzy, opartych na oryginal-
nych wzorach, a także efektownie wyglądającej broni. Wszystkiemu nie-
odłącznie towarzyszy wielkie zainteresowanie Suwalczan oraz turystów. 

W czasie dwóch dni pikniku uczestnicy brali udział w zawodach sprawno-
ści kawaleryjskiej: próbach dzielności konia w jeździe przez wodę, włada-
niu szablą i lancą, ewolucji akrobatycznej na galopującym koniu (dżygi-
tówka), skokach przez przeszkody oraz konkursie troczenia siodła. Były 
także pokazy łucznictwa konnego i musztry.

Wyniki zawodów sprawnościowych oraz galeria zdjęć na stronie 
www.dwutygodniksuwalski.pl

>> dziewiętnaście lat z piknikiem kawaleryjskim

Piotr Kuchta niezrzeszony reprezentant GRH Suwałki 
na Siwku wystartował po raz pierwszy w zawodach
i radził sobie nawet lepiej niż wiarusi

Nie wszystkie konie chciały chętnie wejść do wody
Zalewu Arkadia

Po raz ostatni taki widok konnych żołnierzy na ulicach Suwałk można było oglądać przed 80-ciu laty 
– w 1939 roku

Inscenizacja walk wrześniowych z 1939 roku pokazała, że Niemcy panicznie bali się szarży
polskiej kawalerii

>>
W świętowaniu jubileuszu wzięli udział przedstawiciele suwalskiego samorządu oraz zaprzyjaźnione zespoły, m.in. z Litwy i Łotwy oraz Ełku, 

Olecka, Pisza, Przerośli, Krzywego, Suwałk. Zespół Ocean Życia jest Suwalczanom doskonale znany. Koncertował także w województwie podla-
skim i warmińsko-mazurskim 
oraz Warszawie, Toruniu, Litwie 
i Federacji Rosyjskiej.

Zadowolenia z minione-
go okresu nie kryła Jadwiga 
Sowulewska (pierwsza od lewej), 
prezes Stowarzyszenia Seniorzy 
z Pasją „HORYZONT”. W swym wy-
stąpieniu podziękowała za licz-
ną frekwencję na jubileuszowym 
spotkaniu oraz znakomitą pracę 
w zespole a także współpracę w śro-
dowisku lokalnym i regionalnym.

zespÓł ocean życia ma 5 lat



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

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
187/2019

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
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