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Kilka tygodni temu zakończyliśmy z sukce-
sem wieloletnie starania o obwodnicę Suwałk. 
Z naszych dróg zniknęły tysiące tirów i jest bez-
pieczniej. Teraz czas na kolej.

W ubiegłym tygodniu – w środę 31 lipca 
– wraz z samorządowcami z Suwalszczyzny 
spotkałem się z przedstawicielami firmy, któ-
ra przygotowuje studium wykonalności dla li-
nii Rail Baltica na odcinku od Ełku do granicy  
z Litwą. Zaprezentowano nam rozwiązania 
związane z przecięciem istniejących dróg z pro-
jektowaną linią kolejową.

Dowiedzieliśmy się, że po wybudowaniu Rail 
Baltici pociągi będą mogły mknąć linią kolejową 
z prędkością do 250km/h. W związku z tak dużą 
prędkością konieczne jest zapewnienie bezkoli-
zyjnych i bezpiecznych skrzyżowań dróg z koleją.

Ostateczny przebieg linii kolejowej powi-
nien być zatwierdzony na przełomie 2019 i 2020 
roku. Przewiduje się, że zaraz po tym zosta-
nie ogłoszony przetarg na opracowanie doku-
mentacji technicznej dla wybranego wariantu,  
w którym projektanci szczegółowo określą roz-
wiązania techniczne dla tej inwestycji.
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Nabór do Sbo 2020
Jeszcze do 9 sierpnia można składać wnioski do siódmej edycji 

Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Suwałk mają po-
nownie do wykorzystania aż 2,6 mln zł. Kwota podobnie, jak rok temu 
podzielona jest na 3 grupy projektów. Pojedynczy „duży” projekt inwe-
stycyjny nie może przekroczyć kwoty 800.000 zł. „Mały” projekt inwesty-
cyjny nie może być droższy niż 100.000 zł, a pojedynczy kulturalny lub 
społeczny projekt może maksymalnie kosztować 20.000 zł. W tym roku 
mogą być zgłaszane projekty do realizacji na terenie suwalskich placó-
wek oświatowych.

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

 

W  ubiegłorocznej (szóstej) edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego miesz-
kańcy zgłosili 33 projekty, a do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano 12 
202 głosów. Do realizacji przyjęto 2 duże projekty, 5 małych i 5 projektów kul-
turalnych lub społecznych

>>

Już teraz wiadomo, że przez Suwałki linia 
kolejowa przebiegać będzie po starym śladzie. 
Uszczegółowiono też w jaki sposób linia ta bę-
dzie przecinała się z istniejącymi drogami.

Cieszę się, że będą to tylko i wyłącznie skrzy-
żowania bezkolizyjne. To wpłynie na bezpie-
czeństwo Suwalczan oraz poprawi przepusto-
wość na drogach. Kierowcy nie będą musieli 
nigdzie czekać aż przejedzie pociąg. Ruch bę-
dzie odbywał się płynnie.

Na południu naszego miasta, gdzie linia ko-

lejowa przecina się z ul. Raczkowską wybudo-
wany zostanie wiadukt drogowy – samocho-
dy pojadą nad torami. Tak samo będzie przy 
ul. Wojska Polskiego, gdzie również powstanie 
wiadukt drogowy. 

Pomiędz y ul .  Rac zkowską a Wojska 
Polskiego wybudowana zostanie nowa stacja 
towarowa. Ta obecnie mieszcząca się w cen-
trum miasta przy ul. Utrata i Przytorowej zosta-
nie zlikwidowana.

Przy ul. Staniszewskiego jest już wybudo-
wany tunel drogowy, który docelowo będzie 
obsługiwał połączenie samochodowe Utraty  
z ul. Sejneńską i Staniszewskiego. Na wysokości 
tej ostatniej ulicy powstanie stacja pasażerska.

Przy ul. Sejneńskiej pociągi pojadą wiaduk-
tem kolejowym nad jezdnią i wjadą na stację 
główną mieszczącą się na wysokości obecne-
go dworca. Składy, które pojadą dalej na Litwę 
przejadą również wiaduktem kolejowym przy 
ul. Północnej.

Wszystkie konstrukcje w naszym mieście 
powstaną w ramach budowy nadgranicznego 
odcinka Rail Baltica.

budowa lotNiSka 
zakończona

31 lipca  minął umowny termin zakończenia prac przy budowie suwal-
skiego pasa startowego. Teraz czas na prace związane z odbiorem inwe-
stycji. Na pytanie kiedy w Suwałkach wylądują pierwsze samoloty trud-
no odpowiedzieć ponieważ przed suwalskim władzami skomplikowana 
procedura odbioru obiektu. 

Pas startowy ma 1320 m długości i 30 m szerokości. Będą mogły  
z niego korzystać samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób, w tym 
śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki czy małe samoloty o na-
pędzie tłokowym. W ramach tej inwestycji powstała też: płyta do zawra-
cania, płyta postojowa, droga kołowania oraz infrastruktura techniczna.

Budowę lotniska kwotą 10 mln zł dofinansował maciej Formanowicz 
prezes Fabryk Mebli Forte, które niedaleko suwalskiego lotniska,  
w Dubowie Pierwszym wybudowały fabrykę płyt wiórowych i mają za-
miar zbudować fabrykę mebli. Kolejne 6 mln zł przekazał samorząd woje-
wództwa podlaskiego. Miasto Suwałki zapłaciło za tę inwestycję ze swe-
go budżetu 11 mln zł.

Pas startowy robi wrażenie. Dlatego też  prezentujemy zdjęcie z lotu ptaka obra-
zujące jak wygląda ta inwestycja

>>
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Brązowy Filip kosiński
Ogromny sukces odniósł 

Filip Kosiński (na zdjęciu), 
pływak z MUKS Olimpijczyk 
Suwałk. Wywalczył trzecie 
miejsce na 200 m stylem 
grzbietowym w rywaliza-
cji 15 i 16-latków na Letnim 
O l i m p i j s k i m Fe s t i w a l u 
Młodzieży Europy w Baku. 
Finiszował z czasem 2:02.79. 
W półfinale ustanowił re-
kord Polski w swojej kate-
gorii wiekowej wynikiem 
2:02.20, należący do byłego 
mistrza świata Radosława 
Kawęckiego. Na dystan-
sie 100 m st. grzbietowym  
F. Kosiński zajął czwartą lo-
katę i uzyskał wynik 56.78, 
którym również poprawił 
rekord Polski. Ponadto w Baku popłynął w polskiej sztafecie, która zajęła 
piąte miejsce w rywalizacji 4x100 m stylem zmiennym.

Zawodnik MUKS Olimpijczyk był młodszy o rok od startujących w fi-
nale rywali. Sukcesem w Baku F. Kosiński dołączył do ścisłego grona naj-
lepszych suwalskich pływaków: Joanny Mendak, Adrianny Sawickiej  
i Daniela Rzadkowskiego. Trenerem młodego pływaka jest Edward Dec. 

– Cieszy nas ten sukces. To potwierdza, że w mieście jest zdolna mło-
dzież oraz doskonałe warunki do uprawiania sportu. Aktualnie na trenin-
gach pływa ok. 80 – 100 osób. Mamy też dużo różnej rangi zawodów. Od 
1999 r. praktycznie co roku mamy medal w pływaniu, co najmniej w mi-
strzostwach rangi krajowej – dodał E. Dec.

Z E. Decem i F. Kosińskim spotkały się władze samorządowe Suwałk. Podczas 
spotkania z prezydentem Czesławem Renkiewiczem i przewodniczącym Rady 
Miejskiej Zdzisławem Przełomcem, przekazane zostały nagrody finansowe i listy 
gratulacyjne

Prezydent Suwałk podziękował za reprezentowanie miasta na mię-
dzynarodowych arenach i pogratulował zawodnikowi sukcesu. 

– Życzę wspinania się na podium coraz wyżej oraz udziałów  
w Mistrzostwach Polski i Europy oraz udziału w olimpiadzie – powie-
dział prezydent.

Zapytany o źródło sukcesu, F. Kosiński odpowiedział, że jest to wy-
nik ciężkiej pracy. 

– Mój dzień to: rano trening, potem szkoła, dalej obiad, odrabianie 
lekcji i znów trening. Jak się uda, to mogę mieć pół godziny odpoczyn-
ku – dodał młody pływak. 

F. Kosiński trenuje już od blisko 9 lat. Zapytany o dalsze plany odpo-
wiada, że przed nim dwa tygodnie odpoczynku, a potem przygotowa-
nia do walki o medal na Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Europy, 
które odbędą się w Glasgow w grudniu. Od września rozpoczyna naukę 
w jednym z suwalskich liceów. Życzymy powodzenia.
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>> suwałki awansują
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało swój do-

roczny ranking zamożności polskich samorządów. Miasto Suwałki awan-
sowało w zestawieniu o 3 miejsca na 21 pozycję wśród 48 miast na pra-
wach powiatu. Dochód na jednego mieszkańca porównując rok 2017  
i 2018 wzrósł o ponad 300 zł i wynosił 4 457,85 zł. To więcej niż w podob-
nych miastach w naszym regionie.

Dochód na jednego mieszkańca w 2018 r.
Suwałki (miasto grodzkie)       – 4 457, 85 zł
Łomża (miasto grodzkie)         – 4 114,66 zł
Augustów (miasto powiatowe)  – 3 204,07 zł
Ełk (miasto powiatowe)           – 2 764 zł

– Z czystym przekonaniem można stwierdzić, że nasz samorząd jest 
naturalnym liderem w tej części kraju. Ma to również odzwierciedlenie 
w innych tego typu zestawieniach, jak chociażby niedawno prezento-
wanym Raporcie o stanie Miasta, gdzie mówiłem między innymi o wzro-
ście dochodów własnych Suwałk – stwierdził Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Miasta.

W 2018 r. najmocniej wzrosły suwalskie dochody z PIT-u, czyli podatku 
od osób fizycznych. W ostatnich czterech latach wpływy z PIT-u wzrosły 
o ponad jedną trzecią. O 12% wzrósł dochód z podatku od nieruchomo-
ści. Nie wzrastają za to wpływy z podatku od firm, czyli CIT.

powstanie park 
na „północy”

Suwalski samorząd ogłosił konkurs architektoniczny na opracowa-
nie koncepcji utworzenia parku miejskiego u zbiegu ul. Świerkowej  
i Nowomiejskiej. Swoje zgłoszenia firmy architektoniczne mogą przesy-
łać do 20 sierpnia. Zwycięski projekt otrzyma 5 tys. zł nagrody oraz za-
proszenie do opracowania dokumentacji budowlanej. 

Więcej na: www.um.suwalki.pl 
Nowy park miejski będzie miał powierzchnię blisko 2 ha. W parku ma 

znaleźć się miejsce na organizację imprez oraz ma on być wyposażony  
w automatyczny system nawadniania. Koncepcja architektoniczna musi 
uwzględnić, że koszt budowy parku ma zamknąć się w kwocie 3,7 mln zł.

Teraz na dużym placu za komendą policji sporadycznie odbywają się imprezy 
miejskie i bawią się najmłodsi suwalczanie
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Od pOnad trzech miesięcy preze-
sem suwalskiegO przedsiębiOr-
stwa energetyki cieplnej jest 
35-letni mieszkaniec suwałk mi-
chał buczyński. wcześniej pra-
cOwał jakO dyrektOr piOnu 
budOwnictwa w spółce instal 
białystOk. 

Rozmowa „DwuTygodnika Suwalskiego” 
z michałem buczyńskiem.

– jakie były te pierwsze miesiące dla 
Pana w suwalskim PEC-u?

– Pierwsze doświadczenia są bardzo po-
zytywne. Jest to dojrzała i ukształtowana or-
ganizacja. Pracują tu ludzie pełni pasji i zaan-
gażowani w to, czym się zajmują na co dzień. 
Widzę olbrzymi potencjał w całej załodze pra-
cującej w firmie.

– zaledwie kilka tygodni temu urucho-
miono w pec układ oczyszczania spa-
lin kotła wr25 nr 4 w ciepłowni głównej. 
co to za projekt? do czego się on przy-
czyni? 

– Realizujemy w tej chwili trzy duże projek-
ty współfinansowane środkami unijnymi oraz 
krajowymi. Jest to przebudowa i termomo-
dernizacja sieci ciepłowniczej, likwidacja wę-
złów grupowych oraz budowa instalacji spa-
lania biomasy. Są to inwestycje za bez mała 65 
mln zł. Gdy doliczymy do tego planowe prze-
glądy oraz remonty posiadanej infrastruktury i 
urządzeń, a także wszystkie obowiązki określo-
ne przez ustawodawcę, których należy dopeł-
nić przy prowadzeniu działalności, takiej jak na-
sza, daje to dopiero pewien obraz tego, czym 
zajmujemy się na co dzień.

– suwalski pec musi sprostać zaostrza-
jącym się wymogom w zakresie ochrony 
środowiska.

– Zaostrzające się wymogi w zakresie ochro-
ny środowiska są faktem. Na horyzoncie wi-
dać już coraz wyraźniej koniec derogacji (red. 

ciepło Bardziej ekologiczne

– wyłączenie z wypełniania obowiązujących 
w UE norm) ciepłowniczej, a całą branżę cie-
płowniczą czeka okres dynamicznych zmian 
strukturalnych w obrębie wytwarzania ener-
gii, emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz 
podnoszenia efektywności dostarczania ciepła 
do odbiorców. We wszystkich tych obszarach 

li był prawie nieodczuwalny.
Niestety ceny węgla wzrosły o niemal 50 %.  

Skokowo też wzrosły opłaty za emisję CO2.  
W ubiegłym roku suwalski PEC z tego tytu-
łu zapłacił ok. 5,8 mln zł. W tym roku może 
to być ok. 11 mln zł.  Oznacza to, że opłaty 
wynikające z państwowych i unijnych prze-
pisów na przestrzeni ostatniego tylko roku 
wzrosły o ponad 170 %. Wszystko to spowo-
dowało, że wprowadzona od 1 lipca 2019 r. 
nowa taryfa dla ciepła przewidywała wzrost 
średniej ceny ciepła o ok. 6,9 %. Dla porów-
nania, w sąsiednich miastach ceny za cie-
pło systemowe wzrosły od 15 % do nawet  
24 %. Stało się to na mocy decyzji Prezesa URE 
zatwierdzającego wnioski taryfowe. 

– może kilka słów o sobie. 
– Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii 

Środowiska Politechniki Krakowskiej, gdzie cie-
płownictwo i ogrzewnictwo stanowiło istot-
ną część programu studiów. Zatem przed-
siębiorstwo o takim profilu działalności jak 
PEC jest dla mnie naturalnym miejscem pracy.  
W dotychczasowym życiu zawodowym ucze- 
stniczyłem w realizacji kilku ciekawych projek-
tów branżowych związanych z ciepłownictwem. 
Była to np. budowa elektrociepłowni miejskiej 
opalanej biomasą czy budowa poszczegól-
nych układów technologicznych związanych  
z funkcjonowaniem obiektów energetycznych. 
Znane mi są zatem realia w jakich funkcjonują 
tego typu przedsiębiorstwa. 

A poza pracą… Spektrum moich zain-
teresowań jest bardzo szerokie – od dobrej 
książki po wędkowanie. Jednak w sezonie od 
wiosny do jesieni niekwestionowane pierw-
sze miejsce zajmuje rower. Ścieżki w SPK 
i WPN to moje ulubione miejsca na rowero-
wej mapie Suwalszczyzny. A w sferze planów 
– marzeń małych i dużych – pozostają ścieżki  
w Dolomitach, Tyrolu czy rejony Jeziora Garda… 
– dziękujemy za rozmowę

Ceny ciepła zatwierdzone 
przez Urząd regulacji 
energetyki w 2019 r.
 

Biała Podlaska – 27,67 zł/ GJ

Ełk – 32 zł/GJ

Łomża – 29,61 zł/GJ

Ostrołęka – 19,11 zł/GJ

Suwałki – 24,80 zł/GJ

trwają w Spółce prace modernizacyjne, mają-
ce na celu dostosowanie posiadanej infrastruk-
tury do wymogów stawianych przez prawo. 
Jednocześnie warte podkreślenia jest to, że już 
obecnie system ciepłowniczy eksploatowany na 
terenie naszego miasta jest jednym z niewielu  
w Polsce efektywnych systemów ciepłowniczych.

– pec w suwałkach ogrzewa obecnie 
ponad 1250 budynków w mieście i za-
opatruje w ciepło około 70% mieszkań  
i instytucji. podstawowym źródłem cie-
pła w mieście jest ciepłownia główna, 
która wytwarza energię cieplną w skoja-
rzeniu z produkcją energii elektrycznej. 
z tego, co słyszymy państwowy urząd 
regulacji energetyki zatwierdza wyższe 
ceny ciepła w innych miastach. a jak jest 
w suwałkach?

– Sytuacja na rynku cen jest w tej chwili bar-
dzo dynamiczna. Przez ostatnie pięć lat taryfa 
dla ciepła, którą zatwierdzał nam Prezes URE 
pozostawała na niemal niezmiennym poziomie 
i ruch cen w górę czy w dół nigdy nie przekra-
czał 1% (w taryfie z 2018 r. wzrost o 0,2 %), czy-

W czasie 
„Dni Otwartych” 
pracownicy PEC-u 
przybliżają swoją 
firmę najmłodszym 
suwalczanom
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Wydarzyło Się >>
n W wypadku na obwodnicy Suwałk zgi-

nęło dwóch mężczyzn pochodzących spoza 
Suwalszczyzny. Na wysokości wsi Bród Nowy 
w pracowników firmy, która usuwała drob-
ne usterki na niedawno otwartej drodze, wje-
chała ciężarówka kierowana przez Białorusina. 
Mężczyźni w wieku 33 i 40 lat zginęli na miej-
scu. 64-letni białoruski kierowca był trzeźwy. 
n 25 lipca podczas mszy św. suwalskie wła-

dze miejskie oraz suwalczanie oddali hołd 
zmarłemu przed dziewięcioma laty prezy-
dentowi Suwałk Józefowi Gajewskiemu. 
Po nabożeństwie zapalono znicze przy gro-
bie J. Gajewskiego na cmentarzu przy ul. 
Grunwaldzkiej.
n Suwalscy policjanci ujawnili 114 wykro-

czeń w czasie akcji przeprowadzonej 31 lip-
ca. 19 z wykroczeń popełnili piesi. Ich przewi-
nienia polegały przeważnie na przechodzeniu 
przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub 
niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej. 
Kierowcy łamali prawo przy wyprzedzaniu po-
jazdu na przejściu dla pieszych lub nie ustępo-
wali pierwszeństwa pieszemu, czy też rowerzy-
ście na przejeździe dla rowerzystów.

Fot. KM Policji w Suwałkach

n Policjanci wyeliminowali z ruchu drogowe-
go kolejnego nieodpowiedzialnego motocykli-
stę. Na suwalskiej ul. Grunwaldzkiej zatrzymali 
38-letniego motocyklistę z powiatu sejneńskie-
go, który przekroczył dozwoloną prędkość  
o ponad 50 km/h. Mężczyźnie zatrzymane zo-
stało prawo jazdy. Został on również ukara-
ny mandatem oraz dziesięcioma pkt. karnymi.
n Suwalscy policjanci zatrzymali 14 i 43-lat-

ka podejrzewanych o pobicie mieszkańca 
Białegostoku. Napastnicy, bez przyczyny za-
czepili pokrzywdzonego i zaczęli okładać go 
pięściami po głowie. 43-latek trafił do policyj-
nego aresztu. Natomiast 14-latek, za swoje za-
chowanie, będzie odpowiadał przed Sądem 
Rodzinnym i Nieletnich.
n Dzięki publikacji w mediach komunika-

tów dotyczących potrącenia 46-letniej pieszej 
udało się ustalić sprawcę wypadku, do którego 
doszło 25 lipca na suwalskiej ulicy Krzywólka. 
Kierujący samochodem osobowym marki opel 
potrącił pieszą, prowadzącą poboczem rower, 
po czym odjechał. W wyniku tego zdarzenia 
poszkodowana trafiła do szpitala. Sprawcą 
okazał się 83-letni mieszkaniec gminy Rutka-
Tartak. Policjantom powiedział, że całego zda-
rzenia nie zauważył.

Bezpłatne SzCzepienia
dla dzieWCząt

Radni zdecydowali, że w 2020 roku z bezpłat-
nych szczepień przeciwko wirusowi brodaw-
czaka ludzkiego w Suwałkach będą mogły sko-
rzystać dziewczęta posiadające Suwalską Kartę 
Mieszkańca, które w 2019 roku ukończą 12 i 13 
lat. A to wszystko dlatego, że w tym roku dziew-
częta urodzone w 2006 r. nie mogą skorzystać 
z tych szczepień, bo na rynku polskim nie ma 
szczepionek przeciwko wirusowi brodawcza-
ka ludzkiego. Stało się tak ze względu na gwał-
towny wzrost zainteresowania tymi szczepion-
kami. Oznacza to też radykalny wzrost kosztów 
szczepionek – ze 110 zł do 324 zł za jedną daw-
kę. W 2020 r. z bezpłatnych szczepień będzie mo-
gło skorzystać w Suwałkach ok. 753 dziewcząt.

WyżSze Stypendia
Zmieniły się zasady przyznawania stypen-

diów sportowych. Teraz w sportach wiodących 
w Suwałkach (badminton, piłka nożna i siat-
kówka) wzmocniono motywacyjny charakter 
stypendiów, a ich wysokość uzależniono od za-
jętego miejsca w tabeli. I tak w przypadku piłki 
nożnej, jeżeli drużyna zajmie 14-15 miejsce na 
drugim poziomie rozgrywek centralnych, to za-
wodnicy i trenerzy (razem 30 osób) mogą uzy-
skać łącznie stypendia w maksymalnej kwo-
cie 130 tys. zł miesięcznie. Oczywiście, jeżeli to 
miejsce będzie wyższe, to i stypendia będą od-
powiednio wyższe. W przypadku siatkówki, je-
żeli drużyna zajmie 1-2 miejsce na drugim po-
ziomie rozgrywek centralnych, to zawodnicy  
i trenerzy (razem 22 osoby) mogą uzyskać łącz-
nie stypendia w maksymalnej kwocie 100 tys. 
zł miesięcznie. W badmintonie, jeżeli drużyna 
zajmie 1-2 miejsce w kraju jest to maksymalna 
kwota 20 tys. zł miesięcznie (razem 10 osób). 
Te zmiany wynikają z faktu, iż suwalskie druży-
ny awansują do wyższej klasy rozgrywek (siat-
kówka mężczyzn) oraz mogą spaść do niższej 
klasy rozgrywek. 

Podobne było uzasadnienie dla zmian  
w uchwale określającej wysokość dotacji dla 
klubów sportowych. Teraz drużyna piłki nożnej 
zajmująca dziewiąte i kolejne miejsce, na ko-
niec rundy na drugim poziomie rozgrywek cen-
tralnych otrzyma dotację do 250 tys. zł. Im wyż-
sze miejsce tym wyższa dotacja. W siatkówce 
drużyna zajmująca pierwsze miejsce, na koniec 
rundy na drugim poziomie rozgrywek central-
nych otrzyma dotację do 250 tys. zł. W badmin-
tonie, zaś drużyna zajmująca 2-3 miejsce na ko-
niec sezonu otrzyma dotację do 80 tys. zł.

W przypadku obu uchwał radni zagłosowa-
li podobnie: 20 było za, a jeden głos był wstrzy-
mujący.

miaSto W SpółCe
Radni jednogłośnie zdecydowali, że Miasto 

Suwałki obejmie 30 udziałów w Miejskim Klubie 
Sportowym Ślepsk Malow Suwałki spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej 
wartości nominalnej 30 tys. zł. Przypomnijmy, 
że przed trzema miesiącami suwalska drużyna 
siatkówki mężczyzn awansowała do najwyż-
szej klasy rozgrywek w tej dyscyplinie sportu. 
W Plus Lidze mogą grać tylko kluby działające 
jako spółki. Zatem, aby suwalski zespół mógł 
wystąpić w Plus Lidze, musiał utworzyć spół-
kę prawa handlowego. Dzięki decyzji radnych 
MKS Ślepsk Malow Suwałki staje się spółką pra-
wa handlowego.

Galeria andrzeJa StrUmiłły 
do SoK

Jednogłośnie radni prz yjęli uchwałę 
o zamiarze podziału suwalskiego Muzeum 
Okręgowego i wyłączenia z niego Centrum 
Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja 
Strumiłły – w celu włączenia jej do Suwalskiego 
Ośrodka Kultury. Zgodnie z prawem, taką in-
formację należy podać 3 miesiące przed wyda-
niem aktu o podziale instytucji kultury.

Włączenie CSW – Galeria Andrzeja Strumiłły 

dziesiąta sesja rady Miejskiej 
na lipcOwej sesji radni zajmOwali się m.in. spOrtem, sprawami spOłecz-
nymi, OświatOwymi, finansami Oraz skargami i petycjami. przyjęli m.in. 
infOrmację z działalnOści parku naukOwO– technOlOgicznegO pOlska 
wschód, ustalili sieć suwalskich szkół, przyjęli uchwały dOtyczące 
ławników i dOkOnali zmian w budżecie miasta. najwięcej czasu zajęły 
sprawy dOtyczące petycji i skarg mieszkańców. sesja rOzpOczęła się 
minutą ciszy pO niedawnO zmarłych: długOletniej pracOwnicy suwal-
skiegO urzędu miejskiegO jadwidze Olbryś Oraz byłym dyrektOrze su-
walskich placówek kultury zygmuncie gałaszewskim.

Radni z Klubu Prawo i SprawiedliwośćCiąg dalszy na str. 7
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do SOK oznacza, że galeria ta zostanie przenie-
siona po zakończeniu remontu do budynku sta-
rej łaźni przy bulwarach nad Czarną Hańczą. 
Teraz CSW – Galeria Andrzeja Strumiłły znajdu-
je się w wymagającym remontu zabytkowym 
budynku przy ul. Kościuszki 45. Po zmianie sie-
dziby galerii, ten budynek najprawdopodob-
niej będzie przeznaczony na sprzedaż.

Sodn z aKredytaCJą
Ze względu na zmiany przepisów prawa 

oraz w związku z decyzją Podlaskiego Kuratora 
Oświaty z 28 czerwca 2019 r. o przyznaniu akre-
dytacji Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia 
Nauczycieli konieczna była zmiana uchwały  
w sprawie statutu SODN. Teraz suwalski SODN 
może prowadzić kursy i szkolenia, a nauczycie-
le mają gwarancję, że jakość usług świadczo-
nych przez SODN jest wysoka. To efekt prze-
prowadzonego planu naprawczego. SODN to 
samorządowa placówka, która od kilkunastu lat 
zajmuje się doskonaleniem nauczycieli, wspo-
maganiem pracy szkół, doradztwem oraz orga-
nizacją kursów.

petyCJa poSła żalKa 
nieUWzGlędniona

Poseł Jacek Żalek wniósł do Rady Miejskiej 
w Suwałkach petycję w sprawie przyjęcia Sa- 
morządowej Karty Praw Rodziny. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji suwalskiej Rady Miejskiej re-
komendowała nieuwzględnienie tej petycji. 

Przewodniczący komisji Kamil Klimek po-
informował, że taka rekomendacja wynika 
wyłącznie z analizy przepisów prawa. Zapisy 
proponowane przez posła wykraczają poza 
kompetencje samorządu, w znacznym stop-
niu powtarzają zapisy różnych ustaw i dotyczą 
m.in. treści nauczania w szkołach, co jest wy-
łączną kompetencją organów rządowych. Nic 
dziwnego, że podobną uchwałę uchylił woje-
woda śląski. Jacek Juszkiewicz stwierdził, że 
ta uchwała ma wzmocnić rolę rodziców i nie 
dotyczy tylko LGBT. Tadeusz Czerwiecki do-
dał, że petycja posła Żalka, ma na celu zablo-
kowanie wprowadzania do szkół i przedszkoli, 
seksedukacji dzieci. Mariola Karpińska mówiła  
o tradycyjnych wartościach, których nie po-
winniśmy się wstydzić, a swoje wystąpienie za-
kończyła słowami: „Króluj nam Chryste”. Jacek 
Niedźwiedzki przypomniał, że nie można po-
wielać zapisów konstytucyjnych. Na prośbę  
J. Juszkiewicza przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec przypomniał, że radni gło-

sują :„ w sprawie nieuwzględnienia petycji po-
sła Jacka Żalka”. 12 radnych było za odrzuce-
niem petycji, a 9 głosowało przeciw.

noWe nazWy UliC i rond
Radni zmienili nazwę ronda położone-

go przy zbiegu ul. Gen. K. Pułaskiego i gen. 
Z. Podhorskiego – z „Solidarności” – na  
NSZZ „Solidarność”. Rondo przy zbiegu 
ulic Sejneńskiej, Przemysłowej i 100-lecia 
Niepodległości otrzymało nazwę: Bohaterów 
Powstania Sejneńskiego. W Suwałkach są też 
nowe ulice: Hetmańska (od ul. Powstańców 
Wielkopolskich równoległa do ulicy Zastawie) 
i Rycerska (od ul. Zastawie do ul. Lotniczej). 
Obie nazwy nawiązują do innych nazw ulic  
w tej części miasta.

SKarGi BezzaSadne 
Radni przyjęli też trzy uchwały w sprawie 

uznania za bezzasadne skarg na działalność 
Prezydenta Miasta Suwałk, dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 10 im. Olimpijczyków Polskich 
oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie. Dwie ostatnie dotyczyły spraw indy-
widualnych. W skardze na Prezydenta Miasta 
Suwałk Jerzy Z. zarzucał wydanie bez konsulta-
cji społecznych decyzji w sprawie budowy elek-
trociepłowni opalanej odpadami meblarskimi.

Jak wyjaśnił K. Klimek, przewodniczący 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji suwalskiej 
Rady Miejskiej, po zbadaniu przez komisję okaza-

ło się, że dwa wnioski w tej sprawie zostały skie-
rowane do zaopiniowania przez Państwowego 
Powiatowe go Insp ek tora S anit arne go  
w Suwałkach i Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska Wydział Spraw Terenow ych  
w Suwałkach. Obie państwowe instytucje stwier-
dziły, że nie ma konieczności przeprowadzania 
oceny oddziaływania na środowisko, nie ma za-
tem wymogu przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych. Dodatkowo przewodniczący komisji 
przypomniał, że miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla strefy ekonomicznej 
był wyłożony w ratuszu. Jednak z listownie za-
proszonych 363 osób, do ratusza przyszło tyl-
ko 8. W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości,  
24 czerwca 2019 r. odbyło się zorganizowa-
ne przez Prezydenta Miasta Suwałk spotkanie 
mieszkańców z przedstawicielami inwestora. 

Radni uznali, że Prezydent Miasta Suwałk 
nie naruszył prawa, nie nakazując przeprowa-
dzenia konsultacji w sprawie budowy elektro-
ciepłowni opalanej odpadami meblarskimi.

Wydarzyło Sięw suwałkach

Radni z Klubu
Łączą nas Suwałki

n Syreny alarmowe zostały włączone w Su- 
wałkach, tak jak w całym województwie pod-
laskim, 1 sierpnia o godz. 17.00 w 75. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Syreny 
przypomniały o Powstańcach Warszawskich  
z 1944 roku oraz o ludności cywilnej, która zgi-
nęła w Powstaniu Warszawskim.
n Suwalska policja poinformowała, że m.in. 

dzięki komunikatowi, który ukazał się w me-
diach, ustaliła sprawców pobicia, do którego 
doszło 7 lipca 2019 roku około godziny 23.45 
w Suwałkach przy ulicy Waryńskiego. Wówczas 
zostało brutalnie pobitych dwóch mężczyzn.
n Zarzut zabójstwa usłyszała 36-letnia suwal-

czanka. Przed kilkoma tygodniami w jednym  
z mieszkań w centrum Suwałk zadała 87-let-
niej siostrze swojej babki kilka ciosów nożem  
w okolice brzucha. Przebywająca w szpitalu 
staruszka zmarła. Oskarżonej grozi od 8 lat wię-
zienia do dożywocia.
n 1 sierpnia doszło do dużej awarii sieci wo-

dociągowej w południowej części Suwałk. Fir- 
ma układająca sieć gazowniczą przy ul. Pow- 
stańców Wielkopolskich uszkodziła główną 
magistralę wodociągową, która zasila połu-
dniową część Suwałk. Woda zalała piwnice i ga-
raże. Przez kilka godzin znaczna część suwal-
czan nie miała dostępu do wody.
n Senat nie upamiętni 100 rocznicy Powstania 

Sejneńskiego. Przed stu laty powstańcy dążyli 
do opanowania Sejn, zajętych w sierpniu 1919 
r. przez Litwinów, którzy wcześniej wycofali 
się z Suwałk. Inicjatywa kilkunastu senatorów 
z różnych części Polski pojawiała się przed kil-
koma miesiącami. Było to jedno z nielicznych w 
naszej historii zwycięskich powstań, dzięki cze-
mu znaczna część Suwalszczyzny znalazła się 
po polskiej, a nie po litewskiej stronie granicy. 
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała se-
nacka komisja ustawodawcza. Jednak nie uda-
ło się do uchwały przekonać większości sena-
torów. Dlaczego? Nie wiadomo.
n Suwalscy policjanci zatrzymali 25-latka po-

dejrzewanego o serię włamań do samocho-
dów przy ul. Noniewicza i odzyskali utracone 
mienie o wartości niemal 2 700 zł. Mężczyzna 
uciekał przed policjantami i usiłował się ukryć 
pod jednym z ciągników siodłowych zaparko-
wanych  przy ul. Utrata. Usłyszał już zarzuty 
kradzieży z włamaniem oraz usiłowania kra-
dzieży w warunkach recydywy.

Suwalski Ośrodek Kultury poszu-
kuje instruktora tańca ludowego do 
Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”. 
Wymagany jest m.in.: ukończony lub 
odbywany w trakcie kursu tańca lu-
dowego, przygotowanie praktyczne  
z tańca ludowego. Dokumenty należy 
składać w SOK przy ul. Jana Pawła II 5  
w Suwałkach do 19 sierpnia  do godz. 12. 

Szczegóły na:sok suwalki.eu
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Mieszkańcy Suwałk pytają o niesamowity hałas, jaki powodują kierowcy sa-
mochodów osobowych i motocykli na ulicach: Grunwaldzkiej i 24 sierpnia oraz 
na parkingu przy stadionie przy ul. Zarzecze. Kierowcy tych pojazdów zbierają 
się późnym wieczorem w tych miejscach, by dać upust swoim emocjom. Hałas, 
smród, a przede wszystkim stwarzają duże zagrożenie na suwalskich ulicach. 
Zapytaliśmy podkom. elizę Sawko (na zdjęciu) z suwalskiej policji co mieszkań-
cy powinni zrobić jeżeli będą świadkiem takich zdarzeń? 

– Do KMP w Suwałkach nie wpływały zawiadomienia  
o wspomnianych wykroczeniach. Oczywiściej można zło-
żyć zawiadomienie w opisywanych sprawach, czy to pod 
kątem art. 97 kodeksu wykroczeń, czy też art. 86 k.w., bądź 
też art. 51 k.w. i innych – odpowiada podkom. E. Sawko.

88

rozpoczął się drugi miesiąc wakacji. na łamach papiero-
wego wydania „dwutygodnika Suwalskiego” oraz na naszej 
stronie internetowej informujemy o imprezach i działaniach 
adresowanych do najmłodszych suwalczan spędzających 
wakacje w mieście. poniżej propozycja na pierwszą poło-
wę sierpnia.

2 pracownia „Smykałka” w Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach przy ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci  
8 sierpnia w godz. 11-13 na zajęcia pt. „Suwalskie historie – two-
rzymy książkę z zasłyszanych opowieści” oraz 22 sierpnia na zaję-
cia „Zaszyfrowani detektywni – zagadki, szyfry, rebusy…”;
2 Filia nr 2 Biblioteki przy ul. Klonowej 41 zaprasza 7 sierpnia  
w godz. 11-13 na zajęcia zespołowe i literacko-plastyczne o tema-
tyce związanej z serialem i książką „Gra o tron” oraz 14 sierpnia na 
zajęcia „Gdzie ukryto kamień filozoficzny? Rozwiązywanie zaga-
dek, które prowadzą do kamienia nieśmiertelności”;
2 Filia nr 3 Bibliotekiprzy ul. Północnej 26 zaprasza 9 sierp-
nia w godz. 11-13 na zajęcia plastyczne z użyciem filcu oraz  
16 sierpnia na „Makaronowe cudeńka – zajęcia plastyczne z uży-
ciem makaronu”;
2 midicentrum przy ul. Witosa 4A w wakacje zaprasza dzieci na:

* luźny poniedziałek (gramy na Play Station) w godz. 14-16, zapi-
sy telefoniczne 87 565 62 47 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 za-
pisów,

* twórczy czwartek (tworzymy, eksperymentujemy, rozwijamy 
się) w godz. 10-13, bez zapisów,

* familijny piątek w godz. 10-13, dzieci młodsze przychodzą  
z opiekunami, powyżej 10 lat wstęp bez opiekunów, bez zapisów.

Wszystkie zajęcia organizowane przez Bibliotekę oraz jej pla-
cówki są bezpłatne.

2 muzeum okręgowe przy ul. Kościuszki 81 zaprasza 6 sierp-
nia (wtorek) w godz. 10-12 na zajęcia „Na tropie przodków  
– Jaćwingowie” oraz 19 sierpnia „W stulecie niepodległości 
Suwałk poznajemy swoje miasto”. Zajęcia są bezpłatne. Dzieci 
do lat 7 przychodzą z opiekunami.

2 ośrodek Sportu i rekreacji pzy ul. W. Polskiego 2 zapra-
sza na:

* zajęcia wakacyjne z animatorem w poniedziałki i środy  
w godz. 10-14 (SP 5, SP 6, SP 9, SP 10),

* rywalizację piłkarskich drużyn osiedlowych (turnieje w każdy 
piątek SP 10) godz. 10.

2 Suwalski ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
* letnią akademię rękodzieła – 12-14.08 oraz 19-23.08 w godz. 

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

* warsztaty plastyczne – ćwiczenia z rysunku malarstwa, tech-
niki mieszane – 5-8.08 w godz. 13-15, wiek uczestników 8-14 lat, 
SOK, Pracownia Plastyczna CENTRUM, ul Noniewicza 71a, prowa-
dzenie Halina Mackiewicz,

* taniec współczesny i jazz – warsztaty – 5-7.08 w godz. 13-14 
,wiek uczestników 10-17 lat, SOK, sala 2.15, prowadzenie Mihail 
Nikolow,

* warsztaty teatralne – 19-23.08 w godz. 10-12, wiek uczestników 
12-16 lat, SOK, sala 2.24, prowadzenie Grażyna Filipowicz-Karp.

w
Suwałkach

2019

CzytelniCy pytaJą

***

Czytelnicy Dwutygodnika Suwalskiego zwrócili się z pytaniem dotyczącym 
bocznicy kolejowej suwalskiego dworca PKP: Przed wjazdem na bocznicę ko-
lejową od strony Utraty pojawił się beton. Wcześniej była tam piaskowa dro-
ga, którą ciężarówki wjeżdżały, po to by załadować żwir na wagony. Co to za in-
westycja? Zapytaliśmy o to tomasza drejera, dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni  
w Suwałkach.

– Odcinek drogi betonowej na terenie należącym do PKP, który został wyko-
nany w technologii betonowej stanowi dojazd do bocznic kolejowych. O polep-
szenie tego dojazdu zabiegał Pan Prezydent Czesław Renkiewicz w rozmowach 
z właścicielem firmy korzystającej z tych bocznic, argumentując, że ta inwesty-
cja zmniejszy w znacznym stopniu hałas i ograniczy zanieczyszczanie powie-
trza. Jak widać cel został osiągnięty: jest ciszej i nie kurzy się tak jak poprzednio 
– odpowiada T. Drejer. 

>> zMiany w przyjęciach 
interesantów

Od 6 sierpnia przyjęcia mieszkańców Suwałk/interesantów przez Prezydenta 
Miasta Suwałk i jego zastępców będą odbywały się we wtorki: od godz. 14.00 
do godz. 16.00.

Bez zmian pozostaje natomiast rejestracja spotkań na konkretną godzi-
nę, po to aby dana osoba nie musiała czekać w kolejce. Przypominamy, że re-
jestracja interesantów jest prowadzona przez Sekretariat Prezydenta Miasta 
Suwałk. Zgłoszenia przyjmowane są przez cały tydzień w godzinach funkcjono-
wania Urzędu. Można jej dokonać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego przy  
ul. Mickiewicza 1 w pokoju 102, telefonicznie, pod nr  87 562 81 02 albo elektro-
nicznie, pod adresem email: sekretariat@um.suwalki.pl
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kartki z historii
Suwalski Ośrodek Kultury poszukuje chętnych do udziału w happe-

ningu teatralnym. Zostań suwalczaninem AD 1939 i weź udział w pią-
tej odsłonie popularnego cyklu happeningów teatralnych pt. „Kartki 
z historii Suwałk”. Inscenizacja nawiąże do lat 1939-1944 i niemieckiej 
okupacji Suwałk oraz uświetni obchody 80. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Zapraszamy całe rodziny – dzieci, młodzież i dorosłych.

Organizatorzy zachęcają do czynnego udziału w happeningu. 
Każdy, kto ma ochotę wystylizować się na osoby z tamtego okresu  
– własną babcię, dziadka, rodzica czy nieznajomego z fotografii  – bę-
dzie mile widziany jako „suwalczanin AD 1939” i przedstawiony z imie-
nia i nazwiska. Czekają role mówione oraz zadania dla statystów. 

Chętni do wzięcia udziału w happeningu proszeni są o telefon 
pod nr. 87/ 563 85 33 od wtorku do piątku w godz. 10.30-17.30. 
Szczegółowe informacje: Joanna łupinowicz.

na dywaniku u Marii 
Po raz kolejny, 26 lipca, wieczór na Placu Marii Konopnickiej wy-

pełniła muzyka. W cyklu koncertów „Na Dywaniku u Marii – Kratery 
Emocji” usłyszeć mogliśmy utalentowaną agatę Gulbierz. Ma 19 
lat, a jej pasją jest poezja śpiewana. Rozkwita w SOK pod skrzydła-
mi doświadczonego gitarzysty, kompozytora i instruktora, Wiesława 
Jarmoca. Wspólnie dali koncert pt. „Wbrew grawitacji – wieczór poezji 
śpiewanej”. W następnym koncercie „Na Dywaniku u Marii” 16 sierp-
nia wystąpi zespół Wspomnień Czar z impresjami sentymentalnymi.

Barbara Gugnowska

>>

>>atrakcyjne aukso
Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się te-

goroczna, już dwudziesta edycja Letniej 
Filharmonii AUKSO. W Suwałkach wystąpi je-
den z najbardziej znanych polskich śpiewa-
ków operowych – tomasz Konieczny – bas-
baryton (na zdjęciu). Do Suwałk przyjedzie 
prosto z jednego z najsłynniejszych festiwali 
muzyki klasycznej – Festiwalu Wagnerowskiego  
w Bayreuth, gdzie śpiewa w operze „Lohengrin” 
ryszarda Wagnera.

Suwalskiej publiczności zaprezentują się 
też: wiolonczelista andrzej Bauer, „kamerali-
ści” z orkiestry AUKSO (Alternative Ensemble), Kasia moś oraz Orkiestra 
Kameralna Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją marka mosia.

proGram:

>>

Autor zdjęcia do plakatu: Anna Strumiłło

Festiwal Letnia Filharmonia AUKSO 2019 dofinansowano ze środków ministra Kultury i dziedzictwa narodowego oraz zorga-
nizowano przy wparciu finansowym miasta Suwałki i Gminy Suwałki.
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Setki suwalczan oraz liczni goście wzięli udział w szesnastej edycji ak-
cji „Krzyś” zorganizowanej w suwalskiej parafii pw Kazimierza Królewicza. 
Uczestniczyli m.in. Jarosław zieliński, sekretarz stanu w MSWiA oraz 
Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk, zdzisław przełomiec, przewod-
niczący Rady Miejskiej i Witold Kowalewski, starosta suwalski. Licznie re-
prezentowane były służby mundurowe: policja, straż pożarna, straż miejska, 
służba celna, areszt śledczy i wojsko. Wśród gości znaleźli się także przedsta-
wiciele PKP, Szpitala Wojewódzkiego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 „Nie zabijaj – bądź trzeźwy” – takie było hasło tegorocznej akcji. Były 
pogadanki, a także święcenie pojazdów. Każdy z kierowców „święconego 
pojazdu” otrzymał pamiątkowy gadżet oraz ulotki informujące jak moż-
na poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kierowanie pod wpły-
wem alkoholu jest przyczyną wielu tragedii na drodze. W czasie pogada-
nek mówiono także o różnych innych aspektach troski o bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym.

– W naszym niespełna 70-tysięcznym mieście 
zarejestrowanych mamy ponad 33 tys. pojazdów 
samochodowych. Średnio rocznie zwiększa się stan 
zarejestrowanych pojazdów o około 1-1,5 tysiąca. 
Musimy stale usprawniać infrastrukturę drogową, 
by wszyscy mogli czuć się bezpiecznie – powiedział 
prezydent Cz. Renkiewicz. 

Na przyparafialnym parkin-
gu przy ulicy Witosa odbyły się 
pokazy sprzętu służb munduro-
wych, udzielania pierwszej po-
mocy oraz zorganizowano akcję 
poboru krwi.  Na wszystkich cze-
kała też „Krzysiowa grochówka”.

Współorganizatorami akcji  
„Krzyś” są m.in. Urząd Miejski  
i Straż Miejska, Komenda Miejska 
Policj i ,  Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego, Zarząd Dróg  
i Zieleni, Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 14. Su- 
walski Dywizjon Artylerii Prze- 
ciwpancernej im. Marszałka Józefa, 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Białystok, Centrum Krwiodawstwa, 
Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Urząd Celny.

trzeźwy kierowca 
i sprawny pojazd
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>> iMieniny krzywólki
Kilkudziesięciu mieszkańców ulicy Krzywólka świętowało dzień swo-

jej ulicy. Spotkanie integracyjne odbyło się już po raz trzeci. To jedy-
na suwalska ulica, której mieszkańcy spotykają się co roku. Może znaj-
dą się naśladowcy.

– Świętowanie dnia ulicy integru-
je mieszkańców i zachęca do udziału 
osoby, które tu kiedyś mieszkały. Po 
prostu spotykamy się, by być razem, 
bo na co dzień często brakuje czasu 
nawet na rozmowę – mówił marek 
Urynowicz, sołtys Krzywólki.

W spotkaniu uczestniczyli też: 
Czesław renkiewicz , prezydent 
Suwałk i zdzisław przełomiec , 
przewodniczący Rady Miejskiej. 
Prezydent poinformował m.in. o za-
awansowaniu prac inwestycyjnych 
przy ulicy Krzywólka, która po raz 
pierwszy doczeka się utwardzenia.
Powstaje przy niej coraz więcej no-
wych nieruchomości. Jest tam 69 po-
sesji, w których mieszka 305 osób.

Ulica Krzywólka, to jedna z trzech 
suwalskich ulic, które mają sołtysów. 
To pozostałość po decyzji sprzed 37 
lat, gdy wsie Dubowo II, Szwajcaria  
i Krzywólka przyłączono do Suwałk, 
a ich mieszkańcom obiecano, że za-
chowają swoją tożsamość a jednym 
z jej elementów będzie funkcjono-
wanie sołtysów.

W spotkaniu uczestniczyli młodsi i starsi mieszkańcy, a wszystko odbyło się na 
jednej z nowo powstałych prywatnych posesji. Nie zabrakło poczęstunku i ta-
necznej muzyki

Do 18 października tego roku  
powstanie nowa droga o długości  
0,9 km, wraz z pełną infrastrukturą: 
jezdnią, ścieżkami dla pieszych  
i rowerzystów oraz siecią kanaliza-
cyjną, ciepłowniczą i energetyczną. 
Właśnie rozpoczyna się wylewanie 
asfaltu

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

Na parkingu pojawił się specjalny am-
bulans, w którym można było oddać 
krew, zmierzyć ciśnienie krwi i po-
ziom cukru

Od lat pomysłodawcą i gospodarzem wydarzenia jest ks. Lech Łuba, proboszcz 
parafii pw. Kazimierza Królewicza

>>
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Niezwykle udana XX edycja Suwalskiego Jarmarku Folkloru odbyła się 
w Parku Konstytucji 3 Maja. Do Suwałk zjechali twórcy z Suwalszczyzny 
oraz ościennych powiatów i województw. Nie zabrakło także gości z za-
granicy, m.in. z Litwy i Serbii. Uroczystego otwarcia Jarmarku dokonali 
samorządowcy, m.in.: Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Zdzisław 
Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej, Witold Kowalewski, starosta 
suwalski i wójtowie podsuwalskich gmin. 

Były prezentacje rękodzieła i sztuki ludowej, m.in.: kowalstwa, tkac-
twa, mielenia mąki na żarnach, przędzenia wełny na kołowrotku oraz 
malowania pisanek i haftowania. Podczas dwóch jarmarkowych dni nie 
zabrakło też ludowej muzyki. Wystąpiły kapele i zespoły śpiewacze, mu-
zycy solowi oraz gawędziarze z bliższych i dalszych okolic. Jury wybra-
ło zespoły i solistów, którzy będą reprezentowali nasz region na przy-
szłorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą. Wśród nich znalazł się m.in. zespół śpiewaczy 
„Ancyjas” z Suwałk. Z kolei Małgorzata Makowska z Suwałk będzie re-

juBileuszowy i udany

prezentowała nasz region na tegorocznym Ogólnopolskim Festiwalu 
„Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.

>>

Suwalczanom szczególnie spodobał się koncert w wykonaniu zespołu Orkestar Kristijana Azirovića – Bałkańska Orkiestra Dęta z Serbii

Było dobrze znane, choć teraz rzadziej spotykane na naszych stołach jadło, 
w postaci przysmaków regionalnej i kresowej kuchni

wakacje w pogodnych suwałkach
Minęła połowa wakacji. Miejskie jednostki kultury oraz suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowały bogatą ofertę zajęć. Młodzi suwalcza-

nie spędzający wakacje w swoim mieście chętnie korzystają z tych propozycji.

>>

Młodzi 
suwalczanie 
w bibliotecznej 
Smykałce przy 
ulicy
E. Plater 33A 
tworzyli 
komiksy 
na podstawie 
regionalnych 
legend

Na boisku 
przy szkole 
SP 5 Beata 
Skibicka 
prowadziła 
zajęcia 
Euro 
Fudbol 
– wygraj 
z nudą

Letnia Akademia 
Rękodzieła 
w Suwalskim 
Ośrodku Kultury

Jak zwykle 
nie brakowało 
chętnych 
do zabawy 
klockami lego 
w bibliotecz-
nym 
Midicentrum 
przy ulicy
Witosa 4A
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o zaletach studiowania w suwalskiej pWSz 
opowiada dr n. med. Jarosław Kuczyński 
– prorektor uczelni.

jakie zawody można wykonywać po stu-
diach w suwalskiej pwsz?

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny 
umożliwia zdobycie po studiach magister-
skich zawodu pedagoga w zakresie edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ciągle atrak-
cyjnym zawodem jest ekonomista, manager  
z tytułem magistra, którego chętnie zatrudnią 
liczne firmy różnych branż.

 Cieszącym się dużym powodzeniem kierun-
kiem jest kierunek finanse i rachunkowość, po 
którym absolwenci znajdują prace w bankach  
i instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych. 
Z kolei na pracę tłumacza języka angielskiego 
jest wciąż duże zapotrzebowanie na rynku pracy. 

Należy podkreślić, że wykształcenie magi-
sterskie można zdobyć na miejscu nie wyjeż-
dżając z Suwałk. Po zatem, magistrem ekonomii 
można zostać po każdym kierunku licencjackim 
i inżynierskim oferowanym w suwalskiej uczel-
ni. Nie bez znaczenia są bardzo rozwinięte sze-
ściomiesięczne praktyki zawodowe. 

czy suwalska alama mater oferuje tylko 
kierunki typowo humanistyczne?

Nie tylko, mamy kierunki dostosowane do 
rynku pracy. W ofercie edukacyjnej są rów-
nież kierunki techniczne, po których absol-
went zdobywa tytuł inżyniera. Absolwent 
kierunku transport może pracować, jako in-
żynier i zajmować się logistyką przewozów 
transportowych, spedycją międzynarodową, 
serwisem motoryzacyjnym i komunikacją sa-
mochodową.

Równie popularnym kierunkiem jest zarzą-
dzanie i inżynieria produkcji. Przyszły inżynier 
może być inżynierem procesu produkcji, inży-
nierem-mechatronikiem, technologiem.

Nowym kierunkiem inżynierskim jest prze-

twórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych. 
Absolwent znajdzie prace w branży spożyw-
czej zajmującej się przetwórstwem rolno-spo-
żywczym, jako specjalista technolog, inżynier 
HACAP, specjalista agrobiznesu.

Z kolei inżynier budownictwa będzie zaj-
mował się po studiach projektowaniem bu-
dynków i nadzorem nad wykonawstwem ro-
bót.

Atutem wydziału politechnicznego są do-
skonale wyposażone pracownie i laboratoria, 
które doceniała Polska Komisja Akredytacyjna 
przyznając wydziałowi ocenę wyróżniającą. 

a jak ktoś nie ma smykałki do przedmio-
tów technicznych?

W naszej ofercie edukacyjnej każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Proponujemy zdobycie za-
wodu medycznego lub zawodu związanego  
z bezpieczeństwem. Pielęgniarstwo, ratownic-
two medyczne, kosmetologia to kierunki dają-
ce pracę, które śmiało można określić zawoda-
mi przyszłości. Ostatnio podwyższono zarobki 
pielęgniarek i coraz chętniej absolwenci pielę-
gniarstwa podejmuje pracę w tym zawodzie. 
Pielęgniarki wkrótce dostaną również nowe 
zadania i uprawnienia. W gabinetach wyko-
nywać będą porady, badanie fizykalne, będą 
zlecać badania laboratoryjne i przepisywać 
leki. Ratownicy medyczni pracują na kon-
traktach, co przekłada się na większe zarob-
ki i swobodę w czasie zatrudnienia. Na ryn-
ku usług płeć piękna coraz częściej korzysta  
z zabiegów proponowanych przez licencjono-
wanych kosmetologów. Ukończenie bezpie-
czeństwa wewnętrznego poparte dyplomem 
magistra daje szansę zatrudnienia w służbach 
mundurowych: policji, wojsku, służbach cel-
nych czy granicznych, ochronie obiektów  
i ludzi. Wydział ochrony zdrowia znany jest  
z realizacji projektów unijnych, wsparcia finan-
sowego swoich studentów i doskonałego wy-
posażenia w materiały i pomoce dydaktyczne. 

liczycie na studentów z suwałk czy bar-
dziej z terenu i okolic?

Wszystkich serdecznie zapraszamy, posia-
damy nowoczesny akademik z pokojami dwu-
osobowymi i łazienkami. Oprócz bezpłatnej 
nauki na studiach oferujemy również rozwinię-
ty program, stypendialny. Bogata jest również 
oferta studiów podyplomowych. Studia pody-
plomowe dla nauczycieli to: oligofrenopedago-
gika, przygotowanie pedagogiczne, doradztwo 
zawodowe i edukacyjne z elementami coachin-
gu, autyzm, edukacja i wspomaganie osób z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu, zarządza-
nie oświatą, socjoterapia, przedsiębiorczość 
dla nauczycieli.

Są również inne studia podyplomowe: za-
rządzanie nieruchomościami, zarządzanie za-
mówieniami publicznymi, przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, nowoczesne zarządzanie 
kadrami/kadry i płace, administracja, ochrona  
i obrona ludności, bezpieczeństwo i higiena 
pracy, zarządzanie projektami finansowanymi 
ze środków Unii Europejskiej, celna i spedycyj-
no-transportowa obsługa handlu międzyna-
rodowego. Studia podyplomowe będą uru-
chomione w przypadku organizacji grypy 20 
osobowej. Na studia podyplomowe można za-
pisywać się do października.

Szczegółowe informa-
cje o kierunkach studiów 
można uzyskać na stronie 
internetowej: 

pwsz.suwalki.pl oraz na 
Facebooku: www.facebook.
com/pwszwsuwalkach

ii tura rekrutacji na studia w pWSz  
w Suwałkach potrwa 5 sierpnia – 20 
września 2019r. Jeśli ktoś spóźni się  
z decyzją o podjęciu studiów to ma 
szansę w rekrutacji uzupełniającej 
trwającej aż do 1 października.
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Są JeSzCze Wolne mieJSCa na StUdiaCh 
W pWSz W SUWałKaCh

Staramy się stworzyć u nas bardzo dobre warunki i przyjazną atmosferę do studiowania. 
Co roku uruchamiamy nowe laboratoria i zakupujemy nowoczesne pomoce naukowe. po 
Centrum transferu technologii zbudowaliśmy laboratoria Centrum Symulacji medycznej oraz 
aktualnie wyposażamy pracownie Centrum mechatroniki. dzięki nowocześnie wyposażonym 
pracowniom i doświadczonej kadrze dydaktycznej student może zdobyć atrakcyjny zawód. 

W tym roku nowością jest zorganizowanie na niektórych kierunkach bezpłatnych stu-
diów w grupach rannych i popołudniowych oraz – dla tych studentów, którzy pracują – rów-
nież grupy gdzie zajęcia odbywać się będą po południu, wieczorem i w niektóre weekendy.
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BiBlioteKa pUBliCzna 
im. marii KonopniCKieJ

W SUWałKaCh 
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ we wtorek 6.08, o godz. 17 na spot- 
kanie z pisarką Agatą Suchocką. Autorka 
opowie o swojej książce „Jesienny mo-
t yl”.  Spotkanie odbędzie się w sali  
im. J. Towarnickiej. Wstęp wolny.

¿ na wystawę zdjęć pt. „Makro” Barbary Kaszkiel-Bartoszewicz. Prace 
wystawione są w Galerii „Na schodach”. 

¿  wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obej-
rzysz film, wypożycz i przeczytaj książ-

kę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obej-
rzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D 
(w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Młody geniusz i kłopotliwe wynalaz-
ki”, „Król Lew”.

SUWalSKi ośrodeK KUltUry 
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿ Muzyczne Kratery Emocji „Na Dywaniku u Marii”  
– 16.08, o godz. 20 na Placu M. Konopnickiej – koncert 
zespołu Wspomnień Czar, wstęp wolny.

¿ Galę Finałową 3. notofest Festiwalu Filmowego – 17.08, godz. 18, Sala 
im. A. Wajdy SOK, wstęp wolny.  W czasie uroczystości odbędzie się: po-
kaz 8 filmów nominowanych do nagrody „notofest Grand-Prix”; głoso-
wanie na nagrodę publiczności; wyłonienie zwycięzców konkursu „no to 
short” oraz rozdanie nagród. Całość zamknie koncert muzyczny w wyko-
naniu Pawła Szamburskiego
¿  Xii Suwalski maraton Szantowy, 

18.08 (niedziela), godz. 14-22, zalew Arkadia, 
Cumy rzuć! Zagrają aż cztery „załogi”: North 
Wind, The Nierobbers, Zmiana Wachty  
i Mechanicy Shanty. Koncert tych zespołów 
rozpocznie się o godz. 17. Śpiewać każdy 
może – w tym roku zapraszamy do konkur-
su na najlepsze wykonanie szant lub piose-
nek żeglarskich. Wstęp wolny.

¿  Pchli targ – szansa 
dla łowców skarbów – 
18.08, w godz. 9-13, parking za SOK-iem. Wstęp wol-
ny, brak opłat za stoisko. 

Galeria SztUKi WSpółCzeSneJ – Galeria andrzeJa StrUmiłło
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿  wystawę rzeźb Algisa Kasparaviciusa „Sodas” („Ogród”). Artysta 
dwukrotnie uczestniczył w organizowanym przez Muzeum Okręgowe  
w Suwałkach Międzynarodowym Plenerze Rzeźbiarskim „Teatr”. Rzeźby 
zrealizowane w ramach tych plenerów wyeksponowane zostały w prze-
strzeni miejskiej Suwałk.

mUzeUm oKręGoWe W SUWałKaCh
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ wystawę „Jaćwingowie zapomniani wojownicy”. Wystawa potrwa 
do 8.09.

mUzeUm oKręGoWe W SUWałKaCh 
i  aUGUStoWSKo-SUWalSKie toWarzyStWo naUKoWe 

ul. T. Kościuszki 81 zapraszają:
¿ 7.08 (środa), godz. 17. na szóste spotkanie z cyklu poświęconego lu-

dziom i wydarzeniom pt. „Działo się w Suwałkach... środowe opowieści 
o historii, kulturze i sztuce”, które wpisały się w dzieje naszego miasta.  
O pisarzach, literaturze i Suwałkach opowie Zbigniew Fałtynowicz.

BlaCK pUn Komin 
oraz SUWalSKo aUGUStoWSKa Strona darta, 

ul. E. Plater 1 zapraszają na:
¿ rozgrywki Letniego Pucharu Black Pub Komin Darts. W piątek 9.08 

odbędzie się czwarte spotkanie rozgrywek granych systemem 501 DO. 
Spotykanie o 18:30, start gier o 19. Następne rozgrywnki 16.08 oraz 23.08.

rozmarino ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿  występ kubańskich 

i południowoamerykań-
skich muzyków. Zagrają 
oryginalną muzykę Kuby 
w stylu Buena Vista Social 
Club.  Piątek – 9.0 8 o 
godz. 19.30. Bilety: 30 zł. 
Rezerwacje: 87 5632400. 
Wystąpią Jorge Merida (chi-
lijski basista), Paweł Kukuła 
– (pianista z Grudziądza), Alexis Valles Delisle (Kuba, obecnie mieszka  
w Polsce) oraz Yoilan Perez Harriette (w 2009 roku przyjechał do Polski, 
od tego czasu brał udział w wielu projektach latynowskich).

pańStWoWa SzKoła mUzyCzna i i ii stopnia 
w Suwałkach zaprasza na:

¿  VII Międzynarodowy Festiwal ARS MUSICA – 15.08, godz. 19, 
koncert inauguracyjny w wykonaniu: Marleny Borowskiej (sopran), 
Dymitry Grinikh (baryton), Dalii Janautaite (organy), Konkatedra Pw. św. 
Aleksandra, wstęp wolny; 
¿ 20.08, godz. 19, koncert promocyjny z udziałem uczestników XIV 

kursu wokalnego – warsztatów wokalowych, VII Ogólnopolskiego 
Seminarium Sztuki Aktorskiej, I Międzynarodowego Seminarium Muzyki 
Nowej, II Międzynarodowego Seminarium Rosyjskiej Liryki Wokalnej oraz 
Mariny Biełaszuk (fortepian), Ewy Chomicz-Wysockiej (fortepian), wstęp 
wolny, Sala Kamedulska, Hotel LOFT 1898, wstęp wolny.

Cinema lumiere
ul. Dwernickiego 15
zaprasza na filmy:

– do 8 sierpnia – „Wilk w owczej 
skórze 2” (komedia animowana/
przygodowy), „Szybcy i wściekli: 
Hobbs i Shaw” (akcji), „Król Lew” 
(przygodowy/familijny);

– od 9 sierpnia – „Toy story 4” 
(komedia animowana/przygodo-
wy), „Pavarotti” (dokumentalny), 
„Upiorne opowieści po zmroku” 
(horror);

– od 10 sierpnia – „Horrorowa Noc 
Filmowa” (horror); „Midsommar.  
W biały dzień” (horror);

– od 14 sierpnia – „Pewnego razu... 
w Hollywood” (dramat kryminalny);

– od 15 sierpnia – „Na bank się 
uda” (komedia kryminalna).

13

ZApROsZENIA suwALskIE

w kINIE

9.08 i 16.08



6.08.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

14

Wydarzenia SportoWe
maria andreJCzyK 

W reprezentaCJi polSKi
Lekkoatletka LUKS Hańczy Suwałki Maria 

Andrejczyk znalazła się w składzie repre-
zentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa 
Europy w lekkoatletyce, które zostaną roze-
grane w Bydgoszczy od 9 do 11 sierpnia. Rzut 
oszczepem kobiet z udziałem M. Andrejczyk 
rozpocznie się 10 sierpnia o godz. 18:35. Zawody będą transmitowane 
przez  Eurosport i TVP Sport.

dWa remiSy WiGier
Dwoma remisami 1:1 zakończyły się pierwsze mecze suwalskich Wigier 

rozegrane w sezonie 2019/20 I ligi piłkarskiej. Najpierw w Suwałkach 
Wigry zremisowały z Chojniczanką Chojnice. Dla Wigier gola strzelił Joel 
Huertas w 31 min., a dla rywali Hubert Wołąkiewicz w 36 min. Oba gole 
strzelono z rzutów karnych. 

W drugiej kolejce suwalski zespół dość niespodziewanie zremiso-
wał 1:1 w Mielcu ze Stalą, jednym z faworytów rozgrywek I ligi. Gola dla 
Wigier strzelił Cezary Sauczek w 77 min., a dla Stali z rzutu karnego Martin 
Dobrotka w 23 min. Po dwóch kolejkach sezonu 2019/20 suwalski zespół 
ma dwa punkty i zajmuje jedenastą lokatę w tabeli. W następnej kolej-
ce Wigry zagrają w Suwałkach z Wartą Poznań, która zdobyła trzy pkt.  
W drużynie gości zwraca uwagę osiągnięcie bramkarza Adriana Lisa, któ-

ry w pierwszych dwóch meczach obronił 
aż trzy rzuty karne.  Mecz z Wartą  rozpocz-
nie się 11 sierpnia (niedziela) o godz. 18.

Od 1 sierpnia jest otwarty sklep „klubo-
wy” (niedaleko Plazy), gdzie można kupić 
koszulki, różne gadżety z etykietą Wigier, 
oraz bilety na mecze.

Wigry Suwałki mają nowego dyrektora spor-
towego Wigier Suwałki. Został nim 33-letni 
Białorusin Siergiej Chitrikow.

WySoKi poziom reCman CUp 2019
Andrzej Zabłotniak z Warszawy wygrał V jubileuszowy turniej Recman 

Cup rozegrany na kortach suwalskiego OSiR. Najlepszy z suwalczan Karol 
Szymański, podobnie jak Robert Usarek swój udział w turnieju zakończyli  
w ćwierćfinale, dlatego też o tym do kogo powędruje nagroda w tej katego-
rii zdecydował sędzia naczelny zawodów Polskiego Związku Tenisa. W kate-
gorii +50 triumfował suwalczanin Adam Cąkała, który w meczu finałowym 
pokonał 9:3 Waldemara Lemańskiego z Białegostoku. Rywalizację mikstów 
wygrał duet Elżbieta Pierzyńska/Andrzej Zabłotniak (obydwoje z Warszawy), 
który z finale pokonała 9:1 parę Kornelia Zielińska (Suwałki)/Paweł Czernialis 
(Żegary). W turnieju zorganizowanym przez markę Recman we współpracy 
z suwalskim OSiR rywalizowało blisko 70 tenisistów z różnych części Polski.

Oprócz gier turniejowych organizatorzy przygotowali turniej street 
tenisa, strefę beach tenisa i badmintona, a także strefę zdrowego spor-
towca, w której można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji m.in. fi-
zjoterapeutów i dietetyków. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

SUKCeS W modelarStWie
W serbskim mieście Zrenjanin rozegrano kolejne zawody z tego-

rocznej edycji Pucharu Świata  Modeli Swobodnie Latających w klasie 
F1B. Zawodniczka Sekcji Modelarstwa Lotniczego suwalskiego OSiR Zofia 
Zdancewicz zdobyła pierwsze miejsce w kategorii juniorów. Umocniło to 
ją na prowadzeniu w tegorocznej edycji Pucharu Świata.

SiłaCze na Stadionie l.a.
Najsilniejsi zawodnicy z całego kraju pojawią się 11. sierpnia (niedzie-

la) na suwalskim stadionie lekkoatletycznym przy ul. Wojska Polskiego 17, 
by wziąć udział w konkurencjach siłowych rozgrywanych podczas zawo-
dów  „Majster Festiwal Siły – Pojedynek Gigantów”.

W tym roku zmieniło się miejsce wydarzenia. Organizatorzy, czy-
li Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz Majster Centrum 
Narzędziowe postanowili zorganizować tegoroczną edycję imprezy na 
zmodernizowanym stadionie lekkoatletycznym. Od godz. 12 przed su-
walczanami wystąpi sześciu czołowych zawodników z Polski: Tomasz 
Lademann, Dariusz Wejer, Michał Węglicki, Jakub Szczechowski, Mariusz 
Dorawa oraz Mariusz Pachut. Sędzią głównym zawodów będzie Mariusz 
Pudzianowski, a pomagać mu będzie Grzegorz Skowroński. W przerwie 
zawodów swoich sił będą mogli spróbować kibice, dla których OSiR 
wspólnie z marką Majster przygotowali specjalne konkurencje oraz war-
tościowe upominki.

hala W BUdoWie
Jak informuje suwalski OSiR, przez ostatni miesiąc warszawska firma 

budująca halę sportowo-widowiskowa przy ul. Zarzecze  kontynuowa-
ła prace wykończeniowe  przy elewacji budynku oraz stolarce okiennej  
i drzwiowej. Budynek jest prawie zamknięty.

Trwają zaawansowane prace nad wykonaniem sufitu nad dużą ha-
lą sportową. Rozpoczął się montaż podłogi sportowej na małej hali tre-
ningowej. Zaawansowane są również prace przy instalacji elektrycznej  
i monitoringu. Rozpoczęto prace nad montażem oświetlenia obydwu 
hal. Rozpoczęły się testy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. W naj-
bliższych dniach odbędą się testy instalacji ogrzewania budynku. Na ze-
wnątrz budynku Areny trwa porządkowanie terenu i budowa parkingów 
dla ekip technicznych, telewizyjnych i sportowych. Przygotowano taras 
zewnętrzny do betonowania docelowej posadzki.

Budowa hali widowiskowo-sportowej Suwałki Arena oficjalnie roz-
poczęła się w kwietniu 2018 r. To największy taki obiekt w regionie. Jego 
koszt to ponad 36 mln zł. Po zakończeniu budowy konieczny będzie od-
biór przez różne służby. Pierwszy mecz debiutującego w PlusLidze siat-
karzy Ślepska Malowu Suwałki z ZAKSA Kędzierzyn Koźle, mistrzem Polski 
zaplanowano na 26 października.

 tUrnieJ SiatKóWKi plażoWeJ
17-18 sierpnia 2019 na Suwałki Beach Arenie położonej na terenach 

rekreacyjnych Zalewu Arkadia odbędzie się czwarta edycja  turnieju siat-
kówki plażowej Pogodne Suwałki Cup. Turniej rozpoczyna się o godz. 10. 
Tym razem będzie, to turniej rankingowy (jednogwiazdkowy) więc za-
wodnicy powalczą o punkty do mistrzostw Polski. Pula nagród sięga 17 
tys. zł. Na specjalną nagrodę finansową będą mogli liczyć także siatka-
rze z Suwałk, bo  najwyżej sklasyfikowana para z Suwałk otrzyma  nagro-
dę w wysokości 600 zł.



6.08.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

15

>> suwalczanie 300-lecia
Za rok jubileusz 300-lecia naszego mia-

sta. Z tej okazji na łamach „DwuTygodnika 
Suwalskiego” przez ponad rok przybliżaliśmy 
postaci nieżyjących suwalczan, które wywar-
ły znaczący wpływ na życie naszego miasta  
i kraju. Skupialiśmy się na suwalskich wątkach 
w ich życiu i używaliśmy współczesnego na-
zewnictwa np. ulic, tak by ułatwić lekturę na-
szym Czytelnikom. 

Publikowane teksty nie miały charakteru 
naukowego, lecz raczej stanowiły zapis pamię-
ci historycznej. To już ostatnia publikacja z tego 
cyklu. Wkrótce ogłosimy wśród Czytelników 
„DwuTygodnika Suwalskiego” plebiscyt na 
Suwalczanina 300-lecia. Dotąd przypomnie-
liśmy 41 postaci wybitnych suwalczanek i su-
walczan. Na zakończenie tego cyklu przypomi-
namy kolejnych dwóch wybitnych suwalczan: 

malarza  i polityka. alfred Wierusz-Kowalski 
to najw ybitniejsz y malar z pochodząc y  
z Suwałk, którego prace osiągały rekordowe 
ceny na aukcjach dzieł sztuki. Prof. edward F. 
Szczepanik ostatni premier rządu polskiego 
na uchodźstwie, po odzyskaniu pełnej suwe-
renności przez Polskę, często powracał do ro-
dzinnych Suwałk.

alFred Jan maKSymilian KoWalSKi 
herBU WierUSzoWa 

Najbardziej znany i ceniony malarz pochodzą-
cy z Suwałk; jeden z najwybitniejszych przedstawi-
cieli szkoły monachijskiej. W tym roku obchodzimy 
170 rocznicę jego urodzin. Pozostał wierny pejzażom 
Suwalszczyzny, gdzie spędził pierwszych 16 lat życia. 
Suwalskie Muzeum Okręgowe posiada najbogatszą 
kolekcję jego dzieł.

Alfred Wierusz-Kowalski urodził się 11 października 
1849 r. w suwalskiej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 16.  

Jak napisał Zygmunt Filipowicz w „Biografiach suwalskich”: „Alfred był pierw-
szym dzieckiem z drugiego małżeństwa notariusza Teofila Kowalskiego  
i Teofili z Siewierskich, córki zarządcy majątku. Rodzina była liczna – dwoje 
dzieci z pierwszego i siedmioro z drugiego małżeństwa. Wierusz-Kowalscy by-
li dobrze sytuowani materialnie. Mieli w Suwałkach dom mieszkalny i nieduży 
mająteczek w Dębszczyźnie koło Filipowa, w którym spędzali letnie miesiące.” 
W 1865 r. ojciec Alfreda otrzymał pracę na stanowisku notariusza w Kaliszu  
i cała rodzina wyjechała z Suwałk.

A. Wierusz-Kowalski studiował w Warszawie, Dreźnie, a później w Akademii 
Monachijskiej. W Monachium założył własną pracownię i pozostał w tym mie-
ście na stałe. Malował sceny rodzajowe i rodzajowo-historyczne z motywa-
mi jeźdźców, rycerzy, myśliwych, koni, wilków i tematy orientalne. Obrazy 
jego nabywały największe galerie i muzea europejskie oraz amerykańskie.

W 1878 r. ożenił się z Jadwigą Szymanowską, z którą miał pięcioro dzieci. 
Jeden z jego synów – Czesław – był malarzem, podobnie jak Joanna Wierusz-
Kowalska – wnuczka Alfreda. Alfred Wierusz-Kowalski zmarł 16 lutego 1915 
r. w Monachium, gdzie został pierwotnie pochowany. W 1936 r. jego prochy 
zostały sprowadzone do kraju i złożone w Alei Zasłużonych na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie.

W 1966 r. po raz pierwszy w Suwałkach na wystawie czasowej zapre-
zentowano obrazy Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Dyrektor Muzeum 
Ziemi Suwalskiej Zygmunt Filipowicz rozpoczął starania o zorganizowa-
nie w Suwałkach stałej wystawy wybitnego malarza. W 1972 r. w suwalskim 
Muzeum Okręgowym otwarto taką wystawę poświęconą życiu i twórczości 
artysty. Przed sześcioma laty ekspozycję na nowo zaaranżowano z wykorzy-
staniem m.in. multimediów. Mieści się ona w trzech salach, gdzie można obej-
rzeć ponad 50 obrazów. To największa kolekcja dzieł A. Wierusza-Kowalskiego 
w Polsce. 

O Alfredzie Wierusz-Kowalskim w Suwałkach przypomina nie tylko wy-
stawa w muzeum. Jego imię nosi ulica na Osiedlu Północ. Jest on też pa-
tronem Szkoły Podstawowej nr 5 i od lat siedemdziesiątych Osiedla II (z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny). W rocznicę 150 urodzin  
A. Wierusza-Kowalskiego na suwalskiej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 16 od-
słonięto wykonaną z piaskowca tablicę upamiętniająca wybitnego malarza. 
Wykonał ją rzeźbiarz Bohdan Chmielewski. Przed dziesięcioma laty, po dewa-
stacji pierwszej płyty na domu, w którym artysta spędził dzieciństwo, odsło-
nięto nową płytę autorstwa B. Chmielewskiego, tym razem wykonaną z brą-
zu. W 2009 r. do muzeum w darze trafiło też popiersie A. Wierusz-Kowalskiego 
z brązu i kamienia autorstwa Elżbiety Pietras i Alojzego Nawrata. W 2015 r. 
na jednym z wieżowców na Osiedlu Północ powstał mural poświęcony ma-
larzowi. 30 lipca 2015 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu kolek-
cjonerską, srebrną dwudziestozłotową monetę z wizerunkiem A. Wierusza-
Kowalskiego. W połowie września 2019 r. Muzeum Okręgowe organizuje  
w Suwałkach zlot przedstawicieli rodu Wieruszów-Kowalskich. 

proF. edWard FranCiSzeK 
SzCzepaniK

Wielki patriota, aktywny działacz polskiej 
emigracji, ekonomista. Ostatni premier rządu 
polskiego na uchodźstwie. Po 1989 r. wielo-
krotnie powracał do rodzinnych Suwałk i swo-
jej szkoły czyli I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Konopnickiej.

Urodził się 22.08.1915 r. w Suwałkach w ro-
dzinie Franciszka i Władysławy z domu Stępień. 
Jego rodzice przybyli do Suwałk w 1914 r., by 

prowadzić miejscową restaurację. Matka zmarła wcześnie, gdy Edward 
miał siedem lat. Po latach E. Szczepanik wspominał rodzinne Suwałki: 
„to miasto, które żyło wojskiem, a wojsko żyło miastem (…) Młodzi ofi-
cerowie brali udział w naszych balach, byli konkurentami do tych sa-
mych panien, które uczyły się w sąsiednim gimnazjum Konopnickiej, 
a żony tych oficerów były albo naszymi nauczycielkami tańca,  
albo aktorkami.” W 1933 r. ukończył suwalskie Gimnazjum im. Karola 
Brzostowskiego. W książce „Edward Franciszek Szczepanik. Ostatni 
premier rządu RP na uchodźstwie” Adam Sudoł tak opisywał szkolne 
lata przyszłego premiera: „E. Szczepanik, pomimo że wybrał matema-
tyczno-przyrodnicze, to z własnej woli, poza programem, nauczył się 
łaciny. Fakt, że szkoła nie była przepełniona, liczyła ok. 250 chłopców, 
sprzyjał indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Uczniowie 
znali wszystkich nauczycieli, a oni swych wychowanków.”

W 1936 r. E. Szczepanik ukończył Szkołę Główną Handlową,  
w której promotorem jego pracy magisterskiej był wybitny pol-
ski ekonomista prof. Edward Lipiński. Potem odbywał służbę m.in.  
w stacjonującym w Suwałkach 29 Pułku Artylerii Lekkiej. Naukę 
kontynuował w London School of Economics and Political Science.  
W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. został internowany na 
Litwie. W maju 1940 r. (już po mordzie katyńskim) trafił do obozu  
w Kozielsku, a potem do łagru na półwyspie Kola. Przeszedł szlak bojowy  
w armii gen. W. Andersa. W 1946 r E. Szczepanik ożenił się z Hanną 
Marią Janikowską. Mieli czworo dzieci: Barbarę, Tadeusza, Zofię  
i Tomasza Stanisława. Po II wojnie światowej był wykładowcą m.in. 
w Anglii i w Hongkongu. Działał też w środowisku polskiej emigra-
cji. W 1984 r. został ministrem spraw krajowych w rzą dzie RP na 
Uchodźstwie, a od 1986 r. objął tekę premiera. 22 grudnia 1990 r. prze-
kazał w Warszawie wraz z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim in-
sygnia władzy prezydentowi III RP Lechowi Wałęsie. 

We wrześniu 1992 r. po raz pierwszy po wojnie odwiedził swoje 
dawne Gimnazjum (obecnie I LO). Później jeszcze kilkakrotnie odwie-
dzał Suwałki. Ufundował doroczne stypendium dla najlepszego ab-
solwenta I LO. W uznaniu zasług suwalska Rada Miejska nadała mu 
tytuły: „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk (1992 r.) i „Zasłużony dla 
Miasta Suwałk” (2001 r.).

Zmarł 11 października 2005 r. w Londynie. Jego prochy złożo-
no na cmentarzu w Lewes (Anglia) i suwalskim cmentarzu przy  
ul. Bakałarzewskiej. W suwalskim pogrzebie 12 listopada 2005 r. 
uczestniczyła m.in. rodzina E. Szczepanika z Anglii i Polski oraz 
Leszek Balcerowicz, prezes NBP i b. wicepremier, któremu prof.  
E. Szczepanik pomagał w czasie jego stażu naukowego w Anglii. Imię 
Edwarda Franciszka Szczepanika otrzymało jedno z suwalskich rond 
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach.
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prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność 
miasta Suwałki:

1. oznaczona działką nr 10953 o powierzchni 0,1206 ha, niezabudo-
wana, położona w Suwałkach przy ul. Noniewicza, posiadająca urządzoną 
księgę wieczystą nr SU1S/00004918/9. nieruchomość przeznaczona jest 
do sprzedaży na cele zabudowy mieszkalno-usługowej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Nr 11.2 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/451/2017 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2017 roku.

Cena wywoławcza: 421 000 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia 
jeden tysięcy złotych).

Wadium: 42 100 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto złotych).
2. oznaczona działką nr 10954 o powierzchni 0,1306 ha, położona 

w Suwałkach przy ul. Noniewicza, posiadająca urządzoną księgę wieczy-
stą nr SU1S/00002920/2. Przedmiotowa działka zabudowana jest budyn-
kiem o funkcji mieszkalnej wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 
382, o powierzchni zabudowy 125 m2. Budynek jest parterowy drewnia-
ny z murowaną ścianą frontową. Do budynku dobudowany jest ganek. 
Budynek jest w złym stanie technicznym, brak dachu, stolarka okienna po-
wybijana, otwory zabite płytą. Elewacja w stanie kompletnego zniszcze-
nia. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudo-
wy mieszkalno-usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 11.2 zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XXXVI/451/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 
września 2017 roku. Według zapisów w planie dla ww. budynku przepro-
wadzana jest procedura wykreślania z rejestru zabytków ze względu na je-
go zły stan techniczny. W przypadku uzyskania decyzji wykreślającej, bu-
dynek należy rozebrać. W przypadku decyzji odmownej, budynek należy 
przemieścić na inne tereny. Działania zmierzające do wykreślenia budyn-
ku z rejestru zabytków prowadzone były przez Miasto Suwałki w 2015 ro-
ku. Decyzją Nr DOZ-OAiK-660.1511.2015.UB-[73/15] z dnia 21.10.2016 roku 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił skreślenia z rejestru za-
bytków domu mieszkalnego położonego w Suwałkach przy ul. Noniewicza 7. 
Przemieszczenie zabytku wymaga sporządzenia pełnej inwentaryzacji kon-
serwatorskiej, analizy istniejącej ekspertyzy konstrukcyjnej i jej uaktualnie-
nia, badań architektonicznych, ekspertyzy mykologicznej, dokumentacji 
przemieszczeniowej zachowanych reliktów zabytku na podstawie uaktual-
nionej ekspertyzy konstrukcyjnej i technologicznej analizy konserwator-
skiej, projektu odtworzeniowego bryły budynku z adaptacją pomieszczeń 
na cele użytkowe. Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia Miejskiego Konserwatora 
Zabytków.

Cena wywoławcza: 364 400 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery ty-

siące czterysta złotych). udział wartości nieruchomości objętej decyzją o 
wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 0,0973 części i pod-
legać będzie 50% obniżce przy sprzedaży. Sprzedaż zwolniona od podat-
ku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Wadium: 36 440 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta czter-
dzieści złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godz. 1100 w 
siedzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 27 sierpnia 2019 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargo-
wa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o za-
poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

209/2019

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego północnej pierzei ulicy Wigierskiej,  

od ulicy 1 maja do ulicy Utrata 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 IX/114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północnej pierzei ulicy Wigierskiej, od ulicy 1 maja 
do ulicy Utrata w Suwałkach.

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

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 27 września 2019 r.

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

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 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, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

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

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730 i poz. 1009)

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

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

215/2019
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dyżUry SUWalSKieJ rady SenioróW
Dyżury odbywają się w pierwsze i ostatnie poniedział-

ki miesiąca w godz. 12-14 w Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych, przy ul. Kościuszki 71, e-mail: seniorzy@um.suwalki.pl

26 sierpnia interesantów przyjmuje 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 23 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 23.07.2019 r. do 13.08.2019r.) wykaz nieruchomości stanowiących 
własność miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze zamia-
ny (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 279/2019 z dnia 23 lipca 2019 
roku).  208/2019

prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność miasta Suwałki:

1. oznaczona działką nr 33915/20 o powierzchni 0,1007 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00006299/7. nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyj-
ną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na pla-
nie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 26 KDW 
jest nie urządzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje się w 2019 roku.

Cena wywoławcza: 81 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden ty-
sięcy złotych).

Wadium: 8 100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych).
2. oznaczona działką nr 33915/19 o powierzchni 0,1018 ha, położona 

w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00006299/7. nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyj-
ną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na pla-
nie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 26 KDW 
jest nie urządzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje się w 2019 roku.

Cena wywoławcza: 82 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dwa ty-
siące złotych).

Wadium: 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych).
3. oznaczona działką nr 33915/14 o powierzchni 0,0863 ha, położona 

w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00006299/7. nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyj-
ną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na pla-
nie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 26 KDW 
jest nie urządzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje się w 2019 roku.

Cena wywoławcza: 71 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt jeden ty-
sięcy złotych).

Wadium: 7 100 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych).
4. oznaczona działką nr 33915/15 o powierzchni 0,0884 ha, położona 

w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00006299/7. nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 

Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyj-
ną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na pla-
nie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 26 KDW 
jest nie urządzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje się w 2019 roku.

Cena wywoławcza: 73 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy ty-
siące złotych).

Wadium: 7 300 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 11.00 w 
siedzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 sierpnia 2019 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargo-
wa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o za-
poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

210/2019

prezydent miasta suwałk działając na podstawie art. 35 
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiado-
mości, że w dniu 24 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony 
został na okres 21 dni (od 24.07.2019 r. do 15.08.2019 r.) wykaz nie-
ruchomości stanowiącej własność miasta suwałk przeznaczonej 
do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 280/2019 
z dnia 24 lipca 2019 roku).  211/2019

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 
30 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
30.07.2019 r. do 20.08.2019 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta 
Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 285/2019 z dnia 30 
lipca 2019 roku).  212/2019

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy 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 
30 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
30.07.2019 r. do 20.08.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 283/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku). 

 213/2019
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BiBliotekarze paMiętali o towarnickiej
Pracownicy Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach pamiętali o swojej ko-

leżance, która przed laty kierowała tą placówką. Mowa o bibliotekarce i społeczniku Jadwidze 
Towarnickiej. W setną rocznicę jej urodzin dyrektor Biblioteki maria Kołodziejska wraz z przed-
stawicielami załogi złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze na jej grobie przy ulicy Bakałarzewskiej 
w Suwałkach.

Jadwiga Towarnicka urodziła się 28 lipca 1919 r. Po tragicznych przeżyciach wojennych, 
m.in. w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego zginął jej mąż, z małym synkiem przyjecha-
ła na Suwalszczyznę. Przez niemal 29 lat była związana z suwalskim bibliotekarstwem, pracu-
jąc jako kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej. Działała we władzach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Była też m.in. sekretarzem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Suwalszczyzna”, działa-
czem Suwalskiego Towarzystwa Kultury, członkiem kolegium „Gazety Suwalskiej” a także rad-
ną powiatowej i wojewódzkiej rady narodowej. Zmarła 23 lipca 1986 r. Została pochowana  
w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach, którym opiekują się 
pracownicy suwalskiej Biblioteki.

„WędróWKą 
Jedną

żyCie JeSt 
CzłoWieKa”

Nie będę kryć, że pierwszym  
i najważniejszym czynnikiem moty-
wującym do sięgnięcia po książkę, 
było nazwisko autora. Jako domoro-
sły „psycholog” zwróciłam również 
uwagę na tytuł publikacji, skądi-
nąd mi znany i opisujący interesują-
ce zagadnienie, z dziedziny psycho-
logii właśnie.

W dobie pisania książek przez 
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pożegnanie ks. kaczyńskiego
W ostatnią niedzielę lipca ks. prałat Krzysztof Kaczyński odprawił w 

kościele pw. Chrystusa Króla ostatnią mszę św. jako jej proboszcz. W uro-
czystości uczestniczyli wierni, organizacje działające przy parafii, a tak-
że władze samorządowe Suwałk. Prezydent  Czesław renkiewicz i prze-
wodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec przekazali pamiątkowy 
grawerton w którym zapisano: 

„W związku z odejściem na emeryturę wyrażamy wdzięczność za po-
sługę jako Moderatora Duszpasterstwa Miasta Suwałki, Kapelana Wojska 
i Policji, Duszpasterza Urzędów Skarbowych i Urzędu Celnego Diecezji 
Ełckiej. Dziękujemy za utworzenie parafii, zbudowanie nowej świątyni 
oraz stworzenie wspólnoty mieszkańców”. 

Podziękowania w imieniu 
Rady Parafialnej złożył Andrzej 
Turowski, który przypomniał 
działania w których uczestni-
czył emerytowany duchow-
ny. Ksiądz Prałat K. Kaczyński 
związany był z Suwałkami od 
1986 roku. Proboszczem no-
wo tworzonej parafii Chrystusa 
Króla został w 1992 r. Po 42 la-
tach pracy kapłańskiej prze-
chodzi na emeryturę i opusz-
cza Suwałki.

różnego rodzaju celebrytów, patocelebrytów, influencerów, gwiazdek, pseu-
do gwiazdeczek czy speców od wszystkiego i niczego, miałam ogromne oba-
wy, że książka bardzo mnie rozczaruje. Na szczęście tomasz organek udo-
wodnił, że do żadnych z powyżej wymienionych grup nie należy i ma nam 
coś do powiedzenia. Coś ważnego, mądrego i wartościowego. Jednocześnie 
wykazał się ogromną erudycją i oczytaniem.

„Teoria opanowania trwogi” zachwyca przede wszystkim wysokim po-
ziomem językowym, znamiennymi wnioskami i odniesieniami. Wplecione 
w fabułę przemyślenia mogą wywołać w czytelniku chandrę i zadumę. Nie 
jest to z pewnością literatura łatwa i ku uciesze ludu stworzona. 

Choć wyżej napisałam o wkomponowanych w fabułę rozważaniach, 
poprawniej byłoby: wpleciona w przemyślenia fabuła. Bo to nie ona jest 
tu najważniejsza. Fabuła jest właściwie tylko pretekstem do owych kon-
statacji egzystencjalno-filozoficznych.

Książka ta raczej nie przypadnie do gustu fanom Greya (nie mylić  
z Dorianem Grayem), poradników perfekcyjnej lub ch...wej pani domu 
(obie na rynku wydawniczym istnieją) lub typu „jedz, spuchnij i ciesz 
się sobą”. Polecam ją natomiast wszystkim tym, których dopada czasem 
strach i pustka, poczucie beznadziei. Jak wspomniałam, humoru nie po-
prawi, ale uświadomi, że nie jesteście w tym sami...

KAMILA SOŚNICKA

Spotkanie z T. Organkiem w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach przy ul. E. Plater 33A odbędzie się 14 sierpnia o godz. 17. 
Obowiązują wejściówki do odebrania w Bibliotece.

>>



6.08.2019

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

19

Więcej informacji udzieli: 
Salon Sprzedaży raCiS 

deVelopment, 
tel. 87 566-33-27, www.pianopark.pl

Tym razem w planach developera realizowana jest wizja eleganckiego 
osiedla wkomponowanego w naturę. Klimatyczne budynki ze strefami re-
laksu, z największym prywatnym parkiem w Suwałkach i licznymi fontan-
nami. Oaza spokoju, harmonii i radości z życia rodzinnego. Osiedle usytu-
owane w spokojnej okolicy, przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego jest 
dobrze skomunikowane z centrum miasta. Natomiast bliskość terenów 
zielonych stwarza doskonałe warunki zarówno do aktywnego uprawia-
nia sportu jak i biernego wypoczynku na łonie natury. 

W pierwszym etapie inwestycji powstaną dwa, czteropiętrowe budyn-
ki z podziemną halą garażową skomunikowaną windą. W pierwszym bu-
dynku „A” mieszkańcy będą mogli zakupić apartamenty o powierzchni 
od 25 m2 do 61 m2. W budynku „B” najmniejszy apartament liczy 35 m2  
a największy 75 m2. Do apartamentów parterowych będą przynależeć 
duże i przestronne tarasy. Powierzchnia tarasów od 3,5 m2 do 117 m2, 
a wybrane apartamenty będą miały po dwa tarasy. Do apartamentów 
przypisane są funkcjonalne komórki lokatorskie na poszczególnych kon-
dygnacjach i na kondygnacji podziemnej. W każdym budynku znajdzie 
się również wózkownia. Między poszczególnymi budynkami powstaną 
strefy kameralnego wypoczynku, gdzie będą zlokalizowane zielone pa-
tia, eleganckie ławki, mała architektura, oryginalna roślinność i fontanny, 
przy których przyszli mieszkańcy odnajdą chwilę ochłody i wytchnienia. 

noWa inWeStyCJa 
W SUWałKaCh 
– piano parK, 
to śWiatoWa 

liGa BUdoWniCtWa 

inwestycja z pomysłem – spójne i harmonijne miejsce
 Podstawową ideą przyświecającą projektowaniu całego komplek-

su było stworzenie miejsca zupełnie wyjątkowego – podporządkowa-
nego rodzinie i jej potrzebom. Błonia zlokalizowane w północnej części 
Suwałk są dobrym 
miejscem dla tego 
projektu, leżą na 
styku dwóch świa-
tów. Z południowej 
strony dynamicznie 
rozwijające się mia-
sto z nowoczesną 
infrastrukturą miej-
ską a od północy la-
sy i piękne moreno-
we krajobrazy.

D o d ysp oz ycj i 
przyszłych mieszkańców osiedla zostanie oddany prywatny park o po-
wierzchni 15 000 metrów kwadratowych z centralną fontanną. Ciekawie 
zaaranżowana roślinność, ławki zatopione w zieleni, mała architektura oraz 
oddzielne fontanny na patiach czynią z osiedla elegancką całość, a miesz-
kańcom gwarantują dogodne warunki do odpoczynku. Pamiętano rów-
nież o najmłodszych – nowoczesny park uzupełnia położony wśród drzew, 
kreatywny plac zabaw będący ekologicznym i bezpiecznym miejscem na 
dziecięce zabawy. Z myślą o aktywnych zaprojektowano także zewnętrz-
ną strefę fitness. W Inwestycji zaplanowane są również lokale handlowe  
i usługowe z przeznaczeniem m.in. na sklep spożywczy i usługi. W okolicy 
dostępne są przedszkola, szkoły podstawowe i żłobek. Miejsce jest dobrze 
skomunikowane  
z centrum i klu-
czowymi punkta-
mi miasta. 

Na terenie in-
westycji już ruszy-
ły prace budowla-
ne, a zakończenie 
pierwszego eta-
pu budowy przy-
pada na III kwar-
tał 2021 roku.

racis development Sp. z o. o.  
– firma znana z wysokiej jakości bu-
downictwa z bogatym doświadczeniem  
w branży deweloperskiej rozpoczy-
na sprzedaż mieszkań i apartamentów  
z najnowszej inwestycji piano park.  
po sukcesie osiedla Chopina park to ko-
lejne prestiżowe osiedle mieszkaniowe 
w Suwałkach wykonane w bardzo wy-
sokim standardzie. 
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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
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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
205/2019


