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1 września po południu w Parku Konstytucji 3 Maja odbyła się in-
scenizacja nawiązująca do lat 1939-1944 i niemieckiej okupacji Suwałk.  
W happeningu teatralnym „Kartki z historii miasta” mógł wziąć udział każ-
dy chętny. Przypomniano wydarzenia sprzed 80 lat i jak wyglądało życie 
ówczesnych suwalczan.

DwuTygoDnik SuwalSki
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80. rocznica
Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w nie-

dzielę 1 września w Suwałkach. Po raz kolejny były to podwójne obcho-
dy. Miejskie uroczystości pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku 
przy ul. Wojska Polskiego rozpoczął w samo południe dźwięk syren. Były 
okolicznościowe przemówienia, hymn państwowy, modlitwa i złożenie 
kwiatów przez delegacje przedstawicieli władz samorządowych, kom-
batantów, przedstawicieli instytucji, firm, szkół, stowarzyszeń, harcerzy 
i mieszkańców Suwałk.

– Spotykamy się, aby oddać hołd tym wszystkim, którzy polegli na 
różnych frontach II wojny światowej, od pierwszego dnia po jej zakoń-
czenie. Tym, którzy przypłacili swoim życiem naszą dzisiejszą wolność – 
powiedział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk (na zdjęciu powyżej).

Posłanka Bożena Kamińska w swoim przemówienie zwróciła uwagę, 
że to smutne, by w wolnym kraju wojsko, które stacjonuje w Suwałkach 
nie wzięło udziału w uroczystościach organizowanych dla mieszkańców 
Suwałk, a zorganizowało odrębne obchody dla służb mundurowych. 
Po wystąpieniach oraz modlitwie przybyli na uroczystość mieszkańcy 
Suwałk złożyli kwiaty.

Suwalskie wojsko i służby mundurowe rano 1 września upamiętniły 
rocznicę wybuchu wojny pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku. 

–  Dzisiaj padły bardzo ważne słowa prezydenta Niemiec, zwracają-
cego się do Polaków z prośbą o wybaczenie. Taka powinna być postawa 
Niemców od samego początku. To jest, po tych tragicznych nieodwracal-
nych przecież wydarzeniach, właściwe podejście i wiążę z nim duże na-
dzieje na przyszłe relacje polsko-niemieckie – w czasie uroczystości powie-
dział Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Kwiaty 
składają 
suwalscy 
kombatanci

Uczestnicy porannych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Symboliczne spotkanie żołnierzy niemieckich i sowieckich, 
którzy napadli na Polskę w 1939 roku. Sowieci przekazują 
władzę w Suwałkach w ręce Niemców
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II wojny 

światowej 
latem 

1939 roku

Happening 
wywołał 
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zaintereso-
wanie 
wśród 
mieszkańców
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W  p o n i e d z i a ł e k  
(2 września) rok szkol-
ny 2019/2020 rozpo-
c zę ło w Suwałkach 
łącznie 12 064 uczniów 
tj. 364 uczniów wię-
cej niż rok wcześniej,  
w t ym 2017 przed-
szkolaków. Bieżący rok 
szkolny rozpoczęło też 
1 218 nauczycieli i 513 
pracowników admini-
stracji i obsługi. 

W związku z wpro-
w a d z o n ą  r e f o r m ą  
w tym roku szkolnym, mamy podwójny rocznik. To ogromne wyzwa-
nie, z którym poradziliśmy sobie lecz nie pozostało to bez wpływu na fi-
nanse miasta. Podobnie jak z podwyżkami, które polski Rząd obiecał na-
uczycielom. 

Podwyżki są jak najbardziej potrzebne, jednak ich finansowanie  
w głównej mierze spoczywa na samorządzie. Niezabezpieczone przez 
rząd w pełnej wysokości podwyżki dla nauczycieli to kwota ok. 6 milio-
nów złotych. W sumie szacujemy, że ok. 57 milionów złotych z dochodów 
własnych miasta, będzie przeznaczone na wydatki bieżące w oświacie.  
W 2016 roku była to kwota 40 milionów złotych. 

Niestety, budżet państwa nie gwarantuje w ramach części oświatowej, 
środków na pokrycie wszystkich wydatków na realizację zadań oświato-
wych naszego miasta, a zmieniające się przepisy wymuszają finansowa-
nie kolejnych zadań pieniędzmi suwalskich podatników.

Jako władze Suwałk wspieramy rodzinę w wypełnianiu swoich funk-
cji. Dlatego też można już składać wnioski o przyznanie bonu żłobko-
wego. Chcemy wesprzeć finansowo rodziców suwalskich dzieci bonem  
w postaci comiesięcznych dopłat. Środki te będą trafiały bezpośrednio 
na rachunek bankowy rodziców, którzy rozliczać się będą z placówką pry-
watną. Dzięki wprowadzeniu Suwalskiej Karty Mieszkańca uczniowie ko-
rzystają z miejskich autobusów za darmo.

Pieniądze inwestujemy nie tylko w ludzi, ale też w bazę oświato-
wą. Łączna kwota inwestycji w oświacie, wynikająca z zawartych umów 
to blisko 27 milionów złotych. Najważniejsze realizowane obecnie za-
dania to - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, budowa komplek-
su boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół 
Technicznych, rozbudowa infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 oraz Zespołu 
Szkół Technicznych na potrzeby kształcenia zawodowego. Dzięki pozy-
skanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej niebawem rozpoczniemy 
termomodernizację Przedszkoli nr 3, 4, 7, 8, 10. 

Mam nadzieję, że obecny rok szkolny przyniesie wiele sukcesów.  
W poprzednim roku wyniki egzaminów gimnazjalnych nie były zadowala-
jące, ale już wyniki 8-klasistów i wyniki maturalne były na dobrym pozio-
mie. Aby jeszcze podnieść jakość nauczania powołałem zespół ds. analizy 
wyników zewnętrznych. Zespół ten do 15 listopada 2019 r., będzie miał 
za zadanie przede wszystkim dokonać analizy wyników egzaminów ze-
wnętrznych, przeprowadzonych w 2019 r. w suwalskich szkołach, a tak-
że przedstawić wyniki tych analiz oraz rekomendacje dotyczące podnie-
sienia jakości nauczania. 

Do prac w ww. zespole zostali zaproszeni przedstawiciele różnych 
środowisk, aby na kwestię oświaty w naszym mieście spojrzeć z różne-
go punktu widzenia. Może to mieć pozytywny wpływ na jakość naucza-
nia w mieście Suwałki.

Mam nadzieję, że będzie to dobry rok szkolny. Dla suwalskiego sa-
morządu sprawy oświaty to jedno z najważniejszych zadań, bo dbałość  
o edukację mieszkańców to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość 
naszego miasta. Zrobiliśmy w miarę swoich możliwości wszystko, żeby 
nadchodzący rok był wypełniony rzetelną nauką dla uczniów, oraz spo-
kojną pracą dla nauczycieli i wszystkich pracowników suwalskiej oświaty.
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dyżury radnyCh
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przeka-

zać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 3 września zapraszają adam Ołowniuk i Wojciech 

pająk z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 10 września na 
suwalczan czekają anna ruszewska i andrzej turowski z tego sa-
mego klubu. Na spotkanie z radnymi 17 września zapraszają Jarosław 
Schabieński z Prawa i Sprawiedliwości oraz marek Lech zborowski-
Weychman z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”.

Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w pokoju 146 na pierw-
szym piętrze ratusza.

Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

>>

>>

obchody  17  września
17 września w samo po-

łudnie przy suwalskim po-
mniku Żołnierzy Września 
1939 r. rozpoczną się obcho-
dy 80. rocznicy agresji ZSRR 
na Polskę oraz Dnia Sybiraka. 
W programie m.in. wystą-
pienie Prezydenta Miasta 
Suwałk i zaproszonych gości, 
modlitwa, złożenie kwiatów. 

Po zakońc zeniu uro -
cz ystości prz y Pomniku 
Żołnierzy Września 1939 r. 
zaplanowano przejazd pod 
Pomnik Sybiraków na cmen-
tarzu parafialnym przy ul. 
Bakałarzewskiej, gdzie zo-
staną złożone kwiaty.

Powakacyjna sesja
5 września o godz. 15.30 w sali obrad w ratuszu debatować będą suwal-

scy radni. Zwołana w terminie wcześniejszym XI sesja Rady Miejskiej poświę-
cona będzie sprawom oświatowym.

Samorządowcy rozpatrzą projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli. Zajmą się także kryteriami i trybem przyznawania na-
gród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

Radni pochylą się też nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia re-
gulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświa-
towych, prowadzonych przez Miasto Suwałki. W porządku obrad znaj-
dzie się ponadto punkt dotyczący zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Następna sesja przewidywana jest na 25 września, a tematyka zgod-
na będzie z planem pracy Rady Miejskiej na bieżący rok. 
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ODszeDł
22 sierpnia zmarł Stanisław Kochański, znany 

suwalski lekarz, społecznik, radny II kadencji Rady 
Miejskiej w latach 1994-1998. Urodził się 18 stycznia 
1935 roku. Pracował w Szpitalu Powiatowym i Szpitalu 
Wojewódzkim w Suwałkach, Poliklinice WUSW, ZOZ 
Suwałki, Wojewódzkiej Komendzie Policji Państwowej, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Medycznym 
Studium Zawodowym w Suwałkach oraz prowadził 
prywatną praktykę lekarską. Był specjalistą w zakresie 
pediatrii. Działał w Polskim Towarzystwie Lekarskim  
i Akcji Katolickiej.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składa 
„DwuTygodnik Suwalski”
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(Fotografia 
z książki Andrzeja 
Matusiewicza pt. 
„Szpital w Suwałkach. 
Dzieje i ludzie  
1842–1985–2015”

Wyrazy szczerego współczucia

panu Leszkowi markowi 
Janiszewskiemu

Prezesowi Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

z powodu śmierci

żOny
składają Rada Nadzorcza i Pracownicy 

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

234/2019

kościuszki 
częściowo przejezdna 

Udostępniono już do ruchu drogowego skrzyżowanie ul. Tadeusza 
Kościuszki z placem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pozostała część re-
montowanej ul. T. Kościuszki, ze względów technologicznych będzie do-
stępna nieco później.

Remont nawierzchni z kostki kamiennej na ul. T. Kościuszki zakończył 
się 23 sierpnia. Teraz trwa wiązanie betonu, zarówno w podsypce pod 
kostką kamienną, jak również w cementowej spoinie pomiędzy kostka-
mi. Ten proces musi trwać minimum 28 dni, aż beton osiągnie pełną wy-
trzymałość, co zgodnie z umową jest warunkiem utrzymania sześcio-
letniej gwarancji na wykonane prace. A zatem udostępnienie do ruchu 
odcinka ul. T. Kościuszki pomiędzy skrzyżowaniem z placem Marszałka 
J. Piłsudskiego, a wyniesionym przejściem na wysokości posesji nr 64 
nastąpi 22 września o godz. 20. I wtedy będziemy mogli poruszać się 
po ul. T. Kościuszki bez utrudnień.

W związku ze śmiercią 

 ś.p.  marii Lucyny
Janiszewskiej
nauczycielki, wychowawczyni 

i wieloletniej dyrektorki Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach

wyrazy głębokiego współczucia 

rOdzinie
składają

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej

z Radnymi

Czesław Renkiewicz 
Prezydent Miasta Suwałk

wraz ze Współpracownikami

235/2019

>> Dyskusja o Drogach
Z udziałem kilkudziesięciu przedsiębiorców z naszego regio-

nu oraz samorządowców z największych miast województwa podla-
skiego odbyła się kolejna edycja Podlaskiego Forum Gospodarczego  
w Suwałkach. Dyskutowano o infrastrukturze transportowej w regio-
nie. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: prezydent Białegostoku tadeusz 
truskolaski, prezydent Łomży mariusz Chrzanowski, prezydent 
Suwałk Czesław renkiewicz , burmistrz Bielska Podlaskiego Jan 
Borowski, Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Białymstoku oraz szefowie i właściciele firm zrzeszeni w Izbie 
Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, samodzielni przedsiębiorcy 
oraz prezesi spółek miejskich.

– Jaka jest dostępność komunikacyjna to widać gołym okiem. Nie 
wszyscy dojechali dziś do nas na czas. Dobry stan naszej infrastruktury 
drogowej jest sprawą pierwszorzędną. Jeśli zabraknie dobrego skomu-
nikowania, to biznes będzie nas omijał z daleka – powiedział prezydent  
Cz. Renkiewicz.

Z przedstawionej  informacji o programie budowy dróg krajowych 
i autostrad w najbliższych latach oraz infrastruktury kolejowej wynika, 
że właśnie ogłaszany jest konkurs na budowę drogi Via Baltica na od-
cinku od Suwałk do Budziska, której rozpoczęcie ma nastąpić z począt-
kiem przyszłego roku i zakończyć w roku 2023. Dwa lata później zakła-
da się uruchomienie nowoczesnego i szybkiego połączenia kolejowego 
Suwałk ze stolicą kraju. 

>>
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Szczegółowe warunki dotyczące składania 
wniosku o przyznanie suwalskiego bonu żłob-
kowego znaleźć można na: www.um.suwalki.pl 
oraz www.dwutygodniksuwalski.pl

zmiany W Bazie SzKOLneJ

W tym roku łączna kwota inwestycji w su-
walskiej oświacie wynikająca z zawartych 
umów na 26 sierpnia wynosi 26 889 177, 39 zł. 
Najważniejsze zadania to: rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 4 (na zdjęciu poniżej), moder-

nizacja instalacji wodociągowej, przeciwpoża-
rowej i bloku żywieniowego w SP nr 7, budowa 
kompleksu boisk wraz z zapleczem oraz infra-
struktury na potrzeby kształcenia zawodowe-
go w ZST, rozbudowa infrastruktury na potrze-
by kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
nr 6 oraz adaptacja pomieszczenia na toaletę 
dziecięcą w Przedszkolu nr 2. Bieżące remonty 
przeprowadzono również w: Zespole Szkół nr 
4, SP nr 6, I LO, SP nr 5, 10 oraz w przedszkolach 
nr: 2, 4 i 6. Trwa też adaptacja budynku przy ul. 
Kościuszki 6 na potrzeby żłobka.
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>>
Są WOLne mieJSCa

Suwalski samorząd przygotował się do 
przyjęcia zwiększonej liczby uczniów w ro-
ku szkolnym 2019/2020 do szkół ponad-
podstawowych. 19 sierpnia zakończył się 
nabór uzupełniający. Z uwagi na zwiększo-
ne zainteresowanie szkolnictwem branżo-
wym, po zakończonym naborze uzupeł-
niającym, utworzono trzy dodatkowe klasy 
w szkołach branżowych I stopnia. Według 
stanu na 28 sierpnia w szkołach prowa-
dzonych przez suwalski samorząd są jesz-
cze wolne miejsca. W klasach po szko -
le podstawowej takich miejsc jest ponad  
30. Najwięcej w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Konopnickiej (11 miejsc w klasie dwu-
języcznej z rozszerzeniem: matematyka, fi-
zyka, jęz. angielski) oraz w Zespole Szkół nr 4  
(10 miejsc w klasach technikum). W klasach 
po gimnazjum jest tylko 8 wolnych miejsc. 
Najwięcej w szkole branżowej w Zespole Szkół 
Technicznych.

– Z przeprowadzonych analiz i deklaracji 
dyrektorów szkół wynika, że szkoły nie będą 
organizowały lekcji w systemie zmianowym. 
Szkoły są przygotowane, dysponują odpo-
wiednią kadrą pedagogiczną, a także liczbą 
sal dydaktycznych – informuje ewa Sidorek, 
zastępca prezydenta Suwałk.

Będzie anaLiza 
WyniKóW egzaminóW

W tym roku niezadawalające wyniki eg-
zaminów zewnętrznych osiągnęli ucznio-
wie suwalskich szkół podstawowych i gim-
nazjów. Znacznie lepsze wyniki osiągnęli ich 
starsi koledzy. Suwalscy maturzyści odnoto-
wali wyniki porównywalne ze swoimi kole-

gami z Łomży i nieco niższe niż maturzyści 
w Białymstoku. Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Suwałk został powołany zespół do 
spraw analizy egzaminów zewnętrznych. 
Zespół ten do 15 listopada tego roku ma 
przeanalizować wyniki egzaminów zewnętrz-
nych w suwalskich szkołach i przedstawić re-
komendacje dotyczące podniesienia jakości 
kształcenia.

– Do pracy w wyznaczonym zespole zosta-
li zaproszeni przedstawiciele różnych środo-
wisk, aby na kwestię oświaty w naszym mieście 
spojrzeć z różnych punktów widzenia. Może to 
mieć pozytywny wpływ na jakość nauczania  
w Suwałkach – uważa E. Sidorek.

BOn
żłOBKOWy 

W kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach (pokój nr 4-5), ul. Mickiewicza 1  
rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęsz-
czających do niepublicznych żłobków, klubów 
dziecięcych oraz będących pod opieką dzien-
nego opiekuna mogą składać, w formie papie-
rowej, wnioski o przyznanie suwalskiego bo-
nu żłobkowego.

Rodzice/opiekunowie prawni składają-
cy wnioski powinni posiadać Suwalskie Karty 
Mieszkańca, których numery wpisują we wnio-
sku o przyznanie suwalskiego bonu żłobko-
wego (oboje rodziców/opiekunów prawnych, 
a w przypadku osoby samotnie wychowują-
cej dziecko – jeden rodzic/opiekun prawny). 
Zgodnie z uchwałą suwalskiej Rady Miejskiej 
wartość bonu to maksymalnie 300 zł miesięcz-
nie, jednak nie więcej niż wynosi opłata za po-
byt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub  
u dziennego opiekuna, z wyłączeniem opłat 
za wyżywienie. 

rok szkolny pełen zmian

2 września 12 064 uczniów i przedszkolaków oraz 1 218 nauczycieli i 513 pracowników administracji  
i obsługi rozpoczęło nowy rok szkolny w suwałkach. to rok pełen rewolucyjnych zmian w polskiej 
oświacie. nie ma już gimnazjów. są za to dwa roczniki w klasach pierwszych szkół średnich. niejasna  
pozostaje sytuacja, jeżeli chodzi o protesty nauczycieli, którzy domagają się wyższych wynagrodzeń.

Tegoroczna matura w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego
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WydarzyłO Się

Ciąg dalszy na str. 7

paSy pOJaWią Się późnieJ
Co z pasami na ulicy Utrata? 

Ulica ma już nową nawierzchnię, 
ale brak jest linii oznaczających 
przejścia dla pieszych oraz oddzie-
lających jezdnie dla pojazdów. Brak 
tych pasów powoduje, że kierow-
cy jeżdżą środkiem ulicy lub nie za-
trzymują się przed przejściami. Jest 
niebezpiecznie.

O wyjaśnienie z poprosiliśmy tomasza drejera, dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. 
– Niestety ze względów technologicznych musi to trochę potrwać. Malowanie znaków pozio-

mych na jezdni może być wykonywane po rozłożeniu się wszystkich związków ropopochodnych, 
co trwa minimum 14 dni. Proces chemiczny zachodzący pomiędzy farbą i pozostałościami związ-
ków ropopochodnych z masy bitumicznej powoduje zmianę koloru farby z białego na brudno-
brązowy oraz bardzo słabą przyczepność do podłoża. Termin rozpoczęcia prac przy wykonywaniu 
oznakowania poziomego na ul. Utrata ustalony został na 9 września. Jeśli warunki pogodowe po-
zwolą (musi być sucho) to termin zakończenia tych prac planowany jest na 27 września. Chciałbym 
zaznaczyć, że linie i przejścia dla pieszych pojawią się w ciągu kilku dni, pozostałe elementy wyko-
nywane są ręcznie i trwa to dłużej. 

Do czasu pełnego oznakowania ul. Utrata proszę kierowców, pieszych i rowerzystów o zacho-
wanie szczególnej ostrożności i przepraszam mieszkańców za utrudnienia.

***

długOść CzarneJ hańCzy nie zmieniła Się
Czytelnik „DTS” zapytał nas o długość Czarnej Hańczy. Skąd to pytanie? Pod mostem na uli-

cy Wojska Polskiego znajduje się tabliczka opisująca rzekę Czarną Hańczę. Wynika z niej, że z te-
go punktu w którym stoimy do źródeł rzeki są 42 kilometry, zaś do Morza Bałtyckiego 510 km. 
Problem w tym, że cała Czarna Hańcza ma 142 km. Zdaniem Czytelnika z zapisu na tabliczce wy-
nika, że Czarna Hańcza ma jednak ponad 550 km.

O wyjaśnienie zgłoszonej sprawy zwróci-
liśmy się do agnieszki domalewskiej, p.o. 
naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.

– Kilometry na wodowskazie oznaczają od-
ległości, jakie wody Czarnej Hańczy mają do po-

konania lub pokonały w obie strony. „510 km” oznacza odległość, którą razem z Niemnem wody 
Czarnej Hańczy pokonają w swojej drodze do Bałtyku. 

Takie określenie „trasy” wód zostało uzgodnione z Fundacją Gaja, pomysłodawcą konkursu. 
Celem jest zwiększenie świadomości, że każda kropla wody z naszej rzeki nie znika, a jest częścią 
większego systemu wód. Dodatkowej informacji o biegu wraz z Niemnem zabrakło z takiego pro-
zaicznego powodu, jakim jest ograniczona powierzchnia wodowskazu. Treść tablicy jak widać skła-
nia mieszkańców do refleksji i poszukiwań, co nas bardzo cieszy.

CzyteLniCy pytaJą

Francuzi w suwałkach
Oficjalna delegacja z francuskiego Grande-Synthe, 

miasta partnerskiego gościła w Suwałkach. To pierw-
sza wizyta nowego mera Grande-Synthe martiala 
Beyaerta w Suwałkach. Spotkał się on z Czesławem 
renkiewiczem, prezydentem Suwałk i jego zastępca-
mi ewą Sidorek i łukaszem Kurzyną oraz zdzisławem 
przełomcem, przewodniczącym Rady Miejskiej.

Włodarze miast partnerskich podpisali plan działań 
na 2019 r., a prezydent Suwałk wręczył merowi Grande-Synthe Włócznię Jaćwingów, przyznaną 
temu miastu na początku roku.

– Ta nagroda jest dla nas bardzo cenna. Przypomina nam o bardzo ważnej współpracy – zwłasz-
cza jeśli chodzi o młode osoby, które mogą wyjeżdżać na wymiany między naszymi miastami, po-
znawać inne kultury – powiedział Martial Beyaert. 

M. Beyaert jest merem Grande-Synthe od 3 lipca tego roku, po tym jak poprzedni wieloletni 
włodarz miasta – damien Carême został europosłem. 

>>

n anna maria anders 
zrzekła się mandatu se-
natora z okręgu suwalsko
-łomżyńskiego. Tym sa-
mym mieszkańcy Suwałk 
i Suwalszczyzny nie będą 
mieli swojego reprezentan-
ta w Senacie, bo miejsce  
w Senacie zwolnione przez A. M. Anders pozo-
stanie puste. Na pół roku przed końcem kadencji 
wyborów uzupełniających się nie przeprowadza. 
Anna M. Anders prawdopodobnie zostanie am-
basadorem naszego kraju we Włoszech.
n Zarzuty kilku osobom podejrzanym o nie-

legalne składowanie odpadów na terenie pod-
suwalskich żwirowni postawiła prokuratura. To 
m. in. właściciele dwóch firm transportowych, 
którzy działali wspólnie z kierowcami cięża-
rówek i koparek. Zgodnie z ustaleniami śled-
czych podejrzani mieli zwozić odpady na te-
ren podsuwalskich żwirowni. Wobec części 
podejrzanych zastosowano poręczenia mająt-
kowe. Co do jednego z mężczyzn śledczy wy-
stąpili do sądu o tymczasowe aresztowanie na 
3 miesiące. Kara za zarzucane czyny to nawet  
5 lat więzienia. Przypomnijmy, że nielegalne 
wysypiska śmieci w połowie sierpnia namie-
rzyła suwalska policja.
n Na placu przy suwalskim Miejskim Ośrodku 

Pomocy Rodzinie, 29 sierpnia w ramach pro-
jektu „Rodzina zastępcza” odbył się Rodzinny 
Festyn Integracyjny pod nazwą „Wszystkie 
dzieci nasze są – promocja rodzicielstwa za-
stępczego”. Była to okazja do spotkania przed-
stawicieli rodzin zastępczych, dzieci objętych 
opieką, a także usamodzielnionych wycho-
wanków pieczy zastępczej. Przygotowano gry  
i zabawy dla dzieci oraz dorosłych, dmuchań-
ce, występy artystyczne a także grill i słodki ką-
cik z ciastami, lodami i napojami.

n Zmiana na stanowisku Łowczego Okrę- 
gowego Polskiego Związku Łowieckiego w Su- 
wałkach. W związku ze złożoną rezygna-
cją Jana goździewskiego, Zarząd Główny 
PZŁ powołał na to stanowisko Wojciecha 
zaniewskiego, wieloletniego prezesa Koła 
Łowieckiego Batalion w Augustowie. 
n  Zespó ł Dance Academy działając y  

w Suwalskim Ośrodku Kultury, pod kierownic-
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przypomną wigierczyków
14 września nad Wigrami w okolicach wsi 

Cimochowizna nad Zatoką Hańczańską (zwaną 
także Zatoką Harcerską) zostanie odsłonięty po-
mnik Batalionu Harcerskiego „Wigry”. Wcześniej, 
bo już o godz. 10 rozpocznie się spotkanie  
w Muzeum Wigier w Starym Folwarku, gdzie 
zostanie otwarta wystawa „Z Wigrami w tytu-
le”. O „Harcerskich obozach instruktorskich nad 
Wigrami 1926-1939” opowie dariusz morsztyn 
(Biegnący Wilk), a tomasz miłko opowie  
o „Batalionie Harcerskim Wigry 1939-1945”.

Batalion Wigry był jednym z najbardziej znanych oddziałów w Powstaniu Warszawskim, który 
tworzyli harcerze kursów podharcmistrzowskich męskiej chorągwi warszawskiej organizowanych 
w latach 1926-1939 nad Wigrami w Zatoce Harcerskiej. Dotąd nie było w tym miejscu jakiegokol-
wiek znaku przypominającego Wigierskich Harcerzy, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. 
Teraz przypomina ich jedynie niewielka tablica w zespole poklasztornym nad Wigrami oraz skwer 
Batalionu Harcerskiego AK „Wigry” przy ul. gen. Andersa w Warszawie. Historię Wigierczyków kul-
tywuje Harcerski Krąg Seniorów im. Batalionu Wigry.
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>>

WydarzyłO Sięmiejska inauguracja 
roku szkolnego 2019/2020

12 064 uczniów i przedszkolaków zainaugu-
rowało nowy rok szkolny 2019/20 w Suwałkach. 
Wraz z nimi pracę rozpoczęło też 1 218 nauczy-
cieli i 513 pracowników administracji i obsługi. 
Miejską Inaugurację Roku Szkolnego zorgani-
zowano w Szkole Podstawowej nr 7. Uczniowie  
z rodzicami, naucz yciele oraz dyrektorz y su-
walskich szkół – to główni goście uroczystości,  
w której wzięli udział m.in. Czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk oraz zdzisław przełomiec , 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach oraz 
poseł Bożena Kamińska.

– Dla suwalskiego samorządu sprawy oświaty to 
jedno z najważniejszych zadań, bo dbałość o edu-
kację mieszkańców to jedna z najlepszych inwesty-
cji w przyszłość naszego miasta – powiedział prezy-
dent Cz. Renkiewicz.

W związku z wprowadzoną reformą, w tym ro-
ku szkolnym w Suwałkach, podobnie jak w całej 
Polsce, mamy podwójny rocznik w szkołach śred-

nich. Ogromne wyzwanie, z którym suwalski samorząd sobie poradził, lecz miało to wpływ 
na finanse miasta. 

Prezydent Miasta Suwałk powierzył stanowiska nowym dyrektorom suwalskich placówek 
oświatowych. Od 1 września iwona łazarska będzie nowym dyrektorem Przedszkola nr 6,  
a elżbieta Słowikowska dyrektorem Przedszkola nr 10. Ponownie stanowiska dyrektorów 
przedszkoli będą pełniły: małgorzata penczek w Przedszkolu nr 1 i Jolanta palczewska  

w Przedszkolu nr 4. Wszystkie 
panie będą dyrektorami przed-
szkoli do 31 sierpnia 2024 r. 
Natomiast natalia górska bę-
dzie pełnić obowiązki dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 zgodnie 
z obowiązującym prawem do 
30 czerwca 2020 r.

Więcej o tym na str. 3 i 5.

Uczestników miejskiej inauguracji roku 
szkolnego powitała Beata Wanda Życzkow-
ska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

Po wakacjach wypoczęci do 
szkoły powrócili uczniowie 
suwalskiej „siódemki”

>>
twem mihaila nikolowa zdobył Grand Prix 
festiwalu „Morning Star” w Bułgarii oraz dwa 
pierwsze miejsca w kategoriach: Dance Show 
– mini formacja oraz Dance Show – produkcja. 
n W Wigrach w pobliżu Gawrych Rudy utopił 

się 43-letni płetwonurek z Suwałk, który nurko-
wał samotnie. Ciało znajdowało się około dwu-
dziestu metrów od brzegu, na głębokości kil-
kunastu metrów. 
n Suwalscy kryminalni zatrzymali 28-lat-

ka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości 
środków odurzających. Wstępne badania nar-
kotesterem wykazały, że znalezione w miej-
scu zamieszkania suwalczanina narkotyki to 
amfetamina i marihuana. Na wniosek policji  
i prokuratury, suwalski Sąd Rejonowy zastoso-
wał wobec zatrzymanego tymczasowy areszt 
na 3 miesiące. 
n 31 sierpnia z okazji Dnia Solidarności i Wol- 

ności pod suwalskim Dąbkiem Wolności kwiaty 
złożył prezydent Suwałk Czesław renkiewicz 
wraz ze swoim zastępcą łukaszem Kurzyną 
oraz przewodniczący i radni Rady Miejskiej.

n Działacze NSZZ „Solidarność” uczcili 39. 
rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych 
odrębnymi uroczystościami pod Dębem 
Wolności w suwalskim Parku Konstytucji 3 Maja.
n Suwalczanin Leszek Lewoc otrzymał me-

dal za zasługi dla NSZZ „Solidarność”. 30 lat 
temu L. Lewoc był jednym z organizatorów 
struktur NSZZ „Solidarność” w wojewódz-
twie suwalskim. W tamtym okresie pełnił sze-
reg ważnych funkcji w strukturach związku. 
Był rzecznikiem prasowym, sekretarzem, wi-
ceprzewodniczącym ZR „Pojezierze” NSZZ 
„Solidarność”.
n W podsuwalskim Zielonym Kamedulskim 

w studzience podczas wykonywania prac kon-
serwacyjnych zasłabł mężczyzna. Na szczęście 
dzięki szybkiej reakcji świadków zdarzenia oraz 
przybyłych służb ratunkowych mężczyznę 
udało się uratować.
n Nie żyje maria Lucyna Janiszewska, wie- 

loletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Su- 
wałkach. Zmarła 28 sierpnia. Miała 66 lat. 
Urodziła się w 1953 w roku w Augustowie. 
n  29 sierpnia w Suwałkach po połu-

dniu silny wiatr uszkodził drzewa i gałęzie, 
m.in., przy ulicach: W. Gałaja, T. Noniewicza, 
gen. W. Sikorskiego, gen. J. Dwernickiego,  
A. Lityńskiego i A. Wierusz-Kowalskiego. Siła 
wiatru była taka duża, że miejscami zostały 
przewrócone całe drzewa. 
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Po raz kolejny Suwałki i Suwalszczyznę od-
wiedzili polscy olimpijczycy. Ich przyjazd zwią-
zany był z doroczną uroczystością, związaną  
z osłonięciem granitowych tablic w Alei Gwiazd 
Sportu w Wojewódzkim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji Szelment.

23 sierpnia do Szelmentu dotarli: Lesław 
ćmikiewicz – dwukrotny medalista olimpij-
ski (złoto w Monachium i srebro w Montrealu), 
grał w drużynie Kazimierza górskiego, która 
zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach świata  
w RFN; Luiza złotkowska – dwukrotna me-
dalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim  
(w Vancouver – brąz, w Soczi – srebro), helena 
pilejczyk – brązowa medalistka olimpij-
ska w łyżwiarstwie szybkim ze Squaw Valley), 
edyta dzieniszewska-Kierkla – kajakarka 
z Augustowa dwukrotna olimpijka z Pekinu 
i Rio de Janeiro i Walter Steiner – szwajcar-
ski skoczek narciarski i srebrny medalista olim-
pijski z Sapporo (przegrał z Wojciechem 
Fortuną). Odsłonięto też tablice: Władysława 
Kozakiewicza – mistrza olimpijskiego w skoku 
o tyczce z Moskwy, zbigniewa Bródki – mistrza 
olimpijskiego w łyżwiarstwie szybkim z Soczi 
oraz andrzeja Suprona – srebrnego medalisty 

olimpijczycy w suwałkach>>

XX-lecie klubu jaćwing
Z udziałem ponad 70 zawodników odbyły się w Suwałkach ogólnopol-

skie zawody osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu. Zawody 
te były jednym z elementów bogatego programu obchodów XX-lecia 
działalności Klubu Sportowego Jaćwing. Do Suwałk przyjechali zawod-
nicy i działacze sportowi z wielu polskich miast, m.in.: Białegostoku, 
Częstochowy, Lublina, Olsztyna, Opola i Warszawy.

Zwycięzcą Otwartego Integracyjnego Turnieju w Bowlingu został  
radosław podbielski, reprezentujący PZG Suwałki, który zdobył 179 pkt.  
Drugie miejsce zajął mieczysław Kontrymowicz, a trzecie Cezary 
dybiński – obaj z OKS Warmia i Mazury w Olsztynie. Zawodniczką, któ-
ra uzyskała najlepszy wynik okazała się paulina Seredzińska – suwal-
czanka zajmując czwarte miejsce w turnieju.

Podczas uroczystego podsumowania rozegranych zawodów oraz 
zamknięcia obchodów jubileuszu XX-lecia Klubu Jaćwing, Czesław 
renkiewicz  prezydent Suwałk i  zdzisław przełomiec , przewod-
niczący Rady Miejskiej wręczyli prezesowi Jaćwinga romanowi 
Wrześniewskiemu pamiątkowy grawerton.  

Klub Jaćwing powstał w 1999 r. Skupia w swoim gronie kilkadzie-

Od prawej Luiza Złotkowska, Helena Pilejczyk, Lesław Ćmikiewicz, tłumacz, Walter Steiner i Wojciech 
Fortuna

siąt osób niewidomych i słabowidzących zaangażowanych w wiele dys-
cyplin sportowych, szczególnie bowling oraz warcaby stupolowe i sza-
chy. Przedstawiciele Klubu mają za sobą wiele sukcesów na arenach 
ogólnopolskich i międzynarodowych m.in.: zdobycie przez Stanisława 
poświatowskiego tytułu wicemistrza świata osób niewidomych i nie-
dowidzących w Seulu (w 2016 r.) oraz zdobycie z andrzejem świtajem  
(w parach) tytułu mistrza Polski w bowlingu osób niewidomych i niedo-
widzących w 2017 r. i dwukrotne wicemistrzostwo kraju w tej kategorii.

>>

olimpijskiego w zapasach z Moskwy.
Po uroczystościach w Szelmencie, mistrzowie  

olimpijscy gościli w suwalskiej Szkole Podsta- 
wowej nr 10 z Oddziałami  Integracyjnymi im. 
Olimpijczyków Polskich. W spotkaniu uczest-
niczyli m.in. Czesław renkiewicz, prezydent 
Suwałk oraz zdzisław przełomiec, przewod-
niczący Rady Miejskiej wraz z radnymi oraz na-
uczyciele i uczniowie, zawodnicy, trenerzy, a tak-
że i działacze suwalskich klubów sportowych.

Wiceprezes Klubu 
Andrzej Świtaj, 

obchodzący 35. lecie 
pracy na rzecz 

środowiska osób nie-
pełnosprawnych otrzy-

mał z rąk Czesława 
Renkiewicza Medal 
Prezydenta Suwałk

Na zdjęciu 
od lewej 
Roman 
Wrześniewski, 
Gabriela 
Poświatowska, 
Stanisław 
Poświatowski 
i Dominik 
Czyż

W imieniu własnym 
oraz Rady i Członków Klubu Sportowego „Jaćwing”

pragnę wyrazić serdeczne podziękowania
naszym przyjaciółkom

Wandzie Wrześniewskiej, Joannie Wrześniewskiej
i Gabrieli Poświatowskiej,

które bardzo nas wspierały wolontarystycznie 
 podczas wszystkich 20 lat działalności Klubu

Andrzej Świtaj
Wiceprezes Klubu

231/2019
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patriOtyCznie i OryginaLnie

Jubileuszową AUKSO rozpoczął koncert kwintetu Alternative Ensemble. 
Było patriotycznie i oryginalnie. Z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego muzycy zaprezentowali utwory zawierające cytaty i opra-
cowania najpopularniejszych pieśni żołnierskich, patriotycznych i harcer-
skich. Wpleciono w nie odgłosy przywodzące na myśl walkę, strzały i woj-
nę. Z okazji setnej rocznicy pierwszego Powstania Śląskiego publiczność 
mogła usłyszeć śląskie melodie ludowe.

Fot. Bogusław Wasilewski

WieLKi śWiat Opery 
Szczególne wrażenie zrobił koncert światowej sławy śpiewaka ope-

rowego tomasza Koniecznego, który do Suwałk przyjechał z Festiwalu 
Wagnerowskiego z Bayreuth, jednego z największych na świecie festiwa-
li muzyki klasycznej. Najsłynniejszy obecnie polski bas-baryton wykonał 
m.in.: Cztery sonety miłosne Tadeusza Bairda do słów Wiliama Szekspira 
oraz pieśni Stanisława Moniuszki. Sala SOK wypełniona była po brzegi. 
Suwalskiej publiczności spodobały się zwłaszcza znakomicie wykonane pie-
śni moniuszkowskie. Do suwalskiego koncertu śpiewak operowy powrócił 
w czasie późniejszej warszawskiej inscenizacji „Strasznego dworu”, zauwa-
żając, że repertuar zaprezentowany w Suwałkach szczególnie mu odpowia-
da. Warto przypomnieć, że w 200. rocznicę urodzin kompozytora, 2019 r. 
jest Rokiem Moniuszkowskim. 

– Życie artystyczne to rzecz skomplikowana. Ja nie chciałem być ani ak-
torem, ani śpiewakiem. Marzyła mi się reżyseria, ale okazało się, że byłem 
na to zbyt młody i dlatego zająłem się aktorstwem. Jednocześnie zacząłem 
uczyć się także śpiewu – powiedział T. Konieczny podczas zorganizowane-
go spotkania z publicznością. 

T. Konieczny to znakomity śpiewak z międzynarodową karie-
rą oraz zdolny aktor i reżyser teatralny. Ukończył wydział aktorski  
w PWSFTviT w Łodzi oraz klasę śpiewu solowego w Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie a także i Hochschule für Musik  
w Dreźnie. Znany jest przede wszystkim z wykonań utworów Richarda 
Wagnera.

Znakomicie zagrała też Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, dyrygo-
wana przez jej dyrektora i założyciela marka mosia. Koncert prowa-
dziła Justyna rekść-raubo, dyrektor Filharmonii AUKSO.

Finał auKSO
W koncercie finałowym AUKSO 

na scenie SOK Kasia moś (na zdję-
ciu obok) zaprezentowała muzycz-
ną moc swojej rodziny oraz zespołu 
muzyków i orkiestry AUKSO. W ze-
spole znalazł się brat mateusz moś, 
grający na skrzypcach a Orkiestrą 
Kameralną Miasta Tychy dyrygował 
ojciec, Marek Moś.

Także repertuar był niezwykły. 
Licznie zgromadzeni słuchacze za-
brani zostali w swoistą muzyczną 
podróż, podczas której wokalistka 
zaprezentowała premierowy kon-
cert nowych kompozycji zapowia-
dających kolejny album, uzupełniony 
utworami z płyty „Inspination”. Nie 
zabrakło także utworu „Flashlight”,  
w brzmieniu orkiestrowym, który przed dwoma laty Kasia Moś, jako re-
prezentantka Polski zaprezentowała na konkursie Eurowizji w Kijowie.

Koncert poprzedzony został uroczystym akcentem, podczas które-
go władze samorządowe Suwałk podziękowały dyrektor Filharmonii 
AUKSO, Justynie Rekść-Raubo oraz dyrygentowi Orkiestry Kameralnej 
Miasta Tychy, Markowi Mosiowi za wieloletnią współpracę i wspania-
łą ofertę muzyki klasycznej na światowym poziomie. Kwiaty i życze-
nia oraz okolicznościowe upominki przekazali: ewa Sidorek, zastęp-
ca prezydenta Suwałk, zdzisław przełomiec, przewodniczący Rady 
Miejskiej, agnieszka domalewska, p.o. naczelnika wydziału kultu-
ry i sportu Urzędu Miejskiego oraz alicja andrulewicz, dyrektor SOK 
Suwałki.

Patronat medialny nad XX-letnią Filharmonią AUKSO sprawował 
„DwuTygodnik Suwalski”

tegoroczna XX letnia Filharmonia aukso na długo pozostanie w pamięci suwalskich (i nie tylko) meloma-
nów. w suwałkach „powiało” wielkim operowym światem. w suwalskim ośrodku kultury wystąpił świato-
wej sławy bas-baryton tomasz konieczny. suwalskiej publiczności zaprezentowali się też: wioloncze-
lista andrzej bauer, „kameraliści” z orkiestry aukso (alternative ensemble), kasia moś oraz orkiestra 
kameralna miasta tychy aukso pod dyrekcją marka mosia.

niezapomniane  aukso

Od lewej Marek Moś, Tomasz Konieczny i Justyna Rekść-Raubo

Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia
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trzy dni trwały obchody setnej rocznicy odzyskania wolności przez suwałki. rozpoczęło się otwarciem 
wystawy w suwalskim archiwum, a zakończyło się potańcówką nad zalewem arkadia. były wystawy, kon-
certy, piknik, sadzenie dębów 100-lecia niepodległości oraz odsłonięcie muralu i orłów na słupach za-
bytkowej bramy do dawnych koszar 2. pułku ułanów grochowskich im. gen. j. dwernickiego. kulminacją 
obchodów była msza św. w intencji suwalczan w konkatedrze pw św. aleksandra oraz oFicjalna uroczy-
stość połączona z wręczeniem sztandaru polskiej organizacji wojskowej na placu przy pomniku mar-
szałka józeFa piłsudskiego.

100.  rocznica  oDzyskania 
wolności  przez  suwałki

W uroczystościach oficjalnych uczestniczyli m.in. kombatanci, żołnierze, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze oraz Dariusz Piontkowski, minister eduka-
cji narodowej; Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji; posłowie Bożena Kamińska i Krzysztof Truskolaski; europoseł Tomasz Frankow-
ski; wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski; prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz; suwalscy radni z wszystkich ugrupowań wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Zdzisławem Przełomcem; samorządowcy z sąsiednich powiatów i województwa podlaskiego, przedstawiciele suwalskich szkół, instytucji, firm komunalnych, organizacji 
pozarządowych i suwalczanie

Na Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego wręczono sztandar 
Polskiej Organizacji Wojskowej

Na cmentarzu przy  
ul. Bakałarzewskiej, 
gdzie spoczywają 
polegli w Powstaniu 
Sejneńskim
złożono kwiaty 
przy pomniku POW 
Na cmentarzu przy  
ul. Bakałarzewskiej, 
gdzie spoczywają 
polegli w Powstaniu 
Sejneńskim

W suwalskim Archiwum Państwowym otwarto 
wystawę pt. „Pierwsze dni Niepodległości”, na 
której zaprezentowano dokumenty, ilustrujące 
odzyskanie przez naród niepodległości  
w poszczególnych dzielnicach Rzeczypospolitej, 
w tym na Suwal-
szczyźnie. Wyda-
rzeniu towarzy-
szyły wykłady prof. 
dr. hab. Grzegorza 
Nowika z Polskiej 
Akademii Nauk 
oraz dyrektora  
suwalskiego  
Archiwum  
Tadeusza  
Radziwonowicza
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23 sierpnia w SOK przy ul. Jana Pawła II 5 otwarto wystawę „Niepodle-
głe Suwałki w filatelistyce i numizmatyce” przygotowaną przez suwalskich 
filatelistów. Wernisażowi wystawy towarzyszył pokaz filmu „Suwalszczy-
zna w drodze do niepodległej” i wykład Andrzeja Matusiewicza. Poczta 
Polska wydała personalizowane znaczki z okazji setnej rocznicy wyzwo-
lenia Suwałk. Oprócz znaczków wydana została także okolicznościowa 
kartka pocztowa

Także 23 sierpnia 
odsłonięto dwa orły, 
które stanęły na postu-
mentach z obu stron 
zabytkowej bramy 
przy suwalskiej ul. 
Generała Kazimierza 
Pułaskiego. Odtworzo-
no rzeźby orłów,  
które zostały zniszczo-
ne prawdopodobnie 
przez Niemców  
w 1939 roku.  
Nowe rzeźby wykonał  
Rafał Strumiłło

24 sierpnia na budynku przy skrzyżowaniu ulic 24 sierpnia i Tadeusza 
Kościuszki odsłonięto mural artystyczny „Suwałki dla Niepodległej”.  
W centrum muralu jest namalowana postać Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego wraz z jego cytatem: „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną”. 
Na muralu jest też postać Walerego Romana i elementy nawiązujące  
do Powstania Sejneńskiego oraz Pułku Strzelców Suwalskich

Na pikniku rodzinnym nad Zalewem Arkadia dla najmłodszych było malowanie 
twarzy, pokaz baniek mydlanych, specjalna wersja gry planszowej – scrabble oraz 
gra  terenowa wokół zalewu. Ponadto były gry i zabawy z dawnych czasów przygo-
towane przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej. Można było sprawdzić 

się w gonieniu 
fajerki, podzi-
wiać widoczki 
w szufladzie czy 
pograć w gumę. 
Najbardziej 
wytrwali mogli 
otrzymać w na-
grodę smakołyki 
sprzed lat czyli 
chleb z cukrem  
i śmietaną

A na zakończenie obchodów wiel-
ką potańcówkę nad Zalewem 
Arkadia zorganizował Suwalski 
Ośrodek Kultury. Do tańca zagra-
ła Warszawska Orkiestra Senty-
mentalna. Nad wodą zabrzmia-
ły wzruszające walce, namiętne 
tanga, skoczne polki, porywające 
foxtroty, rumby i slow-foxy, pio-
senki i pieśni z repertuaru Astona, 
Gran, Fogga i innych gwiazd  
teatru, kabaretu czy filmu

Na placu przed suwalskim ratuszem zaprezentowano widowisko historyczne „Dzisiaj 
ziemia wasza jest wolną” przygotowane przez suwalskie Muzeum Okręgowe, GRH 
Garnizon Suwałki, zaproszonych gości i chętnych mieszkańców miasta. Na widowi-
sko złożyła się projekcja filmu, połączona ze scenami aktorskimi, opowiadającymi  
o trudnej drodze Suwalszczyzny do niepodległości
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czytające podwórko
Tradycyjnie w końcu sierpnia w jarzębinowym skwer-

ku przy ul. Witosa 4A biblioteczne Midicentrum zorgani-
zowało akcję pod nazwą „Czytające podwórko”. W akcji 
przygotowanej przez suwalską Bibliotekę Publiczną im. 
M. Konopnickiej uczestniczyły m.in. dzieci z Przedszkola 
„Koszałkowo”. 

Na „Czytającym podwórku” pojawiło się kilkudzie-
sięcioro dzieci, które mogły spędzić ze sobą czas lub na-
wet poleżakować pod jarzębinami. Uczestniczyły także  
w spektaklu kamishibai i zapoznały się z najnowszą lite-
raturą dziecięcą. W ruch poszły również klocki, z których 
„wyczarowywano” praktycznie wszystko. Wszystko to od-
było się przy znakomitej pogodzie, dzięki czemu wakacyj-
ne popołudnie chyba dla większości uczestników okazało 
się atrakcyjne. Było to połączenie przyjemnego z poży-
tecznym, bo ta akcja promuje niezwykle rozwijający kontakt z książką oraz wspólne czyta-
nie, podczas którego dzieci najlepiej uczą się poprawności wypowiedzi.

>> jeDnolite 
tablice

Prezydent Miasta Suwałk ustalił jednolite wzo-
ry tablic z nazwami ulic, placami, rond, skwerów na 
terenie Suwałk. W Zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Suwałk dopuszcza się jedynie stosowanie skrótów: 
„r.” zamiast wyrazu „rok” oraz stopni wojskowych 
zgodnie z zasadami przyjętymi w języku polskim.

>>

Zgodnie z Zarządzeniem, dyrektor suwalskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni ma czas na wymianę tablic 
na jednolite do 31 grudnia 2021 r. Jednocześnie do-
puszcza się pozostawienie istniejących tablic speł-
niających wymagania dotyczące nazewnictwa, 
herbu oraz posiadających odpowiednią aprobatę 
techniczną do czasu ich wyeksploatowania. Szerzej 
o tej sprawie pisaliśmy w nr 4 z tego roku. Powyżej 
wzory obowiązujących tablic z nazwą ulicy, placu, 
ronda, skweru na terenie Suwałk.

gala moniuszkowska to 
kolejna odsłona Vii między- 
narodowego Festiwalu arS 
muSiCa w Suwałkach.  
W Sali im. a. Wajdy zaprezen-
towano m.in. sceniczną  
adaptację opery komediowej 
„nowy don Kichot czyli sto 
szaleństw”, której autorami 
są Stanisław moniuszko  
i aleksander Fredro.

Gala składała się z dwóch 
części. W pierwszej zaprezen-
towali się uczestnicy konkursów  
i warsztatów. W drugiej części 
widzowie mogli obejrzeć ada-
ptację sceniczną opery kome-
diowej „Nowy Don Kichot czyli 
sto szaleństw”. Adaptację opery 
przygotowali: marek Cichucki – reżseria oraz małgorzata Wojdełko – choreografia i mariusz Krzywicki – scenografia, kostiumy. Koncert prowa-
dzili: marlena Borowska i tomasz Baranowski.

Koncert finałowy VII Międzynarodowego Festiwalu ARS MUSICA w Suwałkach zaplanowano na 13 października 2019 r. o godz. 19 w konkatedrze 
pw św. Aleksandra w Suwałkach. Jego wykonawcami będą: Marlena Borowska – sopran, Jacek Szymański – tenor, rafał Sulima – organy.

Patronat medialny nad VII Międzynarodowym Festiwalem ARS MUSICA sprawuje „DwuTygodnik Suwalski”.

gala moniuszkowska

Anna Jeruć-Kopeć, Natalia Winnik z towarzyszeniem Orkiestra Festiwalowej pod dyrekcją Kazimierza  
Dąbrowskiego

>>
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¿ film wyświetlany w ramach DKF 13 „Donbas” Siergieja Łoźnicy – 11.09, 
godz. 18, Sala Kameralna, bilety 12 zł w kasie SOK lub karnet na 4 filmy 
za 36 zł. Będzie to pierwsze spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym 
po wakacyjnej przerwie;

¿ Filharmonię Suwałk – „Czar smycz-
ka”. Katarzyna Duda zagra Mozarta  
– 13.09, godz. 19, Sala im. A. Wajdy. 
To już 13. sezon Filharmonii Suwałk,  
w której Suwalska Orkiestra Kameralna 
występuje z uznanymi polskimi wirtu-
ozami i postaciami sceny muzyki po-
ważnej. Na inauguracji będzie oka-
zja zachwycić się dźwiękami, które ze 
skrzypiec z początku XIX wieku wydo-
bywa z maestrią (mistrzostwem) zna-
komita artystka, Katarzyna Duda.

¿ Pchli targ – szansa dla łowców skarbów – 15.09, w godz. 9-13, parking 
za SOK-iem. Wstęp wolny, brak opłat za stoisko.

muzeum OKręgOWe W SuWałKaCh
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ wystawę „Jaćwingowie zapomniani wojownicy”. Wystawa tylko do 
8 września.

gaLeria SztuKi WSpółCzeSneJ – gaLeria andrzeJa StrumiłłO
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę rzeźb Algisa Kasparaviciusa „Sodas” („Ogród”). Wystawa 
potrwa do 20.09.

BLaCK pun KOmin 
oraz SuWaLSKO auguStOWSKa StrOna darta, 

ul. E. Plater 1 zapraszają na:
¿ koncert Manipulation, Angrrsth i Morbus, piątek, 13.09, godz 18-22. 

Bilety w przedsprzedaży 15 zł w dniu koncertu 20 zł.

rOzmarinO ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert zespołu „Rock konia” w ramach „Jam Session – 6.09, godz. 

19.30. Wstęp wolny.
¿ koncert Jacka Kleyffa i Małgorzaty Makowskiej – 7.09, godz. 19.30. 

Bilety – 35 zł, rezerwacja pod nr tel. 87 5632400.
¿ X spotkanie Suwalskiego Fan Club Bluesa – koncert zespołu Doktor 

Blues – 12.09, godz. 19. Wstęp wolny.
¿ koncert Apostolis Anthimos Quartet – 17.09, godz. 19.30. Wstęp wolny.

arChiWum pańStWOWe, ul. Kościuszki 69 zaprasza na:
¿ ogólnopolską konferencję naukową pt. „Między Orłem a Pogonią. 

Suwalszczyzna w latach 1918–1920”, 12.09, godz. 10.45. Jej tematem będą 
– zmienne losy Suwalszczyzny w pierwszych latach niepodległości Polski. 
Konferencja zorganizowana będzie wspólnie z białostockim Oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodowej i Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem 
Naukowym.

Cinema Lumiere
ul. Dwernickiego 15
zaprasza na filmy:

– do 5.09 – „Playmobil. Film” (komedia animowana), 
„Toy Story 4” (komedia animowana), „Król Lew” (przygo-
dowy/familijny), „Na bank się uda” (komedia), „Pewnego 
razu... w Hollywood” (dramat kryminalny), „Świat  
w ogniu” (akcji), „Gdzie jesteś, Bernadette?” (komedio-
dramat), „Ból i blask” (dramat);

– 3.09 – „Diego” (dokumentalny/sportowy) – film wy-
świetlany w cyklu KINO KONESERA;

– 4.09 – Horrorowa Noc Filmowa – „To”, „To: Rozdział 2”;
– od 4.09 – „Polityka” (sens.), „To: Rozdział 2” (horror);
– od 6.09 – „Magiczny dywan” (anim./przygodowy);
– 11.09 – „Sztuka ścigania się w deszczu” (komediodra-

mat) film wyświetlany w cyklu „BABSKIE WIECZORY”;
– od 13 września – „Wyprawa Magellana” (animowany/przygodowy), 

„Piłsudski” (dramat historyczny).

BiBLiOteKa puBLiCzna im. marii KOnOpniCKieJ
W SuWałKaCh ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿  d o  u d z i a ł u  w ko n k u r s i e 
„Śpiewanie to wyzwanie”. Nie ma 
ograniczeń wiekowych. Warunkiem 
konkursu jest nagranie autorskiej 
piosenki do wierszy Danuty Wawiłow 
lub Natalii Usenko, np. w forma-
cie mp3, wraz z wypełnionym for-
mularzem zgłoszeniowym (każdy  
z uczestników zespołu wypełnia 
oddzielny dokument). Termin zło-
żenia formularza upływa 31 paź-
dziernika. Informacje o konkursie 
można uzyskać pod numerem te-
lefonu: 87 565-62-46 lub e-mailem:  
dzieci@bpsuwalki.pl
Konkurs zorganizowano w ramach realiza-

cji zadania „Uderz w stół, a muzycy w bibliotece się odezwą” dofinan-
sowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-

chodzących z Funduszu Promocji Kultury.

¿ na spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem, 
14.09, godz. 17. J. Ćwiek, pisarz jest znany wśród 
fantastów z serii „Kłamca”, a w tym roku zadebiu-
tował w świecie kryminału swoim „Szwindlem”. 
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 

obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy 
na bilety do kina. Od 5 września kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważ-
nia do zakupu biletu do kina na film 2D (w cenie 19 zł) i 3D (w cenie 19 zł). 
Filmy objęte akcją: „Król Lew”, „Gdzie jesteś, Bernadette?”, „To: Rozdział 2”.
¿ od 2.09 biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 9 do 18, w soboty od 9 do15.

midiCentrum, ul. Witosa 4 zaprasza:
¿ do zapisów na zajęcia dla klas, przez formularz na stronie midicen-

trum: www.midicentrum.pl, zapisy telefoniczne, tel. 87 565 62 47, na za-
jęcia popołudniowe rozpoczną się 16.09.
¿ na soboty familijne – 4. urodziny Midicentrum – 7.09 w godz. 10-14
 Więcej informacji na stronie www.midicentrum.pl, tel. 87 565 62 47.

SuWaLSKi OśrOdeK KuLtury 
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿We_selle. Tanecz- 
ną superprodukcję – 
10.09, godz. 19, Sala im. 
A. Wajdy. Efektowny, 
intensywny, tętniący 
energią spektakl-wa-
riacja na temat drama-
tu Wyspiańskiego czy 
„Ślubu” Gombrowicza  
z odwołaniami do kul-
t u r y  w s p ó ł c z e s n e j 
– choćby do f ilmów 
Wojciecha Smarzowskiego. W projekcie zbudowanym na połącze-
niu tańca współczesnego, performansu i projekcji wideo występu-
je 9 tancerzy, w tym suwalczanin Paweł Urbanowicz. Spektakl dla wi-
dzów od 15. roku życia;

13

zaproszenia suwalskie

w kinie
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pOrażKa na pOCząteK
Od porażki nowy sezon rozpoczęła drużyna Akademia 2012 Suwałki 

w II lidze piłki nożnej kobiet. W Suwałkach Akademia 2012 przegrała 0:4 
z zespołem Tygrys Huta Mińska. W następnej kolejce suwalska drużyna 
zagra w Białymstoku z drużyną Ekosport.

 
Vii turnieJ im. g. WOłągieWiCza

Lech Poznań wygrał VII edycję Turnieju Piłkarskiego im. Grzegorza 
Wołągiewicza rozegranego na suwalskim stadionie przy ul. Zarzecze 26.  
Akademia Piłkarska Wigry Suwałki zajęła piątą lokatę w tym turnieju,  
w którym rywalizowali chłopcy z rocznika 2010 i młodsi z 12 klubów  
z Polski, Litwy, Białorusi i Łotwy.

Akademia Piłkarska Wigry Suwałki wygrała 4:1 z łotewskim FK Priekuli

Trzy zwycięstwa, jeden remis i cztery porażki to bilans drużyny AP 
Wigry w tym turnieju. Suwalscy młodzi piłkarze wygrali 4:1 z FK Priekuli, 
5:2 z Tauras Kowno i 6:1 z Wisłą Płock. Najlepszym zawodnikiem AP Wigry 
wybrano Emila Mikulskiego, a Wiktor Siemieniaka z suwalskiej drużyny 
został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju.

Zbiorowe zdjęcie uczestników VII Turnieju Piłkarskiego im. G. Wołągiewicza

W końcowej klasyf ikacji poznański Lech wyprzedził Dinamo 
Mińsk, Legię Warszawa i Wisłę Kraków. Turniej jest imprezą cyklicz-
ną upamiętniającą byłego Prezydenta Miasta Suwałk, byłego Prezesa 
Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” – Grzegorza Wołągiewicza.

14

Wydarzenia SpOrtOWe
m. andreJCzyK miStrzynią pOLSKi

Lekkoatletka LUKS Hańczy Suwałki 
Maria Andrejcz yk , w ygrała r y wa-
lizację w rzucie oszczepem kobiet 
na Mistrzostwach Polski w Radomiu.  
M. Andrejczyk wygrała zdecydowanie, 
w trudnych warunkach, w każdej kolej-
ce rzucała najdalej. Najlepszy wynik osią-
gnęła w ostatniej kolejce. Rzuciła 59 m. 
To drugi w karierze M. Andrejczyk tytuł 
mistrzyni Polski seniorów.

LeKKOatLeCi z medaLami
Bardzo udanie zaprezentowali się młodzi suwalscy lekkoatleci  

w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego U16 rozegranych w Olecku. 
Zawodnicy suwalskiej Hańczy wywalczyli: 7 złotych, 1 srebrny i 3 brązowe 
medale, ustanawiając jednocześnie 8 rekordów życiowych. Rywalizację  
w swoich konkurencjach wygrali: Julia Słabińska (skok w dal – 5.24 m, 200 
m ppł – 31.45 rek. życiowy), Julia Sawicka (80 m ppł – 13.02 rek. życiowy), 
Piotr Konopko (110 m ppł – 16.40 rek. życiowy, skok wzwyż – 188 cm rek.  
życiowy), Paweł Ćwikowski (1000 m – 2:54,71), Bartosz Taraszkiewicz 
(oszczep – 46.00 m rek. życiowy). Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Wigry CzWarte 
W ostatnich meczach piłkarze suwalskich Wigier wygrali dwa mecze 

i jeden przegrali. Najpierw w Grudziądzu Wigry wygrały 2:1 z Olimpią. 
Gole dla Wigier strzelili: Arkadiusz Najemski w 2 min. i w 74 min. Dla go-
spodarzy gola zdobył Omran Haydary w 7 min. Wszystkie gole padły po 
rzutach rożnych. Następnie w Suwałkach Wigry pokonały 1:0 Termalikę 
Bruk-Bet Nieciecza. Gola strzałem sprzed pola karnego w 32 min. zdo-
był Łukasz Sosnowski.

W siódmej kolejce suwalska drużyna przegrała 1:2 z Miedzią  
w Legnicy. Gola dla Wigier strzelił Cezary Sauczek w 90 min, a dla rywa-
li Jakub Łukowski w 65 min. i Patryk Makuch w 76 min. Suwalski zespół  
z dorobkiem 11 pkt zajmuje czwartą lokatę w tabeli. W tabeli są niewielkie 
różnice punktowe, bo czwarte Wigry od trzynastej Puszczy Niepołomice 
dzieli… 1 punkt. I właśnie z Puszczą Niepołomice Wigry zagrają w następ-
nej kolejce w Suwałkach. Mecz rozpocznie się 7 września o godz. 18 na 
stadionie przy ul. Zarzecze 26.

piłKarze z mieJSKimi Stypendiami
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz przyznał 25 stypendiów na 

okres dwunastu miesięcy zawodnikom i trenerom z Suwalskiego Klubu 
Sportowego „Wigry” o łącznej wartości 120.000 zł miesięcznie.

– To odpowiedź 
suwalskiego samo-
rządu na wsparcie 
suwalskiego sportu 
i naszej dumy dru-
żyny Wigry Suwałki. 
D z ięk i  s ys temo -
w i  s t y p e n d i ó w 
m o ż e my  w s p i e -
rać sport profesjo-
nalny. Wierzę, że te 
stypendia pomogą  
w osiągnięciu celu jakim jest gra na wysokim poziomie i utrzymanie się 
w I lidze – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, podobną pomoc od samorządu 
otrzymują siatkarze i szkoleniowcy grającego w PlusLidze MKS Ślepsk 
Malow Suwałki oraz badmintoniści ekstraklasowego SKB Litpol-Malow 
Suwałki. Wysokość łącznej kwoty, która co miesiąc trafia do danego klubu 
uzależniona jest od miejsca, jakie piłkarze i siatkarze zajęli na koniec ostat-
niej rundy, a badmintoniści – na koniec sezonu. Przypomnijmy, że Wigry  
w poprzednim sezonie zajęły piętnaste miejsce w tabeli I ligi.

Fot. Maria Andrejczyk
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ławka rezerwowych
W średnim wieku pani z Augustowa
lubiła krasą swą epatować.
Na konkursach piękności
potrafiła zagościć
Z tyłu sceny, jako rezerwowa.

Urszula Marciniak „Nebula”

***
Pewien August, co synem był Bony,
Lubił prawić o zmierzchu androny.
„Nie dadzą mu Suwałki
pomnika za przechwałki”-
rzekł Koszałek – Opałek zmartwiony.

Barbara Aleksiejczyk  „Woda”

***
Raz gastrolog na suwalskiej obwodnicy
160 gnał z powodu okrężnicy.
Tu nasuwa się pytanie –
Miał turboładowanie?
Ależ skąd! Tak gna się po kwaśnicy!

Teresa Kozłowska „Piskorek”

Limeryk historyczny
Limeryk przyrodniczo-turystyczny
Pamiętasz – była jesień, droga numer osiem
Augustów – Suwałki – Budzisko i z łosiem
spotkanie, zwierz stanął jak wryty,
nie pojął klaksonu ni krzyków kobity.
Wreszcie rzekł: „Jam łoszy litewskiej żonkosiem.”
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obwodnica w limerykach
Po raz trzynasty suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej, ogłosiła konkurs na krótką wierszowaną formę literacką zatytułowaną 

„Suwalskie limeryki latem” pod patronatem Czesława renkiewicza, prezydenta Suwałk. Podobnie, jak w latach poprzednich, utwory dotyczyły Suwałk  
i Suwalszczyzny. W tej edycji konkursu, ze względu na długo oczekiwane wydarzenie, jakim było otwarcie obwodnicy Suwałk, specjalnie oceniane by-
ły utwory, które dotyczyły obwodnicy i motoryzacji. Na konkurs wpłynęły 242 utwory od 61 autorów. To rekord. W poprzednim wydaniu „DTS” opu-
blikowaliśmy limeryki, które otrzymały nagrody. W tym wydaniu prezentujemy limeryki wyróżnione.

>>

Korek na Via Baltica
Pani włodarz wzdłuż suwalskiej Via Balticy
przechodziła w plisowanej cud-spódnicy.
Kiedy od jezior wiatr z nią
zrobił jak ten z Monroe show,
stanął nawet koń furmana spod granicy

radość z obwodnicy
Włodarz grodu znad Czarnej Hańczy,
Obwodnicę zoczywszy, zatańczył:
„Dobrze, że betonowa,
nie jak Rynek brukowa,
bo bym musiał ją zamknąć raz dwa trzy!”.

Luiza Podziewska  
„Janina Pluton”

***
Skołowana
Mieszkała pani pod Suwałkami,
nie nadążała za dróg zmianami.
Każdy się pukał w czółko,
gdy jeździła wciąż w kółko,
a ona zgodnie z tymi znakami.

profesjonalistki
Bywały panie pod Suwałkami,
zwane nieładnie tam tirówkami.
Niestraszna im ulica,
czy nawet obwodnica,
bo były dobrymi kierowcami.

Kiedyś suwalczanin chwalił się teściowej:
„Jeżdżę po Europie, bom człowiek światowy,
do Szwajcarii i do Aten
wpadam co dzień, zwłaszcza latem…”
Aż któregoś dnia odkryła: „On tam chowa krowy!!!”

Debatują ludziska w Trakiszkach,
Jak postawić zaporę w Szypliszkach,
żeby trasą Via Baltica
z Europy nie przenikał
gender, seksnauki, cień widliszka…

Raz łodzinin jechał lasem na Sejny przez Giby.
Wtem kobitkę ujrzał z dala, więc pomyślał – gdyby…
I już prawie się nastawił,
że się zaraz z nią zabawi…
Patrzy z bliska – a to babcia, co sprzedaje grzyby!

 Lucyna Śniecińska   „Luka”

Tłumaczenie na jęz. angieslski
A Natural – tourist Limerick

Remember: ‘twas autumn and Motorway 
„Eight”
Augustów – Suwałki – Budzisko, and an elk
came out of the wood and stood and stood
did not react to horn or wife’s shout good,
at last it said: „I’m a Lithuanian cow’s mate”. 

Marek Marciniak 
„Jaskiniowiec 1 (Caveman1)”

***
nowa droga
Z Augustowa przez Suwałki na Budzisko
było diablo daleko i zimą ślisko.
Gdy nieraz zderzak się urwał,
z ust się wyrwało: „O…, urwa!”
Dziś odległość niby ta sama, a blisko.

Jadą, jadą
Gdy tu w Suwałkach do snu się kładą,
Tam wciąż jadą płynną kawalkadą.
Nowa droga, fakt – sam miód.
Południe – północny wschód.
Ciągną tirem, busem, mercem, ładą.

Małgorzata Pieńkowska 
„Malinówka”

Piknik na klonowej
Bańki mydlane, czytanie na leżakach i wiersze Danuty Wawiłow to 

atrakcje, które czekają na uczestników „Pikniku na Klonowej” 6 wrze-
śnia o godz. 16.30 przy budynku Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach przy ul. Klonowa 41. Wstęp wolny.

Tego dnia podczas bibliotecznego pikniku każdy będzie mógł poczy-
tać na leżaku, samodzielnie zrobić wielkie bańki mydlane, wziąć udział 
w zabawach i konkursach z nagrodami. Dzieci z rodzicami zapraszamy 
na głośne czytanie wierszy Danuty Wawiłow. Piknik zakończy owoco-
wy poczęstunek.

Jeśli będzie padać deszcz, zabawy i konkursy odbędą się w budynku 
Filii nr 2 (ul. Klonowa 41).

>>
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głosujmy na halę
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26  

w Suwałkach została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 
Polski Wschodniej 2019. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Suwałk do 
oddania głosu w tym plebiscycie.

Głos można oddać pod adresem: https://www.portalsamorzadowy.
pl/konkurs/top-inwestycje-polski-wschodniej-2019,64/hala-sportowo
-widowiskowa-w-suwalkach,2051/

Hala sportowo-widowiskowa Suwałki Arena to największy taki obiekt  
w województwie podlaskim. Budowana hala spełniać będzie szereg funk-
cji sportowych. Priorytetem będzie przeprowadzanie rozgrywek ligowych  
w piłce siatkowej. Dzięki temu Ślepsk Malow  Suwałk może grać w PlusLidze. 
Obiekt dostosowany jest do przeprowadzania zawodów rangi krajowej  
i międzynarodowej w piłce siatkowej. Poza tym w hali będzie można pro-
wadzić treningi oraz rozgrywki młodzieży szkolnej w piłce siatkowej, noż-
nej, ręcznej i innych dyscyplinach. Zaprojektowany układ trybun umożli-
wia wielofunkcyjne wykorzystanie budynku, w tym organizację widowisk 
sportowych i koncertów. Koszt inwestycji to ok. 36, 8 mln zł, z czego 10 mln 
zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Ogłoszenia „dtS”  tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

suwałki „rowerową 
stolicą polski”?

Suwałki walczą o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”. Trwa 1. edycja ry-
walizacji „Rowerowa Stolica Polski”. Wszyscy miłośnicy dwóch kółek wy-
biorą miasto, dla którego będą kręcić kilometry. Wystarczy tylko pobrać 
bezpłatną aplikację „Rowerowa Stolica Polski”, by wspólnie ze znajomy-
mi i rodziną walczyć o miano najbardziej rowerowego miasta w Polsce.

Rywalizacja potrwa przez cały wrzesień, ale już dzisiaj zachęcamy 
do pobrania bezpłatnej aplikacji i korzystania z przygotowanych funk-
cjonalności. Dzieci, seniorzy, całe rodziny będą mogły przez cały wrze-
sień, wsiadając na rower i włączając aplikację zdobywać punkty dla swo-
jego miasta. Zwycięskie miasto otrzyma zaszczytny tytuł „Rowerowej 
Stolicy Polski”. Każde ma szansę, bo ilość przejechanych kilometrów bę-
dzie dzielona przez liczbę mieszkańców. Puchar trafi do najaktywniej-
szych, a nie największych.

nagrOda dLa miaSta
Zasady zabawy są proste. Pobieramy aplikację mobilną, wybieramy 

miasto, dla którego będziemy kręcić kilometry i korzystamy z przygoto-
wanych opcji. Śledzimy rankingi, tworzymy grupy z przyjaciółmi, zna-
jomymi z pracy i motywujemy się do wspólnej zabawy. W ramach apli-
kacji możemy śledzić swoje treningi – przebyty dystans, czas, spalone 
kalorie i przebieg trasy, a zadowalające efekty publikować na portalach 
społecznościowych. Kilometry kręcić będą: Bydgoszcz, Biała Podlaska, 
Białystok, Chełm, Chorzów, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, 
Inowrocław, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Koszalin, Leszno, Olsztyn, Przemyśl, 
Suwałki, Świętochłowice, Włocławek. Miasto, które wygra rywalizację 
otrzyma przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. W przypadku 
wygranej trzy razy z rzędu, Puchar zostanie na stałe w posiadaniu zwy-
cięskiego miasta. 

nagrOda dLa mieSzKańCa
Ponadto Miasto Suwałki zdecydowało się zorganizować powtórną ry-

walizację wśród suwalczan. Wśród uczestników, którzy zadeklarują „krę-
cenie kilometrów” dla Suwałk zostaną nagrodzone osoby z największą 
liczbą przejechanych kilometrów. Rywalizacja odbędzie się w kilku ka-
tegoriach. Oficjalne podsumowanie wydarzenia odbędzie się 22 wrze-
śnia w parku Konstytucji 3 Maja podczas finału Europejskiego Dnia Bez 
Samochodu.

Zachęcamy więc już teraz do ściągnięcia aplikacji „Rowerowa Stolica 
Polski” i kręcenia kilometrów dla Suwałk. Namawiajcie również znajo-
mych z innych części Polski, Europy i świata do zbierania kilometrów dla 
Suwałk, bo nie ma ograniczeń terytorialnych i administracyjnych.

obowiązkowe 
szczepienia psów

Powiatow y Lekar z Weter ynari i  w Su- 
wałkach przypomina o obowiązku ochronne-
go szczepienia przeciwko wściekliźnie, na ob-
szarze całego kraju, psów powyżej 3. miesiąca 
życia. Obowiązek szczepienia dotyczy psów w 
terminie 30 dni od dnia ukończenia 3. miesiąca 
życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy 
od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów 
przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze wetery-
narii świadczący usługi weterynaryjne w ramach 
działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. 
Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi 
czteronoga wydaje się zaświadczenie lub doko-
nuje się wpisu w paszporcie psa. Za uchylenie się 
od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie przepisy przewi-
dują karę grzywny.

>>

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 
19 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
19.08.2019 r. do 09.09.2019 r.) wykaz lokali stanowiących własność miasta 
Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 303/2019 z 
dnia 19 sierpnia 2019 roku).  224/2019

>>>>
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prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowią-

cych własność miasta Suwałki:
1. oznaczona działkami nr 33915/18 i 33914/34 o łącznej powierzchni 0,1017 

ha, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komu-
nikacyjną 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 tysiące złotych).
Wadium: 8 300 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych).
2. oznaczona działką nr 33914/33 o  powierzchni 0,1016 ha, położona 

w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wieczystą 
nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jedno-
rodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komu-
nikacyjną 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 tysiące złotych).
Wadium: 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych).
3. oznaczona działkami nr 33914/22 i 33915/16 o łącznej powierzchni 0,0885 

ha, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komu-
nikacyjną 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 tysiące złotych).
Wadium: 7 300 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych).
4. oznaczona działką nr 33914/23 o  powierzchni 0,0886 ha, położona 

w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę wieczystą 

nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jedno-
rodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komu-
nikacyjną 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 tysiące złotych).
Wadium: 7 400 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godz. 1100  w siedzibie 
urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali 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 26 września 2019 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku 
Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium 
przez uczestników przetargu;– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświad-
czenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-
alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, 
dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennic-
two w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełno-
mocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przed-
łożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem 
notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamie-
rzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosow-
ne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są 
złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświad-
czenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
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. 233/2019

prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowią-
cych własność miasta Suwałki:

1. oznaczona działkami nr 24618/2 o powierzchni 0,0980 ha i 24616/7 o 
powierzchni 0,0118 ha, niezabudowanymi, położonymi w Suwałkach przy ul. 
Zwrotniczej, posiadającymi urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00019965/1 i 
SU1S/00007956/8. Na działkach zlokalizowana jest sieć ciepłownicza. Nabywca 
zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz 
właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie doj-
ścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. 
Ponadto zlokalizowane są sieci: energetyczna, wodociągowa i telekomunikacyj-
na. Nabywca zobowiązany będzie do znoszenia tych sieci i udostępnienia wejścia 
na grunt w przypadku ich awarii, remontu czy konserwacji. W przypadku kolido-
wania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt 
własny za zgodą właściciela sieci. działki o łącznej powierzchni 0,1098 ha prze-
znaczone są do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzin-
nej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Nr 48 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 roku.

Cena wywoławcza: 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
Wadium: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. oznaczona działkami nr 24618/5 o powierzchni 0,1307 ha i 24616/8 o 

powierzchni 0,0028 ha, niezabudowanymi, położonymi w Suwałkach przy ul. 
Zwrotniczej, posiadającymi urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00019965/1 i 
SU1S/00007956/8. Na działkach zlokalizowana jest sieć energetyczna. Nabywca 
zobowiązany będzie do znoszenia tej sieci i udostępnienia wejścia na grunt w 
przypadku jej awarii, remontu czy konserwacji. W przypadku kolidowania sieci 
z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny 
za zgodą właściciela sieci. działki o łącznej powierzchni 0,1335 ha przezna-
czone są do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego Nr 48 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 roku.

Cena wywoławcza: 121 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia jeden ty-

sięcy złotych).
Wadium: 12 100 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto 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 przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2019 roku o godz. 1100 w sie-
dzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali 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 3 października 2019 roku. W tym dniu kwota wadium musi 
być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetar-
gu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-
alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarial-
nie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez peł-
nomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z 
podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeń-
skim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane 
są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim 
zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu 
pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium 
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.
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BiBliotekarz 
Poleca

meLOdyJnie, 
FiLOzOFiCznie, KOJąCO…

Nie od dziś wiadomo, że liczy się ja-
kość, a nie ilość. Eric Emmanuel Schmitt 
jest oszczędny w słowach, ale wywołu-
je ogromne emocje. Jego delikatnie su-
nące po stronach słowa, budzą we mnie 
wyjątkowe poruszenie i niewymowną 
tkliwość. Obok jego twórczości po pro-
stu nie da się przejść obojętnie. 

Tak było i w przypadku „Madame 
Pylinska i sekret Chopina”. Książka ta, 
podobnie jak „Moje życie z Mozartem” 
zawiera elementy autobiograficzne. 
Opowiada o czasie, kiedy pisarz w cza-
sie studiów, rozpoczął lekcje gry na 
pianinie u ekscentrycznej Polki, pani 
Pylinskiej. Spotkania te bardzo odbiega-
ją od ogólnie przyjętej definicji lekcji…

Każdy kto przeczyta „Madame Pylinską…” zrozumie, że fragment ży-
ciorysu autora jest jedynie tłem. Tłem do ukazania pięknych, mądrych 
myśli. Bardzo trudna to sztuka, by w tego typu prozie unikać truizmów  
i sztampowości. E. E. Schmittowi udaje się to znakomicie. W dziele tym 
pokazuje jak czasem pokrętną trzeba podążać ścieżką, by odnaleźć swój 
cel, swoje miejsce w życiu. Choć i samo podążanie ku niemu nigdy nie 
jest czasem straconym… Kamila Sośnicka

Bezpłatne KurSy 

SzKOły rOdzenia

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 
informuje, iż dzięki wsparciu ze środków Urzędu Miasta reali-
zuje bezpłatne kursy Szkoły Rodzenia. Kursy skierowane są do 
mieszkanek Suwałk, a warunkiem przystąpienia jest co najmniej 
3 miesięczny okres zameldowania na terenie miasta Suwałk. Do 
uczestnictwa zapraszamy kobiety w ciąży wraz z partnerami.

Dzięki wieloletniej współpracy z władzami Miasta Suwałk 
w zakresie realizacji edukacji przedporodowej dla mieszkań-
ców Suwałk Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Wojewódzkim  
w Suwałkach wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i apara-
turę medyczną, umożliwiający uczestniczkom ćwiczenia czy 
monitorowanie parametrów płodu.

Dzięki edukacji przedporodowej kobiety ciężarne i ich ro-
dziny uzyskują możliwość profesjonalnych porad i wskazó-
wek, których efektem jest lepsze przygotowanie do rodzi-
cielstwa, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zmniejszenie 
stresu i lęku związanego z porodem i nową sytuacją życiową.

Realizowane zajęcia kształtują prozdrowotne postawy  
i uczą unikania antyzdrowotnych zachowań i nawyków przy-
szłych rodziców w okresie przedkoncepcyjnym, w okresie cią-
ży i połogu. 

Szczegółowe informacje na temat zajęć w Szkole Rodzenia 
pod nr telefonu 87 5629 237 lub 509 500 477  218/2019

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza 
suwalczan na Narodowe Czytanie. W tym roku będziemy czytać Nowele 
Polskie pod patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. W Midicentrum 
przy ul. Witosa 4A w sobotę (7 września) o godz. 12. Suwalczanie przeczy-
tają  „Sachem” Henryka Sienkiewicza. 

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konop-
nickiej w Suwałkach. 

Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwal-
ski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl; znajdziesz nas również na facebooku: 
Dwutygodnik suwalski, tel. 87 566-28-25. Redagują: Jarosław Filipowicz  
– redaktor naczelny oraz zespół. 
Opracowanie komputerowe: agnieszka Bieryło.
Druk: Drukarnia „HelioS” S.c., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000  
egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie pono-
si odpowiedzialności.
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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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piLateS 
 LeCzniCzy

Nareszcie profesjonalna gimnastyka medyczna!

Leczenie ruchem: bólu kręgosłupa, stawów, 
mięśni brzucha przy rozejściu kresy białej etc.
Wzmacnianie wszystkich ważnych mięśni ciała, mięśni dna 
miednicy przy nietrzymaniu moczu, obniżonych narządach etc.
Doświadczona instruktor z rzadką specjalizacją nauczycielską.
Trwa organizacja zajęć na sezon 2019/20. 

ruszają zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Informacje 730 47 97 67

facebook.com/turkusCOre/
228/2018

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
229/2019

gabinet dermatologiczny
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek  i  piątek  od  15.30

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00

Rejestracja telefoniczna
Tel. 606-766-788

www.dermatolog-suwalki.pl 206/2019


