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PORÓWNANIE CEN
30 UBEZPIECZYCIELI

UBEZPIECZENIA

OC / AC

DOM
MIESZKANIE

TURYSTYCZNE

ZDROWIE I ŻYCIE

FIRMA

ROLNE

1 miejsce – 30 ubezpieczycieli
Zapraszamy do naszego oddziału:
SUWAŁKI, ul. T. Kościuszki 45 c

(naprzeciwko II LO)
tel. 87 300 00 52, 
kom. 511 30 50 51 

Zapraszamy: pon.-pt. w godz. 9:00-18:00

170/2020

WYNAJEM  DŁUGOTERMINOWY

KREDYT
LEASING

FAKTORING

U nas możesz rozłożyć płatność za  ubezpieczenie
nawet  na 11  niskich  RAT  miesięcznych!

Masz już wykupioną polisę? Nie minął jeszcze termin 
płatności? Przyjdź do nas i skorzystaj z naszej oferty!

Młodzi adepci fotografii, uczniowie suwalskich szkół średnich i jednocześnie członkowie stowa-
rzyszenia Małej Szkoły Fotografii – PAcamera Club, stworzyli ciekawą, autorską wystawę fotogra-
fii Suwałk, opartą na trzech historycznych odsłonach miasta, podzielonych ponad półwiecznymi 
okresami – pierwszym, sięgającym czasów początków wieków i zamykający się wybuchem II woj-
ny światowej, drugim – pochodzącym z lat 60 XX wieku oraz trzecim – powstałym współcześnie.

Fotografie miasta, pochodzące ze starych, przedwojennych pocztówek oraz fotografie po-
wstałe na początku lat 
60. autorstwa nieznane-
go suwalskiego fotogra-
fa, stanowiły pretekst 
do poszukiwań współ-
czesnego obrazu mia-
sta dla młodych suwal-
skich fotografów, którzy 
zestawili je według indy-
widualnych kluczy, peł-
nych zaskakujących czę-
sto skojarzeń. Wystawę 
„Suwałki wczoraj, daw-
niej i dziś na fotografiach 

– wystawa z okazji 300 lat 
Suwałk” można będzie 
obejrzeć od 15 sierpnia 
na parkanie Muzeum 

Marii Konopnickiej, przy ul. Andrzeja Wajdy, przed Galerią „Stara Łaźnia”.

SUWAŁKI WCZORAj, DAWnIEj I DZIś

Autorzy współczesnych foto-
grafii i twórcy wystawy: Katarzyna 
Kamińska, Miłosz Kozakiewicz, 
Jakub W inck iewic z ,  Marcel i 
Kwiatkowski – członkowie stowa-
rzyszenia Małej Szkoły Fotografii – 
PAcamera Club.

Tekst: Radosław Krupiński
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ZDANIEM PREZYDENTA

>> PROGRAM OBCHODÓW TRZECHSETLECIA MIASTA SUWAŁKI
15 SIERPNIA (SOBOTA)

plac Marii Konopnickiej
9.00 start biegu śniadaniowego

wyspa na Zalewie Arkadia
11.00 start biegu sztafetowego 300 KM NA 300-LECIE SUWAŁK
biegacze: W. Klekotko, J. Perkowski, P. Basaj

bulwary nad Czarną Hańczą
15.00 STREFA RODZINNA I SPORTOWA gry, zabawy i animacje dla dzie-

ci, bieg sztafetowy
17.00 zakopanie KAPSUŁY CZASU
koncert zespołu duetu Krzysztof Masłowski (wokal) i Wiesław Jarmoc 

(gitara)
SUWALSKIE LIMERYKI LATEM edycja poświęcona 300-leciu Suwałk 

ogłoszenie wyników
otwarcie WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ NA 300-LECIE SUWAŁK

park Konstytucji 3 Maja
18.30 widowisko historyczne KARTKI Z HISTORII SUWAŁK. Nadanie 

praw miejskich Suwałkom przez króla Augusta II Mocnego
19.45 wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza 

i zaproszonych gości
20.10 koncert ZPIT SUWALSZCZYZNA

16 SIERPNIA (NIEDZIELA)

park Konstytucji 3 Maja
10.00 NIEDZIELNY PORANEK TEATRALNY Leśna zabawa

plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
12.00 uroczysta msza święta w intencji suwalczan pod przewodnic-

twem Księdza Jerzego Mazura – Biskupa Ełckiego
13.45 wspólne zdjęcie mieszkańców Suwałk na schodach konkatedry

róg ulic: Kościuszki i Chłodnej
14.00 odsłonięcie kopii przywileju królewskiego nadania Suwałkom 

praw miejskich magdeburskich z 2 marca 1720 r. na budynku przy ul. 
Kościuszki 76

park Konstytucji 3 Maja
14.15 posadzenie DĘBU 300-LECIA MIASTA SUWAŁK
14.30 PREZENTACJE ARTYSTYCZNE Studio Piosenki ŚWIETLIK, Studio 

Tańca  RADOŚĆ, Studio Tańca DOTYK, Studio Tańca FLEX z Suwalskiego 
Ośrodka Kultury

15.30 SCENA MUZYCZNA PREZENTACJE Cantabile, Nanga Parbat, 
Cocnat Corner Band, Syriusz, Dino Jazz Band, MUV

18.00 finisz biegu sztafetowego 300 KM NA 300-LECIE SUWAŁK
biegacze: W. Klekotko, J. Perkowski, P. Basaj

konkatedra św. Aleksandra
19.00 koncert dziękczynny z okazji 300-lecia Miasta Suwałk PERŁY 

BAROKOWEJ MUZYKI RELIGIJNEJ
Jan Jakub Monowid (kontratenor), Justyna Rekść-Raubo (viola da 

gamba) oraz AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją ma-
estro Marcina Sompolińskiego

Organizatorzy: Prezydent Miasta Suwałk * Rada Miejska w Suwałkach * Suwalski 
Ośrodek Kultury * Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach * Biblioteka Publiczna 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach * Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Partnerzy: 
Parafia  Konkatedralna św. Aleksandra w Suwałkach * Stowarzyszenie RUN 4 YOU

Rok 2020 dla Suwałk jest wielkim świętem. 
Obchodzimy jubileusz 300-lecia istnienia na-
szego miasta. Znamy już program obchodów 
tegorocznych Dni Suwałk, podczas których 
mieszkańcy będą mogli świętować 300-lecie 
istnienia naszego miasta. Bardzo rozbudowa-
ne i bogate pierwotne założenia zweryfiko-
wała pandemia koronawirusa i wprowadzone 
obostrzenia. Mimo to przygotowany program 
pozwoli godnie upamiętnić ten ważny jubile-
usz. Zapraszam Państwa do wspólnego uczest-
nictwa w przygotowanych przez nas wydarze-
niach, o których przeczytacie w tym wydaniu 
DwuTygodnika Suwalskiego oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Myślę, że dla każdego mieszkańca Suwałk to 
olbrzymie przeżycie. Mamy okazję być świad-
kami historii. W 1720 roku August II Sas potwier-
dził kamedulski akt lokacyjny z 1715 r. Suwałki 

stały się miastem. Po trzystu latach możemy 
z dumą powiedzieć, że Suwałki nie zaprzepaści-

ły szansy na rozwój. Wysiłkiem wielu pokoleń 
suwalczan dotarliśmy do punktu, kiedy może-
my powiedzieć, że nasze miasto jest nowocze-
sne i kompletne. Mamy obiekty i infrastrukturę, 
którą nie zawsze mogą poszczycić się znacznie 
większe miasta, a jednocześnie nadal żyje się 
u nas spokojniej. 

Mieszkańcy Suwałk to wspaniali, gościnni 
i uśmiechnięci ludzie. To dla mnie ogromny za-
szczyt, że mogę być Prezydentem tego piękne-
go Miasta i Państwa reprezentantem. Jeszcze 
raz zapraszam do wspólnych obchodów te-
go ważnego jubileuszu podczas Dni Suwałk 
w dniach 15 i 16 sierpnia.
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jUBILEUSZOWA KSIęGA
„Księga 300-lecia Suwałk” – to publikacja przygotowana na zlece-

nie suwalskiego samorządu przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno 
Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” we współpracy z Biblioteką Publiczną 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Zaprezentowano ją na spotkaniu pro-
mocyjnym w Suwalskim Ośrodku Kultury. Zawiera ona eseje, szkice, felie-
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>> DOKOńCZą ULICę
Został rozstrzygnięty przetarg na dokończenie 

prac przy budowie ulicy 100-lecia Niepodległości (dro-
gi, która połączy ul. Utratę i Sejneńską). Inwestycję do-
kończy suwalskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe 
za kwotę 1 998 540,57 zł. Prace mają zostać wykonane 
do 30 września 2020 roku. Firma PRASKO Construction 
Sp. z o.o., która miała wybudować ul. 100-lecia 
Niepodległości do 15 maja 2020 roku,  nie wykonała 
prac w terminie. 15 maja Miasto Suwałki złożyło oświad-
czenie o odstąpie-niu od umowy z firmą PRASKO, która 
była głównym wykonawcą tej inwestycji. Odstąpienie 
od umowy z Miastem złożył również wykonawca.

Prace pozostałe do wykonania to: ułożenie warstwy 
ścieralnej asfaltu na całym odcinku objętym inwesty-
cją, oznakowanie poziome i pionowe. Prace przy nie-
dokończonych obrzeżach, chodnikach i ścieżkach ro-
werowych oraz zatokach autobusowych już wykonuje 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.Po przejściu proce-
dur odbiorowych droga zostanie otwarta i przejezdna 
z końcem października tego roku.

tony oraz kilkaset zdjęć archiwalnych i współczesnych. W „Księdze…” zna-
lazły się teksty napisane przez 20 autorów oraz zdjęcia wykonane przez 
kilkudziesięciu fotografów. Jej redaktorem był profesor Adam Czesław 
Dobroński, a graficznie opracowała ją Ewa Przytuła.

– Pomysł na wydanie publikacji poświęconej 300-leciu Suwałk na-
rodził się w mojej głowie blisko 3 lata temu. Stwierdziliśmy, że opraco-
waniem tak poważnego materiału zajmie się doświadczone lokalne wy-
dawnictwo, a pieczę nad całością trzymać będzie Biblioteka Publiczna 
w Suwałkach. Szereg spotkań i rozmów przyniósł efekt w postaci zle-
cenia tego dzieła lokalnemu i znanemu podmiotowi. Księga, która po-
wstała pod przewodnictwem profesora Dobrońskiego jest czymś wy-
jątkowym w roku jubileuszowym naszego miasta – powiedział Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Księga to blisko 500 stron, 8 części, kilkaset zdjęć – niektóre publiko-
wane po raz pierwszy. To przede wszystkim autorskie teksty miłośników 
Suwałk i Suwalszczyzny o historii naszego miasta oraz o różnych obsza-
rach aktywności suwalczan. Jej bohaterem jest miasto oraz ludzie two-
rzący to miasto.

– Nie chcieliśmy stworzyć encyklopedii. Książka jest pozycją, któ-
rą z przyjemnością przeczyta każdy – mówili zgodnie prof. Dobroński 
i Henryk Kudela, przewodniczący SISK „Nad Czarną Hańczą.”

„Księga 300-lecia Suwałk” będzie elementem promocyjnym naszego 
miasta. SISK „Nad Czarną Hańczą” oferować będzie możliwość zakupu 
wydawnictwa. W czasie wieczoru promocyjnego kilka utworów muzycz-
nych wykonał duet Krzysztof Masłowski i Wiesław Jarmoc oraz kwartet 
smyczkowy z Alytusa.

Na zdjęciu od prawej Maria Kołodziejska – dyrektor Biblioteki Publicznej 
im. M. Konopnickiej, prezydent Suwałk – Cz. Renkiewicz, jego zastępca 
Ewa Sidorek, prof. A. Cz. Dobroński i H. Kudela

Suwalski Ośrodek Kultury, który przygotowuje inscenizację „Kartki z historii Suwałk” 
we współpracy z Garnizonem Fortecy Częstochowa oraz Stowarzyszeniem Augustus Rex 
z Drezna, zaprasza do wzięcia w niej udziału jako statysta. Widowisko historyczne nawią-
że do potwierdzenia w 1720 r. przez króla Augusta II Mocnego aktu lokacyjnego miasta. 
Inscenizacja uświetni obchody 300-setnej rocznicy nadania praw miejskich Suwałkom. 
Widowisko planowane jest na sobotę, 15 sierpnia o godz. 18.30 w parku Konstytucji 
3 Maja. Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 87/ 563 85 33 lub osobiste 
zgłoszenie w poniedziałki i piątki w godz. 16-18. Szczegółowych informacji udziela Joanna 
Łupinowicz. Więcej na: www.soksuwalki.eu

POSZUKIWAnI STATYśCI>>

Suwalscy absolwenci szkół podstawowych osiągnęli wyniki poniżej średniej woje-
wódzkiej i krajowej z języka polskiego i matematyki, a zbliżone do średnich z języka an-
gielskiego z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty – tak wynika z danych przedstawio-
nych przez OKE w Łomży. 

Suwalscy ósmoklasiści z języka polskiego uzyskali średnio – 55,38%; średnia krajowa 
– 59%; średnia wojewódzka – 58%; Białystok – 62,89%; Łomża – 58,37%.

Z matematyki średnia w Suwałkach wyniosła – 44,98%; średnia krajowa – 46%; śred-
nia wojewódzka – 47%; Białystok – 54,54%; Łomża – 46,03%.

Suwalscy ósmoklasiści 
z języka angielskiego uzyska-
li średnio – 53,78%; średnia 
krajowa – 54%; średnia wo-
jewódzka – 54%; Białystok- 
65,34%; Łomża – 58,24%.

Do tych egzaminów ósmo - 
klasiści w ostatnich tygo-
dniach przygotowywali się 
w czasie zdalnego nauczania. 
Podobne jak maturzyści. Ich 
wyniki poznamy za tydzień.

WYnIKI nIżSZE nIż śREDnIE 
KRAjOWE I WOjEWÓDZKIE

>>
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STANOWISKO PRZECIW WYKLUCZENIU MIASTA

Radni nie godzą się z tym, że Suwałki nie znalazły się na nowej liście 
miast zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych przygotowa-
nej przez MFiPR. Znalazło się na niej 139 miast. Mogą one liczyć na szcze-
gólne wsparcie finansowe z funduszy unijnych i krajowych. A jakie to ma 
znaczenie praktyczne piszemy na stronach 6-7, gdy Suwałki nie znalazły 
się na poprzedniej takiej liście. Spowodowało to znaczącą utratę atrakcyj-
ności inwestycyjnej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zdaniem wszystkich obecnych na sesji, Suwałki powinny znaleźć się 
na tej liście, skoro są na niej miasta, które mają podobne czy wręcz lep-
sze wskaźniki niż gród nad Czarną Hańczą. Miejskie władze o interwen-
cję w tej sprawie poprosiły posła Jarosława Zielińskiego, który uczestni-
czył w sesji Rady Miejskiej.

- Miasto się zmieniło, w ostatnich 
latach w szczególności. Powstają 
nowe inwestycje, które mają zna-
czące dofinansowanie ze środ-
ków zewnętrznych – ocenił poseł 
J. Zieliński - Wszyscy chcielibyśmy, 
żeby Suwałki skorzystały z możliwo-
ści wsparcia i otrzymały jak najwię-
cej środków. Ja na pewno tego chcę 
i zrobię wszystko, żeby tak było – za-
deklarował J. Zieliński.

W długiej dyskusji głos zabrali: prezydent Czesław Renkiewicz 
i jego zastępca Łukasz Kurzyna, Jacek Juszkiewicz, Wojciech Pająk, 
Sławomir Sieczkowski, Bogdan Bezdziecki, Jarosław Schabieński i Jacek 
Niedźwiedzki. 

Po przerwie w obradach, w czasie której uzgodniono stanowi-
sko przez przedstawicieli wszystkich klubów i ugrupowań, Tadeusz 
Czerwiecki i Jarosław Kowalewski zaproponowali wykreślenie Ełku i nazw 
innych miast z tekstu stanowiska. Kamil Klimek stwierdził, że Suwałki są 
najważniejsze, a nie Ełk i proponuje przyjęcie stanowiska w wersji uzgod-
nionej przez przedstawicieli wszystkich klubów i ugrupowań. Również 
J. Juszkiewicz opowiedział się w imieniu klubu PiS za przyjęciem uzgod-
nionego stanowiska. Mariola Karpińska zaproponowała wpisanie do sta-
nowiska stwierdzenia, że Suwałki nie znalazły się na tej liście jako jedyne 
miasto w województwie podlaskim.

Radni jednogłośnie zagłosowali za uzgodnionym stanowiskiem, 
w którym stwierdzili m.in.:

„Rada Miejska w Suwałkach wyraża zaniepokojenie wobec nieujęcia 
miasta Suwałki na liście miast tracących funkcje społeczno-gospodar-
cze, opracowanej w ramach „Aktualizacji delimitacji miast średnich tracą-
cych funkcje społeczno-gospodarcze (powiększających dystans rozwojo-
wy)”, przygotowanej w 2019 r. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN. (…) „Aktualizacja…” zawierająca listę 139 miast średnich, tra-
cących funkcje społeczno-gospodarcze, nie kwalifikuje do tej kategorii na-
szego miasta. Należy wskazać, że wskaźniki dotyczące Suwałk są niemal 
identyczne, jak niektórych miast z przedmiotowej listy (np. Ełku) lub nawet 
słabsze (od np. Strzelec Opolskich, Mielca), ale Suwałki na tej liście nie zosta-
ły ujęte. (…) Wnosimy zatem o ponowną analizę zapisów „Aktualizacji… 
i wpisanie miasta Suwałki na listę miast średnich tracących funkcje spo-
łeczno-gospodarcze w sytuacji, kiedy inne miasta o bardziej korzystnych 
ocenach na tej liście zostały zamieszczone. Mając powyższe na uwadze, 
oczekujemy od MFiPR, parlamentarzystów z terenu województwa podla-
skiego oraz władz regionalnych podjęcia interwencji i pomocy w przed-
miotowej sprawie.”

UCHWAŁY, SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Ponadto radni m.in. zwolnili Dorotę Annę Jabłońską – dyrekto-
ra I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
M. Konopnickiej z obowiązku realizacji 3-godzinnego tygodniowego 
pensum nauczycielskiego w najbliższym roku szkolnym. Nadali nazwę 
„Rondo 300-lecia Miasta Suwałk” rondu u zbiegu ulic: Utrata, Aleksandry 
Piłsudskiej i 100-lecia Niepodległości. Dokonali też zmian w tegorocz-
nym budżecie miejskim. Rajcowie zapoznali się również z informacją 
o działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód oraz 
ze sprawozdaniem z realizacji „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Suwałkach na lata 2014-2020”.

WNIOSKI I OśWIADCZENIA RADNYCH

J. Juszkiewicz zaproponował utworzenie grupy zadaniowej przy 
Radzie Miejskiej do inicjowania działań ekologicznych. Prezydent 
Cz. Renkiewicz stwierdził, że suwalski samorząd dużo robi w zakresie 
ekologii, a stworzenie takiej grupy jest kompetencją Rady Miejskiej. 
M .  K arpińsk a z aprop onowa ła ,  aby zreal izować prop oz ycję 
T. Czerwieckiego i wybudować rondo przy ul. Szpitalnej. Zastępca pre-
zydenta Suwałk Ł. Kurzyna stwierdził, że z danych policyjnych wynika, 
że w tym miejscu w ostatnich latach nie było wypadków i kolizji drogo-
wych. Jego zdaniem potrzebne jest tam jedynie ustawienie dodatko-
wego znaku drogowego STOP, przy wyjeździe z drogi osiedlowej. Jacek 
Roszkowski zgłosił potrzebę kontroli noszenia masek ochronnych przez 
pasażerów komunikacji miejskiej. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, 
że takie kontrole to jest kompetencja sanepidu i policji. S. Sieczkowski 
zaproponował, aby radni mogli wybierać ulice, które będą remonto-
wane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prezydent Suwałk 
stwierdził, że program remontów i budowy dróg suwalskich był przed-
stawiany radnym przed kilkoma miesiącami na merytorycznej komi-
sji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący RM Zdzisław Przełomiec złożył gratulacje 
J. Schabieńskiemu, który otrzymał medal Pro Patria.

STAnOWISKO  ZA  ROZWOjEM
DYSKUSjA W SpRAWIE LISTY śREDnICh mIAST TRACąCYCh fUnKCjE SpOŁECZnO-gOSpODARCZE pRZYgOTOWAnEj nA 
ZLECEnIE mInISTERSTWA fUnDUSZY I pOLITYKI REgIOnALnEj, ZDOmInOWAŁA ObRADY OSTATnIEj pRZED WAKACYjną 
pRZERWą SESjI SUWALSKIEj RADY mIEjSKIEj. WSZYSCY DYSKUTAnCI bYLI ZgODnI, ŻE SUWAŁKI pOWInnY ZnALEźć SIę 
nA TEj LIśCIE, bO TO UmOŻLIWI WIęKSZY DOSTęp DO pIEnIęDZY UnIjnYCh W nAjbLIŻSZYCh LATACh.

Na zdjęciu od lewej: Kamil Klimek, Marek Zborowski-Weychman i Adam 
Ołowniuk

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-li-
ne na stronie internetowej www.um.suwalki.pl Można też zapoznać 
się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z se-
sji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl a także uzyskać do-
stęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady 
Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i za-
pytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na 
stronie: bip.um.suwalki.pl 
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Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej 

w Suwałkach podano informację, że od po-
czątku 2019 r. Suwalska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna nie pozyskała żadnego no-
wego inwestora do Podstrefy Suwalskiej. 
„DwuTygodnik Suwalski” zapytał o to kie-
rownictwo strefy. 

n Od początku 2019 r. żaden nowy inwestor 
nie rozpoczął działalności w suwalskiej pod-
strefie SSSE, chociaż jest 17,82 ha terenów inwe-
stycyjnych (w tym 3,32 ha w pełni uzbrojonych)

n Wskutek zmian wprowadzonych przez 
rząd Suwałki stały się mniej atrakcyjne dla in-
westorów niż Augustów, Bielsk Podlaski, Ełk, 
Grajewo, Łomża czy Sokółka. Stało się tak po-
nieważ mają niższy poziom bezrobocia

n W całej Polsce pomoc dla inwestorów jest 
taka sama jak w strefach ekonomicznych. To po 
co tworzyć więc strefy ekonomiczne?

struktury technicznej przedsiębiorca rezygnuje 
 z planowanej inwestycji – stwierdził G. Czauż.

W ostatnich latach Suwałki przeżywają bo-
om gospodarczy spowodowany m.in. inwe-
stycjami do 2018 r. na terenie strefy, boomem 
budowlanym oraz inwestycjami firm komunal-
nych i państwowych. To spowodowało ograni-
czenie bezrobocia w mieście.

– Przyrost inwestycji na terenie Podstrefy 
Suwałki, w latach 2016-2018, pociągnął za sobą 
spadek bezrobocia w naszym mieście. Obecnie 
stopa bezrobocia w Suwałkach wynosi 4,9%. 
Dla porównania w Białymstoku 5,7%, a w Łomży 
7,3%. Niska stopa bezrobocia świadczy o roz-
woju gospodarczym obszaru Podstrefy i Miasta 
Suwałki. Jednak skutkiem tego jest odczuwalny 
brak rąk do pracy, a co za tym idzie wyhamowa-
nie nowych inwestycji. Niski poziom bezrobocia 
wpłynął również na wysokość kryterium ilościo-
wego, które zobowiązany jest spełnić inwestor 

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA BEZ NOWYCH INWESTORÓW

STREfY TRACą SWÓj UROK ?
datków dochodowych na terenie całego kraju 
(a nie tylko na terenach objętych SSE), czyli cała 
Polska stała się jedną wielką strefą ekonomicz-
ną. I takie miasta jak Suwałki, Ełk i Gołdap prze-
stały być atrakcyjne dla inwestorów, bo wo-
lą oni zainwestować w Warszawie, Trójmieście 
czy na Śląsku, gdzie łatwiej dotrzeć. Od 2018 r. 
wzrosły też minimalne, wymagane nakłady na 
inwestycje i dla większości firm stanowią barie-
rę nie do pokonania.

– Nowe rozwiązania prawne wprowadzo-
ne ustawą o wspieraniu nowych inwestycji da-
ją możliwość uzyskania pomocy publicznej dla 
inwestycji lokowanych na terenie całego kra-
ju. Tym samym atrakcyjność terenów objętych 
granicami stref ekonomicznych zrównała się 
 z innymi terenami inwestycyjnymi – odpowia-
da Grzegorz Czauż z SSSE S.A.

SKORO JEST TAK DOBRZE,
TO DLACZEGO JEST TAK źLE?

I tu należy się naszym czytelnikom wyja-
śnienie jak bardzo zmieniły się przepisy wa-
runkujące powstawanie nowych inwestycji. 
Spróbujmy to wyjaśnić.

Ustawa wprowadzona na wniosek rządu 
 w 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji 
umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z po-
datku dochodowego (CIT lub PIT) na obsza-
rze całej Polski. Wcześniej zwolnienia te moż-
liwe były tylko w strefach ekonomicznych, dla 
przedsiębiorców realizujących nowe inwesty-
cje, zarówno na terenach publicznych, jak i pry-
watnych. Kończy się w ten sposób czas mono-
polu stref ekonomicznych. Jak teraz Suwałki 
zaliczane przez wielu do Polski „b”, mają kon-
kurować z miastami położonymi przy grani-
cy Niemiec, czy Czech? Duże zasoby taniej siły 
roboczej przestały być jedyną „kartą przetar-
gową”. Obecnie najważniejszym czynnikiem 
 w procesie przyciągania nowych inwestycji 
jest dobrze rozwinięta infrastruktura komuni-
kacyjna. A z tym w naszym regionie nie jest naj-
lepiej. Wystarczy spojrzeć na mapę autostrad 
i dróg szybkiego ruchu. U nas jest ich najmniej. 

SUWAŁKI „SKARCONE”
ZA GOSPODARNOść?

Aby uzyskać ulgę podatkową inwestor 
w strefie musi ponieść odpowiednio wyso-
kie nakłady finansowe. Dla ich wyliczenia ma 
znaczenie to, czy inwestycja będzie realizowa-
na w mieście znajdującym się na liście miast 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
Z miast na obszarze zarządzanym przez SSSE 
S.A. na tej liście są: Augustów, Bielsk Podlaski, 
Ełk , Grajewo, Hajnówka, Łomża, Ostrów 
Mazowiecka, Sokółka, Zambrów. I w tych mia-
stach minimalne nakłady inwestycyjne w milio-
nach złotych wynoszą odpowiednio dla przed-
siębiorców: duży – 10, średni – 2, mały – 0,5 
i mikroprzedsiębiorca – 0,2. Suwałki nie znala-
zły się na dotąd obowiązującej liście średnich 

Siedziba
Suwalskiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej
w Suwałkach

Na pytanie „DwuTygodnika Suwalskiego” 
 o efekty ostatnich działań Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej odpowiedział Grzegorz 
Czauż, starszy specjalista w Wydziale Obsługi 
Inwestora SSSE S.A.

– W 2019 roku nie została wydana żadna 
Decyzja o wsparciu na rzecz przedsiębiorców 
w Podstrefie Suwałki, jest to w pełni zrozumia-
łe ze względu na brak atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych. Obecnie Suwalska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna w Podstrefie Suwałki dys-
ponuje terenem inwestycyjnym składającym 
się z czterech działek o łącznej powierzch-
ni 3,32 ha, które są w pełni uzbrojone. Działki 
te stanowią własność Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A. Pozostałe wolne tere-
ny inwestycyjne położone na terenie Podstrefy 
Suwałki, o powierzchni 14,50 ha, są własnością 
Miasta Suwałk. Grunty te nie są w pełni uzbro-
jone, co zdecydowanie obniża ich atrakcyjność 
inwestycyjną. Brak dostępu do podstawowych 
mediów prowadzi do zmniejszenia zaintere-
sowania potencjalnych inwestorów tymi tere-
nami lub po zapoznaniu się ze stanem infra-

chcący skorzystać z pomocy publicznej ofero-
wanej na mocy ustawy o wspieraniu nowych in-
westycji oraz odpowiedniej ilości pracowników, 
aby inwestorzy mogli zrealizować swoje plany 
rozwojowe – dodaje G. Czauż z SSSE S.A.

Jak można wywnioskować z udzielonej od-
powiedzi, brak inwestycji w ubiegłym roku 
w Podstrefie Suwałki wynikał z braku atrakcyj-
nych terenów inwestycyjnych. A jak nazwać te 
„marne” 17,82 ha (w tym 3,32 ha, które są w pełni 
uzbrojone i będące własnością SSSE) w granicach 
miasta, będące w zasięgu komunikacji miejskiej? 

NISKIE BEZROBOCIE:
TO ZŁO CZY DOBRO?

Poważniejszym problemem jest niższa stopa 
bezrobocia w Suwałkach niż średnia krajowa, co 
wynika z rozwoju gospodarczego miasta i strefy. 
Tak, tak. Powinien to być powód do dumy, a nie 
smutku. Przecież głównym powodem powstania 
specjalnej strefy ekonomicznej była walka z bez-
robociem. Niestety chyba tak nie jest. Obowiązuje 
ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych in-
westycji pozwalająca uzyskać zwolnienie z po-



4.08.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

7

WYDARZYŁO SIę

miast tracących funkcje społeczno-gospodar-
cze (suwalscy radni chcą to zmienić – patrz 
strona 5). Oznacza to, że od 2018 r. w naszym 
mieście i w powiecie (tak, tak, powiat przez 
sąsiedztwo też jest karany) inwestorzy muszą 
ponieść dużo wyższe nakłady finansowe w mi-
lionach złotych. I tak rzedsiębiorca: duży – 80, 
średni – 16, mały – 4, mikroprzedsiębiorca – 1,6. 
A zatem Suwałki i powiat ziemski suwalski stra-
ciły swoją moc przyciągania dla inwestorów, 
bo nasze miasto jako jedyne w podlaskiem zo-
stało zaliczone do miast nie tracących funkcji 
społeczno-gospodarczych, co więcej, o zgrozo 
(sic!) mamy stopę bezrobocia niższą od średniej 
krajowej. Jak mówią seniorzy „żyć nie umierać”. 

CZY INWESTORZY ODEJDą
Z SUWAŁK?

Kolejnym niepokojącym sygnałem związa-
nym z SSSE jest likwidacja suwalskiego zakła-
du spółki Mispol, zajmującej się wytwarzaniem 
m.in. konserw oraz karmy dla zwierząt. Stało się 
to po zakończeniu korzystania przez tę firmę 
 z ulg przysługujących w SSSE, bo upłynął czas 

 W latach 2016–18 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała łącznie 18 zezwo-
leń na prowadzenie działalności gospodarczej, dotyczących inwestycji realizowanych na tere-
nie Podstrefy Suwałki (rok 2016 – 8 zezwoleń, rok 2017 – 5 zezwoleń, rok 2018 – 5 zezwoleń). Od 
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. planowana wielkość nakładów inwestycyjnych wynikająca 
z wydanych zezwoleń w Podstrefie Suwałki wyniosła ponad 605 mln zł, a zatrudnienie rzędu 300 
osób. Poza tym przyrost nakładów inwestycyjnych z inwestycji już zrealizowanych przez wszyst-
kich przedsiębiorców działających w ww. latach na terenie Podstrefy Suwałki, na koniec roku 2018, 
przekroczył 817 mln zł i przybyło ponad 400 nowych miejsc pracy. W SSSE głos decydujący mają 
Skarb Państwa (40,46%) i Ełk (32,55%). Znacznie mniejsze znaczenie mają samorządy: gołdapski 
(14,62%) i Miasta Suwałk (12,37%).

na który je otrzymała w zezwoleniu na działal-
ność w strefie.

– W wypadku przedsiębiorstwa Mispol – nie 
mamy wiedzy dotyczącej przyczyn zamknię-
cia zakładu w Suwałkach. Należy zaznaczyć, że 
żadna firma, która zrealizowała już warunki ze-
zwolenia, nie jest w żaden sposób zobowiązana 
do informowania Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. o swoich planach dotyczą-
cych funkcjonowania w danej lokalizacji. Nie 
mamy sygnałów świadczących o tym, aby inni 
przedsiębiorcy, którzy zrealizowali warunki wy-
nikające z posiadanego Zezwolenia, planowali 
likwidację swojej działalności prowadzonej na 
terenie Podstrefy Suwałki. Z kontaktów z przed-
siębiorstwami wynika, iż chcą nadal prowadzić 
działalność gospodarczą na terenie Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i planują dalszy 
rozwój swoich przedsiębiorstw – powiedział 
 G. Czauż z SSSE.

 Oby to się nie zmieniło, zwłaszcza teraz 
 w czasie kryzysu wywołanego epidemią ko-
ronowirusa.

Fabryka Mebli „Forte/Tanne” w Dubowie I

Suwalska 
podstrefa
SSSE
z lotu ptaka

n Zakończyła się budowa parkingów 
przy osiedlu Słoneczne Tarasy. Powstało 
tam 28 miejsc postojowych, w tym dwa dla 
osób niepełnosprawnych. Budowę parkin-
gów przy ul. Sportowej zrealizowano w ra-
mach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Inwestycja kosztowała prawie 72 tys. zł.

n 25 lipca minęło 10 lat od śmierci śp. Józefa 
Gajewskiego, wieloletniego Prezydenta Miasta 
Suwałk. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 
wspólnie z zastępcami Ewą Sidorek i Łukaszem 
Kurzyną uczcili tę rocznicę zapalając znicz na 
grobie J. Gajewskiego. W konkatedrze pw św. 
Aleksandra w jego intencji odprawiono mszę św.

n Naprawiona została fontanna na suwalskim 
Placu Marii Konopnickiej, którą uszkodzono na 
początku kwietnia. Wtedy to pod podnośnikiem 
białostockiej firmy, która wykonywała prace kon-
serwacyjne miejskiego monitoringu, zapadły się 
granitowe płyty fontanny. Pojazd uszkodził też 
mechanizm fontanny. Bezpośrednio po zdarze-
niu suwalski Zarząd Dróg i Zieleni, wystąpił do 
ubezpieczyciela białostockiej firmy z roszcze-
niem naprawienia szkody. 

n Z Suwałk wystartowała Ekologiczna 
Wyprawa Rowerowa, która przejechała przez 
siedem parków narodowych Polski Wschodniej. 
W dniu startu wyprawy (24.07) suwalczanie mo-
gli na oddać stary zużyty sprzęt elektroniczny.

n Akt oskarżenia w sprawie sędziego 
Waldemara M. wpłynął do Sądu Rejonowego 
w Augustowie. Mowa o wydarzeniu sprzed 
dwóch lat, kiedy to suwalski sędzia spowodo-
wał kolizję w Suwałkach i odjechał z miejsca zda-
rzenia, a w chwili zatrzymania w Augustowie był 
pod wpływem alkoholu. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali nocą 29 lip-
ca na ul. T. Kościuszki samochód, który jechał 
bez włączonych świateł i wykonywał niebez-
pieczne manewry na drodze. Wstępne badanie 
alkomatem wykazało, że 23-letni kierujący for-
dem miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. 
Okazało się, że auto, którym kierował mężczy-
zna nie było dopuszczone do ruchu.

n 2 sierpnia ratownicy Suwalskiego WOPR-u, 
podczas patrolu na jeziorze Wigry zauważyli wy-
wrócony kajak a przy nim kajakarza. Wyciągnęli 
poszkodowanego z wody i przetransportowali 
na brzeg. Niedługo potem byli świadkami zda-
rzenia, kiedy to windsurfer spadając z deski do 
wody otrzymał potężne uderzenie masztem 
w głowę. Ratownicy wspólnie z patrolem policji 
wodnej z suwalskiej Komendy Miejskiej wycią-
gnęli poszkodowanego warszawskiego turystę 
z wody i udzielili mu pomocy medycznej. 
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RODZInA WARAKOmSKICh jEST DO-
bRZE ZnAnA W SUWAŁKACh. pRZEDE 
WSZYSTKIm Z OSIągnIęć SpORTO-
WYCh, A ZWŁASZCZA SZAChOWYCh. 
SZTAnDAROWYm WYDARZEnIEm, jUŻ 
OD pOCZąTKU jEgO ORgAnIZACjI 
STAŁ SIę mIęDZYnARODOWY mEmO-
RIAŁ Im. IREnY WARAKOmSKIEj, KTó-
RY nA STAŁE WpISAŁ SIę W mIEjSKI 
KALEnDARZ ImpREZ SpORTOWYCh.  
W UbIEgŁOROCZnEj, TRZECIEj EDY-
CjI WZIęŁO UDZIAŁ OK. 320 ZAWODnI-
KóW, W WIEKU OD 6 DO 82 LAT, Z CA-
ŁEgO śWIATA, A WśRóD nICh LICZnI 
ARCYmISTRZOWIE.

Szachowych arcymistrzów nie brakuje  
w rodzinie Warakomskich. To jedna z nielicz-
nych polskich rodzin, w której aż dwie osoby 
mają tytuł arcymistrzowski: Anna Warakomska 
(od 2020 r.) i Tomasz Warakomski (od 2017 r.). 
Szachowy memoriał przypomina postać śp. 
Ireny Warakomskiej, która w latach 2002-2012 
była prezesem Klubu Szachowego Hańcza, któ-
ry wychował wielu multimedalistów szacho-
wych czempionatów w Polsce, Europie i zawo-
dach rangi światowej.

W t ym roku rodzina Warakomsk ich 
otrzymała Włócznię Jaćwingów, jako wy-
raz uznania za wkład w popularyzację gry  
w szachy oraz organizację Międzynarodowego 
Memoriału im. Ireny Warakomskiej. O rodzin-
nych pasjach rozmawiamy z Moniką Krupą  
(z domu Warakomska):

– Rodzina państwa Warakomskich 
jest laureatem Włóczni jaćwingów za 
2019 r. za organizację memoriału Ireny 
Warakomskiej. jak państwo przyjęliście 
to wyróżnienie? 

– List informujący nas o tym wyjątkowym 
wyróżnieniu trafił na adres Stowarzyszenia, czy-
li do mnie. To przede wszystkim było ogromne 
zaskoczenie. Pamiętam jak wróciwszy z pracy 
otwierałam list z wielkim zaciekawieniem, czy-
tałam i nie mogłam uwierzyć, a potem dzwo-
niłam do Taty i Rodzeństwa. Radość i ogromna 
satysfakcja całej rodziny to chyba były pierw-

sze odczucia. Wieczorem przyszła refleksja, że 
Mama ciągle jest, że Jej praca, energia, miłość, 
dobro trwają. I zostały docenione. To wszyst-
ko, co dzieje się w Stowarzyszeniu jest efek-
tem Jej ciężkiej pracy, którą włożyła w wycho-
wanie i wykształcenie naszej piątki. Jesteśmy 
wdzięczni Kapitule za docenienie naszej ro-
dziny, również słowa podziękowania kieruje-
my do Prezydenta Czesława Renkiewicza za 
coroczny Patronat, Ewie Beacie Sidorek, za-
stępcy prezydenta, za prawdziwą obecność  
z naszą rodziną, wsparcie i pomoc w organizacji. 

Monika Krupa i arcymistrz Tomasz Warakomski

– Od czego zaczęły się szachy w Waszej 
rodzinie?

– Szachy są w naszej rodzinie od 25 lat. 
Wszystko zaczęło się w… suwalskim szpitalu, 
gdzie 6-letni Tomasz Warakomski miał usuwa-
ny trzeci migdałek. Znudzony, stęskniony za na-
mi szukał zajęcia. Po szkole biegliśmy do niego  
z nowymi pomysłami na nudę. Szachy do szpitala 
zaniósł nasz brat Marcin, a towarzyszył mu Marek 
Wołągiewicz, który był wtedy naszym sąsiadem. 
Od tej pory Tomek biegał po oddziale i szukał 
chętnych do gry w szachy. Dzisiaj często wspo-
minamy, że Marek miał udział w pierwszych 
sukcesach Tomka. Po wyjściu ze szpitala mama 
znalazła klub szachowy, wtedy Hańcza Suwałki 
i właśnie tak zaczęła się profesjonalna przygo-
da z szachami Tomasza, a rok później także Ani.

– podczas dziesięciu lat pełnienia funkcji 
prezesa przez Irenę Warakomską, junio-
rzy klubu javena hańcza Suwałki zdo-
byli ponad 100 medali w rozgrywkach 
szczebla mistrzostw polski. Czy kibicuje 
pani suwalskim szachistom? 

– Muszę przyznać, że nie śledzę wydarzeń 
szachowych i poczynań suwalskich szachistów. 
Wynika to z braku czasu i pewnie z faktu, że 
moi szachiści rozjechali się po świecie, Tomek 
już od kilku lat mieszka i pracuje w Gliwicach,  
a Ania od roku w Holandii. Niemniej jednak 
podczas Memoriału spotykamy się i wspomi-
namy, a Mikołaj Bura, przyjaciel Mamy i pierw-
szy trener naszych arcymistrzów jest sędzią 
Turnieju D od początku trwania Memoriałów.

– Skąd pomysł na memoriał?
– Pomysł przyszedł bardzo szybko i spon-

tanicznie. Mama zmarła w środę 7 wrze-
śnia 2016 roku. W piątek odbył się pogrzeb. 

Rodzeństwo zostało u mnie jeszcze przez week-
end. Musieliśmy być wtedy razem i właśnie 
podczas wieczornych rozmów, wspomnień na-
rodził się pomysł na Memoriał. Mama była oso-
bą, która nie lubiła bezczynności, kochała ludzi, 
miała ogromną siłę przekonywania i budowa-
nia dobrych relacji. Chcieliśmy to podtrzymać 
i wypełnić ogromną pustkę po Jej odejściu. 

– Ubiegłoroczny turniej skupił 322 za-
wodników z 12 krajów świata, w tym 
19 zawodników z najwyższym na świe-
cie tytułem arcymistrza oraz 13 mi-
strzów międzynarodowych. Dzięki tak 
wyjątkowej obsadzie, a także puli na-
gród (80 tys. zł), stał się on jednym z naj-
większych turniejów w kraju. jaki bę-
dzie IV międzynarodowy memoriał Ireny 
Warakomskiej?

– Inny, ale będzie. Na pewno nie będzie ty-
lu arcymistrzów, jak w latach poprzednich, bo 
fundusze w tym roku mamy skromniejsze, ale 
również epidemia utrudnia poruszanie się po 
świecie.

IV Międz ynarodow y Memoriał I reny 
Warakomskiej będzie odbywał się w trzech 
grupach, a nie w czterech i pula nagród wynie-
sie 26 500 zł. Na dzisiaj mamy zgłoszonych 55 
zawodników, ale mamy nadzieję, że jak zawsze 
tuż przed Memoriałem lista będzie liczniejsza. 

Jak co roku będzie symultana z arcymi-
strzem, naleśniki u Moniki i spotkania popar-
tyjne do białego rana. Będą wspaniałe wspo-
mnienia, czas spędzony z naszymi przyjaciółmi, 
rozmowy o ważnych i mniej ważnych spra-
wach, będzie radość, prawda i dobro, wszyst-
ko to, co Mama kochała. A przede wszystkim 
będą ludzie, dzięki którym pamięć o Irenie 
Warakomskiej trwa, a ja mam możliwość bycia 
z cała moją cudowną rodziną.

– Zawodowo jest pani bankowcem 
i kieruje dużą placówką bankową w mie-
ście. W jaki sposób udaje się łączyć 
obowiązki prezesa banku, organizatora 
turniejów, opiekuna stowarzyszenia sza-
chowego oraz żony i matki?

– Myślę, że to dar, a to, co dane nie może 
być zmarnowane. Mam wspaniałą rodzinę, ta-
tę, który zawsze jest, kiedy go potrzebuję; mę-
ża, na którego zawszę mogę liczyć; trójkę cu-
downych dzieciaków, które nie przeszkadzają, 
jeżeli nie mogą pomóc. A w pracy przyjaciół  
i klientów, z którymi próbuję tworzyć bank,  
o którym Mama marzyła. Mówią mi, że jestem 
podobna do Mamy, więc pamiętając dokładnie 
jaką Osobą była, nie mogę zwalniać, muszę być 
ciągle w drodze.

– Dziękujemy za rozmowę

ARCYMISTRZOWSKA  WŁÓCZnIA 

IV Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ireny 
Warakomskiej odbędzie się w dniach od 6 do 
13 sierpnia 2020 r. w suwalskim Hotelu Velvet 
oraz hali OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2. 

II Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ireny 
Warakomskiej
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Na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” próbujemy tworzyć pozytywne poczucie tożsamości lokalnej. Jednym z jej elemen-
tów jest wiedza o dziejach naszej Małej Ojczyzny, bo można powtórzyć za Józefem Piłsudskim: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej 
przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Z okazji jubileuszu 300-lecia Suwałk w latach 2018-
2019 prezentowaliśmy postaci wybitnych suwalczan. W numerze 5 z tego roku przypomnieliśmy najważniejsze wydarzenia w hi-
storii Suwałk. A dziś pora na głównego bohatera tegorocznego jubileuszu, czyli miasto Suwałki. Krótko przypomnimy, jak gród 
nad Czarną Hańczą zmieniał się na przestrzeni 300 lat oraz wspomnimy najwybitniejszy utwór o Suwałkach i Suwalszczyźnie czy-
li „Rozmowy polskie latem 1983 roku” Jarosława Marka Rymkiewicza, w którym zawarł on wiele ciekawych spostrzeżeń na temat 
pogranicza polsko-litewskiego oraz naszego miasta i regionu.
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300  lat  mIaSta  SuwałkI
ZnAWCA hISTORII pOLSKI póŁnOCnO-WSChODnIEj pROf. ADAm CZESŁAW DObROńSKI  
W KSIąŻCE „mIASTA WOjEWóDZTWA pODLASKIEgO” nApISAŁ O SUWAŁKACh: „mIASTO TO bYŁO 
STOLICą gUbERnI I WOjEWóDZTWA, ROZWIjA SIę, mA SWój STYL I OSIągnIęCIA, ALE ChYbA 
bRAKUjE mU LEgEnDY bIAŁEj, gLORYfIKUjąCEj mIASTO W WYDAnIU CYWILnYm, bO WOjSKOWI  
ZAWSZE Z DUmą móWILI O TAmTEjSZYm gARnIZOnIE”. A ZATEm W 300-LECIE SUWAŁK SpRóbUjmY  
nApISAć TAKI ZARYS SUWALSKIEj LEgEnDY, bO nASZE mIASTO nA pEWnO nA TAKą pOZYTYWną 
OpOWIEść ZASŁUgUjE. W TYm WYDAnIU pRZYpOmnImY RóWnIEŻ KOLEjną CIEKAWą I WAŻną  
OpInIę O SUWAŁKACh WYpOWIEDZIAną pRZEZ jEDnEgO Z nAjWYbITnIEjSZYCh WSpóŁCZE-
SnYCh pOLSKICh TWóRCóW KULTURY. 

SuwalSka legeNda

Jak zmIeNIało SIę mIaSto?

Osada Suwałki powstała przed 1688 ro-
kiem i szybko się rozwijała ze względu na zna-
komite położenie geograficzne. Dzięki czemu 
Suwałki znalazły się na trakcie z Warszawy do 
Petersburga. W 1710 r. suwalczanie uzyska-
li prawo odbywania targów w niedziele i jar-
marków dwa razy do roku: 3 maja i 14 września. 
Kameduli w 1715 r. podzielili miasto na 300 pla-
ców: mieszkalne bliżej rynku oraz dalsze o cha-
rakterze gospodarczym, przeznaczone pod 
ogrody, stodoły i browary. Powstał drewnia-
ny kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, 
karczma i młyn. 2 marca 1720 r. August II Sas na-

dał Suwałkom magdeburskie prawo miejskie. Wyznaczono rynek z ratuszem i ulice. Po III rozbiorze 
Rzeczpospolitej Suwałki znalazły się w zaborze pruskim, a w czasach napoleońskich w Księstwie 
Warszawskim. W końcu XVIII wieku w mieście żyło 1 184 mieszkańców.

SUWAŁKI KAMEDULSKIE

W parku Konstytucji 3 Maja stał pierwszy
suwalski kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża

Ulica Hamerszmita 13 – najstarszy budynek  
w Suwałkach zbudowany zapewne w drugiej  
połowie XVIII wieku

Po upadku Napoleona Suwałki znala-
zły się w granicach Królestwa Polskiego, 
podporządkowanego carowi Rosji. Od 
1817 r. stały się siedzibą województwa au-
gustowskiego, a od 1866 r. stolicą guber-
ni suwalskiej. W tym czasie miasto wyko-
rzystało swoją szansę na szybki rozwój.  
W 1857 r. mieszkało tutaj 10,6 tys. osób  
i było to szóste co wielkości miasto w króle-
stwie. Suwałki rozciągnęły się wzdłuż Traktu 
Kowieńskiego (obecnie ulica T. Kościuszki  
– „Co to za miasto, co w ulicy leży? Co to za 

Litografia Alojzego Misierowicza „Ulica
Warszawska w Suwałkach” z ok. 1855 r.

W budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcące-
go im. M. Konopnickiej od 1846 r. działało Gim-
nazjum Gubernialne, które siedem lat wcześniej 
zostało przeniesione z Sejn

MIASTO WOJEWÓDZKO-GUBERNIALNE
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Widok na kościół w Suwałkach – obraz
namalowany przez Kazimierza Górnickiego

Cokół przy bramie wjazdowej do dawnych koszar
im. gen. J. Dwernickiego zajmowanych przez
2. pułk ułanów

W 1934 r. wybudowano szkołę powszechną przy 
ul. T. Kościuszki (róg ul. gen. J. Dwernickiego)

W II Rzeczypospolitej miasto było siedzibą 
powiatu ziemskiego i grodzkiego (tak jak te-
raz). O jego charakterze decydował garnizon 
wojskowy stacjonujący w Suwałkach, który  
w końcu lat 30-tych liczył ok. 5 tys. żołnie-
rzy, czyli jeden wojskowy przypadał na czte-
rech cywilnych suwalczan, bo w 1937 r. było 
ich 22,1 tys. Miasto nie należało do najbogat-
szych i niewiele nowych obiektów powstało 
w tym czasie. Można tu wspomnieć jedynie 
nową elektrownię i szkołę powszechną przy 
ul. T. Kościuszki (róg gen. J. Dwernickiego).  
24 września 1939 r. do miasta wkroczyły wojska 
sowieckie, a 12 października Suwałki przejęli 
Niemcy i wcielili do III Rzeszy. W czasie ponad 
pięcioletniej okupacji wywieźli oni suwal-
skich Żydów (przed wybuchem II wojny było 
ich ok. 4 tys.), mordowali Polaków (286 suwal-
czan według danych z 1950 r.), wysyłali trans-
porty do obozów koncentracyjnych (4220 su-
walczan – dane z 1950 r.) i pracy przymusowej.  
W naszym mieście w końcu września 1939 r. po-
wstała jedna z pierwszych organizacji konspi-
racyjnych na ziemiach polskich: Tymczasowa 
Rada Ziemi Suwalskiej. 

23 października 1944 r. do Suwałk wkro-
czyła Armia Czerwona. A w następnym ro-
ku gród nad Czarną Hańczą przestał być mia-
stem wydzielonym, a stał się stolicą powiatu, 
w którym mieszkało 13,6 tys. osób. Nie był to 
najlepszy czas dla Suwałk. W 1950 r. przestał 
istnieć samorząd miejski, a jego kompeten-
cje przejęła miejska rada narodowa jako organ 
władzy państwowej. Bardzo powoli rozbudo-
wywano przemysł (powstały zakłady odzie-
żowe „Warmia”, zakłady drobiarskie i fabryka 
płyt wiórowych przy ul. Sejneńskiej). Dopiero 

POWIATOWE SUWAŁKI

WOJSKOWE MIASTO

W 1931 r. wybudowano elektrownię (obecnie 
przy przejeździe kolejowym na ul. Sejneńskiej) Suwalczanie na ślizgawce w ogrodzie miejskim 

(obecnie park Konstytucji 3 Maja)

ulica, co przez miasto bieży?”). Układ archi-
tektoniczny centrum miasta pochodzi z te-
go okresu i jest unikatowy w skali całego kra-
ju, z licznymi oficynami i niepowtarzalnymi 
detalami architektonicznymi. W 1839 r. kore-
spondent „Kuriera Warszawskiego” napisał: 
„Suwałki niedawno z samych domów drew-
nianych złożone, dziś jakby laską czarodziej-
ską w tak krótkim czasie (…) tylu gmachami 
przyozdobione zostały, a ciągle wznoszone 
budowle rokują pomyślny byt i niezadługo 
mogą stanąć obok najzamożniejszych miast 
w Polsce…”. Niestety przełom wieków XIX  
i XX nie był tak korzystny dla grodu nad Czarną 
Hańczą i miasto straciło swoje znaczenie.  
W czasie I wojny światowej Suwałki znala-
zły się pod okupacją niemiecką, i na krótko 
litewską. 24 sierpnia 1919 r. miasto powró-
ciło w granice Rzeczypospolitej. W 1921 r.  
mieszkało tutaj 16,8 tys. osób.

Remont chodników przy ul. Zarzecze, ok. 1930 
fot. Henoch Bernsztejn

Ulica T. Kościuszki w latach 60-tych
Budynek byłego suwalskiego szpitala powiatowego 
przy ul. T. Kościuszki
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Po 1975 roku rozpoczął się gwałtow-
ny rozwój Suwałk. W marcu 1978 r. ruszyła 
budowa Osiedla Północ, a ówczesny przy-
wódca PRL-u Edward Gierek wmurowując 
kamień węgielny pod budowę tego osie-
dla zapowiadał: „Wkrótce Suwałki będą li-
czyły 100 tysięcy mieszkańców i będą liczą-
cym się w Europie zagłębiem górniczym 
(chodziło o planowaną budowę kopalni 
rud polimetalicznych w Szurpiłach-red.).” 
Na szczęście ten pomysł z różnych wzglę-
dów pozostał jedynie w sferze planów.  
A mimo to liczba mieszkańców Suwałk po-
dwoiła się, do 68,3 tys. w 1998 r. Burzliwe 
były szczególnie lata 1980-81 czyli tzw. 
czasy „Solidarności”, które zakończyły 
się stanem wojennym i internowaniem 
93 osób w województwie suwalskim. Po 
zmianach w 1989 r. rozwinął się suwal-
ski samorząd miejski, powstała Suwalska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, mieszkań-
cy miasta zaczęli coraz lepiej wykorzy-
stywać przygraniczne położenie Suwałk.  
W 1994 r. po kilkuletniej przerwie do mia-
sta wróciło wojsko – 14. Pułk Artylerii 
Przeciwpancernej. Jeden z najlepszych 
okresów w dziejach miasta zakończył się 
wraz z likwidacją województwa suwalskie-
go w końcu 1998 roku. 

STOLICA WOJEWÓDZTWA

Budowa Osiedla Północ

Manifestacja suwalczan z okazji 290. rocznicy 
Konstytucji 3 Maja

Wiec przedwyborczy „Solidarności” w muszli kon-
certowej w parku Konstytucji 3 Maja

Do lat 90-tych ulica Chłodna była typową ulicą 
miejską, gdzie odbywał się zwykły, jak na  
PRL-owskie czasy, ruch uliczny

Zakłady odzieżowe „Warmia” przy ul. Sejneńskiej 

w 1963 r. uruchomiono linię kolejową 
z Białymstokiem. A osiem lat później ruszy-
ła komunikacja miejska. Symbolicznym dla 
tych czasów był dowcip suwalczan, którzy 
twierdzili, że urodzili się na Kościuszki (tu był 
szpital), a skończą życie na Engelsa, bo tam 
był cmentarz.  Powiatowa stagnacja – jak ten 
czas określił Maciej Ambrosiewicz w „Księdze 
300-lecia Suwałk” – zakończyła się utworze-
niem województwa suwalskiego w 1975 r. 
Mieszkało wówczas tutaj ok. 30 tys. osób. Obchody 250-lecia Suwałk

MIASTO W XXI WIEKU

Włączenie Suwałk do województwa 
podlaskiego wywołało zrozumiały opór su-
walczan, zwłaszcza, że nowa administracja 
nie wykazywała zbyt wielkiego zaintereso-
wania miastem położonym na północnym 
skraju województwa. Do dziś suwalczanie 
wspominają transporty z wyposażeniem 
instytucji wojewódzkich jadące z Suwałk 
do Białegostoku. Jednak stopniowo mia-
sto odzyskiwało równowagę, zwłaszcza po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.  
i kilka lat później do strefy Schengen, co 
spowodowało likwidację granicy z Litwą. 
Suwałki stały się atrakcyjnym miejscem do 

Od 2008 roku w odnowionym centrum miasta od-
bywa się Suwałki Blues Festival – największy ple-
nerowy festiwal bluesowy w tej części Europy

Suwałki „odwracają się twarzą” do Czarnej Hań-
czy – powstają suwalskie bulwary nadrzeczne
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Swoje spojrzenie na pogranicze polsko-litewskie, Suwalszczyznę  
i Suwałki Jarosław Marek Rymkiewicz opisał w książce „Rozmowy pol-
skie latem roku 1983”, która w 1984 r. ukazała się w Bibliotece „Kultury” 
Instytutu Literackiego w Paryżu i w podziemnej Niezależnej Oficynie 
Wydawniczej. Po jej wydaniu pisarz został zwolniony z pracy w Instytucie 
Badań Literackich PAN. 

„Rozmowy polskie…” opisują wakacje nad 
jeziorem Wigry, które alter ego autora czyli pan 
Mareczek spędzał w czasie stanu wojennego  
w podsuwalskiej Gawrych Rudzie i na Suwal-
szczyźnie. W pensjonacie pani Anieli, nad jeziorem 
Wigry, wakacje spędzała grupa intelektualistów  
z Warszawy, Wrocławia i Krakowa, którzy umilali 
sobie czas rozmowami. Jednym z bohaterów a za-
razem narratorem jest pisarz – pan Mareczek, któ-
ry snuje opowieść w sposób żartobliwy i ironiczny. 
Tematem ich rozmów są zarówno zwykłe sprawy 

codzienne, jak i problemy polityczno-filozoficzne dotyczące sensu historii. 
Często też rozmawiają o nadwigierskiej przyrodzie oraz dziejach Suwałk  
i naszego regionu. Bez wątpienia to jeden z najciekawszych utworów 
o naszym regionie w polskiej literaturze. Poniżej wybrane trzy suwal-
skie obrazki według Jarosława Marka Rymkiewicza w książce napisa-
nej w 1983 r.

O SUWALCZANACH
 Niegdyś kraj Jadźwingów, póź-

niej Litwy, obecna Suwalszczyzna 
(…) Marszałkowa Aleksandra 
Piłsudska rozmawia tam – gła-
dząc zmarłego-żywego grono-
staja, który leży jej na kolanach 
– z trzema sędziwymi rycerza-
mi Władysława Jagiełły, a pan 
Ciecierski, właściciel cukierni przy 
ulicy Kościuszki 88, podaje herba-
tę ubranym w skórzane kaptury  
i futrzane buty litewskim włóczę-
gom – suwiłkai (…) A tuż za nimi 

pani Maria Konopnicka, a z drugiej strony panna Zielonkówna, która ma 
księgarnię na ulicy Kościuszki 84, więc nie opodal cukierni pana Ciecierskiego  
– były dwie siostry Zielonkówny, obie bardzo ładne (…)

inwestowania, a bezrobocie spadło do naj-
niższego poziomu w województwie. Gród 
nad Czarną Hańczą jest jednym z trzech by-
łych miast wojewódzkich, które odnotowa-
ły przyrost mieszkańców po utracie statusu 
stolicy województwa.

Układ urbanistyczno-architektoniczny 
Suwałk jest świadectwem trzech wieków ist-
nienia Suwałk. Wielu twierdzi, że w Polsce są 
tylko trzy miasta z tak wartościową zabudo-
wą dziewiętnastowieczną: Warszawa, Płock 
i Suwałki. Nie brak też współczesnych cie-
kawych architektonicznie budynków: ha-
la Suwałki Arena, stadiony lekkoatletyczny 
i piłkarski, aquapark, budynek SOK, centra 
handlowe.

Mecze siatkarzy Ślepska Malow w Plus Lidze  
w nowej hali Suwałki Arena wywołują olbrzymie 
zainteresowanie wśród suwalczan i mieszkańców 
całego regionu Centrum Suwałk nocą 2020 roku 

W opracowaniu wykorzystano fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach, Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, 
Biblioteki Publicznej, Tadeusza Smagacza, Romana Łysionka, Kaspra Zborowskiego-Weychmana, Jerzego Broca, Stanisława Wosia. Przy pisaniu tek-
stu korzystano z informacji zawartych w monografii „Suwałki – miasto nad Czarną Hańczą” i „Księdze 300-lecia Suwałk”.

SuwałkI według J. m. RymkIewIcza
O żYCIU TOWARZYSKIM

Spośród tysięcy informacji zapisanych przez Połujańskiego, jeszcze 
jedna: „Kto chce w Suwałkach zabawić się, znajdzie kilka hotelów przez 
Żydów utrzymywanych, trzy winiarnie, dwie cukiernie i resursę z począt-
kiem r. 1857 otworzoną, w której oprócz bufetu i bilardu, znaleźć można 
wszystkie pisma krajowe i kilka zagranicznych”. Minęło niemal półtora 
wieku i w Suwałkach nie można znaleźć ani jednego pisma zagranicz-
nego.

O KARNAWALE „SOLIDARNOśCI”
Choć w suwalskich kioskach „Ruchu” nie sprzedaje się „Newsweeku”, 

jeszcze niedawno, bo dwa lata temu, można było kupić w tym mieście nie-
bywale ciekawe – a dla pana Mareczka o wiele ciekawsze od wszystkich 
„Newsweeków” – gazety krajowe. Na rogu placu Wolności i ulicy Kościuszki, 
tuż przy parku miejskim, a nie opodal zbudowanego przez Aignera kościoła 
św. Aleksandra stał mianowicie mały, biały kiosk – uprzednio, przed sierp-
niem roku 80 sprzedawano w nim lody, teraz sprzedaje się jakieś pamiątki 
– który przez szesnaście miesięcy był własnością „Solidarności” i w którym 
miła, starsza pani wykładała na ladę broszury i gazety wydawane przez 
nasz związek. I to jakie gazety! Nawet takie, jakich nie można było dostać 
w kiosku regionu Mazowsze, na ulicy Mokotowskiej.

Niedawno 
J. M. Rymkiewicz 
ukończył 85 lat
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE

W KINIE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ
W SUWAŁKACH, ul. Emilii Plater 33A zaprasza do:

¿ udziału w „Konkursie na wyliczankę”. Konkurs ma 
charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy bez 
względu na wiek lub miejsce zamieszkania. Warunkiem jest zaprezento-
wanie od 1 do 3 utworów – wyliczanek. Wyliczanka – dziecięcy wierszyk, 
mający charakter rymowanki, służący do uporządkowania zabawy (np. 
do wylosowania osoby, która będzie wykonywać jakąś czynność w zaba-
wie). Tematyka wyliczanek napisanych na konkurs powinna być związana 
z Suwałkami. W związku z tym, że w 2020 roku Suwałki obchodzą 300-le-
cie nadania praw miejskich, dodatkowo w konkursie punktowane będą 
wyliczanki nawiązujące do jubileuszu miasta. Prace konkursowe należy 
dostarczyć do 30.09.2020 r. na adres: metodyka@bpsuwalki.pl 

¿  udziału w konkursie na piosenkę 
do wierszy Marii Konopnickiej. Biblioteka 
zaprasza laureatów konkursu do nagrań 
w studio i wspólnego koncertu. Dlaczego 
taka oferta? Konopnicka – bo nasza, su-
walska. Śpiewanie – bo lepiej się wchła-
nia przez sieć. Nagrody – bo dofinanso-
wanie ze środków Narodowego Centrum 
Kultury, z programu „Kultura w sieci”. 
W sieci – bo część tomików Konopnickiej 
jest zdigitalizowana i opublikowana 
w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej, www.pbc.biaman.pl Termin nadsyła-
nia zgłoszeń własnych utworów: 15.09.2020 r. do Biblioteki Publicznej 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach przy ul. E. Plater 33A. Więcej na: 
www.bpsuwalki.pl 

Informacja o godzinach pracy Biblioteki Głównej i jej filii do 31.08:

¿ Biblioteka Główna, ul. E. Plater 33A: wtorek – piątek w godz. 8–16, 
sobota w godz. 9–15;

– Zbiory specjalne: wtorek – piątek w godz. 8–16, sobota – nieczynne;
– Pracownia „Smykałka” i Czytelnia – nieczynne do dowołania;
¿ Filia nr 1, ul. Szpitalna 60: wtorek – piątek 8–16, sobota – nieczynne;
¿ Filia 2, ul. Klonowa 41: wtorek – piątek – 8-16, sobota – nieczynne;
¿ Filia 3, ul. Północna 26: wtorek – piątek – 8-16, sobota – nieczynne;
¿ Midicentrum, ul. Witosa 4A: nieczynne do odwołania.

SUWALSKI OśRODEK KULTURY,
 ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿ Koncerty Na Dywaniku u Marii – 8.08 zagra Zmiana Wachty, godz. 
20, plac Marii Konopnickiej. Wstęp wolny. W programie znane szanty 
i piosenki żeglarskie zabarwione folkiem polskim, francuskim i irlandz-
kim oraz klimatyczne ballady.

¿ Szanty przy Starej Łaźni 2020 – cykl sierpnio-
wych koncertów szantowych nad Czarną Hańczą 
przy Galerii Sztuki Stara Łaźnia. W niedzielę, 9.08, 
o godz. 18 wystąpi zespół AQQ – Augustowska 
Flota Śpiewająca. Wstęp wolny.

¿ IV Suwalski Salon Sztuki – zbiorową wysta- 
wę prac artystów związanych z Suwałkami 

i Suwalszczyzną w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20, ul. Noniewicza 
71. Wystawa czynna do końca sierpnia.

¿ wystawę prac fotografików skupionych wokół grupy artystycznej 
PAcamera w Galerii Patio przy ul. Papieża Jana Pawła II 5. Wystawa czyn-
na do końca października. W wakacje Galeria będzie czynna od wtorku 
do niedzieli w godz. 10-18.

MUZEUM OKRęGOWE W SUWAŁKACH
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ wystawę „Jan Lebenstein - ilustracje do „Folwarku zwierzęcego” 
George’a Orwella. Wystawa czynna do połowy sierpnia.

MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ,  ul. T. Kościuszki 31 zaprasza
¿ rodziny z dziećmi do Zaułka Krasnoludków. Na odwiedzających cze-

ka wiele atrakcji: animacje teatralne, zabawy oraz gry w ogrodzie. Zaułek 
Krasnoludków jest czynny: wtorek – niedziela w godzinach 9.30 - 15.30. 
W poniedziałki i soboty nieczynne;

¿ na wystawę „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”, której zwie-
dzanie potrwa do 30.10;

¿ „Przez tęskność. O Marii Stanisławie Konopnickiej z Wasiłowskich”- 
wystawa o życiu i twórczości Marii Konopnickiej z Wasiłowskich. 

ROZMARINO,  ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ 72 edycję Wide Open Jam Session – 7.08, godz. 19.30. wstęp wolny 

(wcześniejsza rezerwacja miejsca 5 zł).
¿ „Jazz Wieczór” - 15.08, godz. 20, bilety 35 zł. Przed suwalską pu-

blicznością wystąpią muzy-
cy jazzowi: Radek Nowicki (su-
walczanin) na saksofonach, 
Andrzej Święs na kontraba-
sie i Sebastian Frankiewicz za 
perkusją. Zespół wystąpi  ze 
swoim najnowszym projek-
tem muzycznym PATHFINDER.

POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH zaprasza na:
¿  8.08. godz. 10 – spływ kajakowy „Szlakiem Papieskim” Czarną 

Hańczą;
¿  9.08. godz. 13 – II Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej 

„Kamedulskie Wigry”;
¿ 15.08. od godz. 10 – msza jubileuszowa, Jarmark Wigierski, występy 

zespołów ludowych, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca z Ełku;
¿  15.08 godz. 21. – kino plenerowe – film fabularny o tematyce 

niepodległościowej;
¿ 16.08 – od godz. 10 – msza jubileuszowa, odpust, występ chóru 

„Ojczyzna”;
Więcej informacji: tel. 87 566 24 99, www. fundacja.wigry.pro

FESTIWAL LITERACKI „PATRZąC NA WSCHÓD”  odbędzie się w Bu-
dzie Ruskiej 16 nad Czarną Hańczą w dniach od 13 do 16 sierpnia. W pro-
gramie m.in. spotkania (m.in. z Adamem Wajrakiem, Piotrem Malczew-
skim, Waldemarem Czechowskim, Jackiem Milewskim), pokazy slajdów 
i filmów (m.in. „Powroty do domu” o Andrzeju Strumiłło), kiermasz ksią-
żek i rękodzieła oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci i warsztaty barwie-
nia tkanin kwiatami, ziołami i liśćmi. Wstęp wolny, z zachowaniem rygo-
rów obowiązujących w czasie epidemii. Więcej na: piotrmalczewski.com 

CINEMA LUMIERE
zaprasza na filmy:

- do 6 sierpnia – „Scooby-Doo!” (komedia animowana/przygodowy/
familijny), „Turu. W pogoni za sławą” (komedia ani-
mowana/przygodowy), „Słoń Beniamin” (przygodo-
wy/familijny), „Bohemian Rhapsody” (muzyczny), „Jak 
być dobrą żoną” (komedia), „Polowanie” (thriller/akcji), 
„Furie” (horror), „Pojedynek na głosy” (komedia) – film 
wyświetlany w cyklu BABSKIE WIECZORY;

- od 7 sierpnia – „SamSam” (animowany/familij-
ny), „Babyteeth” (komediodramat), „Włoskie waka-
cje” (komedia);

- od 14 sierpnia – „Klub rozwodników” (komedia); 
- od 28 sierpnia – „Zieja” (dramat).

WAKACYJNA PROMOCJA
Do 31 sierpnia bilety na seanse od wtorku do piątku (do godz. 15) 

w cenie 17 zł (2D) oraz tanie poniedziałki 16 zł (2D i 3D).
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WYDARZENIA SPORTOWE
PORAżKA NA ZAKOńCZENIE I LIGI

W Suwałkach na pożegnanie I ligi piłkarze Wigier przegrali 0:2 
z Zagłębiem Sosnowiec. Oba gole dla Zagłębia padły z dość wątpliwych 
rzutów karnych, a strzelili je: były piłkarz Wigier Filip Karbowy w 65 min. 
i w 94 min. Fabian Piasecki.

 To dość dziwne, że w jednym meczu sędzia trzy razy podyktował rzu-
ty karne tylko dla drużyny, która walczyła jeszcze o utrzymanie się w I li-
dze. Zresztą przez sześć sezonów gry w I lidze suwalski zespół był jedną 
z drużyn, przeciwko której sędziowie najczęściej dyktowali rzuty karne 
i to niezależnie od tego jacy piłkarze grali w Wigrach i kto tę drużynę tre-
nował. Wigry Suwałki grały w I lidze od sezonu 2014/2015. 

W meczu z Zagłębiem od 88 min. suwalska drużyna grała z przewagą 
jednego piłkarza, po tym jak Patryk Mularczyk otrzymał czerwoną kart-
kę. W drużynie gości wystąpił pochodzący z Suwałk Patryk Małecki. Wigry 
z dorobkiem 26 pkt zajęły ostatnią lokatę w tabeli I ligi i w następnym se-
zonie grać będą w II lidze. Rozgrywki II ligi rozpoczną się 29-30 sierpnia. 
Wcześniej, bo w połowie sierpnia suwalski zespół zagra we Wrocławiu ze 
Ślęzą w Pucharze Polski. 

Wigry rozpoczęły już przygotowania do gry w II lidze. 30-letni 
Dawid Szulczek będzie od nowego sezonu trenerem suwalskiej dru-
żyny. W seniorskiej piłce przepracował on już siedem sezonów. Karierę 
trenerską rozpoczynał w Górniku Wesoła, skąd trafił do Rozwoju 
Katowice. Gdy w czerwcu 2017 r. Wigry Suwałki obejmował Artur 
Skowronek, Szulczek również trafił do Suwałk, jako jego asystent. 
Wspólnie wywalczyli najlepszy wynik w historii suwalskiego klubu, 
zajmując 6. miejsce na zapleczu ekstraklasy. Następnie wspólnie ode-
szli do Stali Mielec, a ostatnio prowadzili Wisłę Kraków. Umowa zosta-
ła podpisana do czerwca 2022 roku.

Władze suwalskiego klubu zawarły nowe kontrakty ze słowac-
kim stoperem Martinem Dobrotką (na rok) i napastnikiem Kacprem 
Wełniakiem (na dwa lata). Wcześniej kontrakty z Wigrami przedłuży-
li: Adrian Karankiewicz, Jan Balawejder, Cezary Sauczek, Mohamed 
Loua i Denis Gojko. Już z końcem czerwca odeszli: Johan Oremo, Joel 
Huertas, Dawid Sołdecki, Martin Adamec, Arkadiusz Najemski, Dominik 
Kąkolewski, Michał Król oraz Konrad Matuszewski.

SPORTOWE STYPENDIA
12 suwalskich sportowców otrzymało stypendia Miasta Suwałki za 

osiągnięcia sportowe w 2019 r. Z rąk Łukasza Kurzyny, zastępcy prezy-
denta Suwałk odebrali je: pływak Filip Kosiński, lekkoatleta Piotr Konopko, 
szachistka Michalina Rudzińska, badmintoniści Michał Aleksandrowicz, 
Jan Artur Filipowicz, Mateusz Hołub i Sebastian Lenczewski oraz karate-
cy Damian Paweł Biłbak, Aleksandra Maria Biłbak, Aleksandra Rybacka, 
Aleksandra Górska oraz zawodniczka uprawiająca bojery Aleksandra 
Chmielewska. Zdobywali oni medale na mistrzostwach Polski, Europy 
(M. Rudzińska, A.M. Biłbak, A. Rybacka, A. Górska) oraz na mistrzostwach 
świata (A. Chmielewska zajęła drugie miejsce w klasie DN junior w kate-
gorii juniorek).

SUKCESY MODELARZY
Do udanych mogą zaliczyć start w zawodach inaugurujących tego-

roczną edycję Pucharu Polski modeli swobodnie latających zawodnicy 
sekcji modelarstwa lotniczego suwalskiego OSiR-u. Z uwagi na trwający 
stan epidemii, dopiero w lipcu udało się przeprowadzić pierwsze zawody 
w tym sezonie. Na lotnisku Aeroklubu Stalowowolskiego w Turbi Radosław 
Szymanowski zdobył drugie miejsce, a na trzecim sklasyfikowano Filipa 
Rudzińskiego. Natomiast w kategorii seniorów bezkonkurencyjny był tre-
ner Stanisław Skibicki, który z powodzeniem kontynuuje karierę zawod-
niczą. Wśród seniorów siódme miejsce zajęła Anna Krzywicka. Kolejnym 
sprawdzianem dla suwalskich zawodników będą mistrzostwa Polski junio-
rów w Czaplinku, które odbędą się w drugiej połowie sierpnia.

DRUżYNA XVI-LECIA
Trwa głosowanie na Drużynę XVI-

lecia Ślepska Malow Suwałki. Kibice 
biało-niebieskich mogą dokonać wy-
boru najlepszej szóstki w historii klu-
bu spośród najbardziej wyróżniają-
cych się atakujących, przyjmujących 
(2x), środkowych (2x), libero oraz 
oczywiście trenera, którzy mieli okaz-
ję reprezentować lub nadal reprezen- 
tują barwy Ślepska Malow Suwałki.

Zestawienie zawodników, którzy 
biorą udział w głosowaniu, wyłoni-
ła specjalna kapituła, składająca się z klubowej administracji, działaczy, 
sponsorów i przyjaciół klubu. Rozstrzygnięcie głosowania odbędzie się 
w trakcie XI Memoriału Józefa Gajewskiego, który odbędzie się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej „Suwałki Arena” w dniach 21-23 sierpnia 2020 
roku. Głosowanie odbywa się na stronie: www.slepsksuwalki.pl

Siatkarze Ślepska Malow przegrali dwa pierwsze mecze sparingo-
we z Vervą Warszawa Orlen Paliwa. W Warszawie ulegli 1:3 i 0:4. W tur-
nieju PreZero Grand Prix rozegranym na warszawskim obiekcie Monta 
Beach Volley Club siatkarze Ślepsk Malow prowadzeni przez Kamila 
Skrzypkowskiego przegrali po 1:2 z Indykpolem AZS Olsztyn i APP 
Krispolem Września oraz pokonali 2:1 PGE Skrę Bełchatów. Na pla-
ży w Warszawie Ślepsk Malow reprezentowali: Jakub Rohnka, Patryk 
Szwaradzki, Paweł Filipowicz, Mateusz Czunkiewicz, Kacper Gonciarz 
i Cezary Sapiński. Niespodziewanie profesjonalną karierę siatkarską za-
kończył 21-letni Jakub Krupiński, libero Ślepska Malow Suwałki. Był on wy-
chowankiem Suwalskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Siatkówki.

W 45 min. piłkarze Zagłębia (Szymon Pawłowski) nie wykorzystali
trzeciego rzutu karnego

W Wigrach nadal będą grali występujący w białych koszulkach od prawej 
Denis Gojko (nr 90), Kacper Wełniak (nr 99) i Cezary Sauczek (nr 77)

Stypendyści 
i przedsta-
wiciele
klubów 
sportowych 
oraz
zastępca 
prezydenta 
Suwałk
Ł. Kurzyna
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Już dawno, chyba od lat 80-tych gdy budowano Osiedle Północ, nie 
było tylu prac drogowych w tej części Suwałk. Trwa tam, w kilku miejscach 
na raz budowa nowych ulic oraz chodników, parkingów i zatok autobu-
sowych. A wkrótce rozpoczną się kolejne prace.

BUDOWA ULICY KS. S. SZCZęSNOWICZA
Trwają już prace na ul. ks. Stanisława Szczęsnowicza, która połączy 

ul. Reja z ul. gen. Kazimierza Pułaskiego i Szpitalną z Reja, zapewniając 
wygodny dojazd m.in. do dwóch nowo wybudowanych bloków miesz-
kalnych ZBM TBS. Pierwszy odcinek drogi, od Szpitalnej do Reja, to na-
wierzchnia o długości 135 metrów bieżących i 6 m szerokości. Od strony 
południowej powstanie tam chodnik ze ścieżką rowerową, a od północnej 
– parking z 29 miejscami. Część druga, na odcinku od Reja do Pułaskiego, 
to ulica o długości 260 metrów i szerokości 6 m. Od strony południowej 
powstanie tam chodnik o szerokości 2,5-3 m, a od strony nowych bloków - 
chodnik ze ścieżką rowerową oraz 28 miejsc parkingowych. Głównym wy-
konawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Wszystko 
to ma być wykonane za ponad 2,5 mln zł do 30 września. Budowę dofi-
nansowano z Funduszu Dróg Samorządowych.

PRZEBUDOWA SKRZYżOWANIA
ULIC M. REJA I A. LITYńSKIEGO

Prywatny inwestor zaplanował przebudowę skrzyżowania ulicy 
Mikołaja Reja i ul. Alfreda Lityńskiego wraz z uzbrojeniem technicznym 
poprzez wybudowanie połączenia z ul. Ignacego Daszyńskiego wraz z le-
woskrętem z ul. Reja. Ponadto realizować będzie prawoskręt z ul. M. Reja 
wraz z przebudową istniejącej zatoki autobusowej, chodnika i ścieżki ro-

Oj, DZIEjE SIę DZIEjE nA OSIEDLU PÓŁnOC>>
werowej a także wykonanie ronda w ul. I. Daszyńskiego wraz ze zjazdem 
na teren inwestycji. Inwestycja w obszarze drogowym ul. M. Reja i ul. 
I. Daszyńskiego będzie sfinansowana ze środków prywatnych. Inwestor 
przewidział zakończenie tej przebudowy do końca tego roku. 

REMONT UL. I. DASZYńSKIEGO

Wyremontowano ul. Ignacego Daszyńskiego, jedną z najstarszych 
ulic w tej części miasta. Powstała blisko 540-metrowa ścieżka rowero-
wa i chodnik wraz z zatoką parkingową i autobusową. Po prawej stro-
nie ulicy wykonano ścieżka dla rowerzystów oraz przebudowano chod-
nik. Ponadto od strony ul. M. Reja (na wysokości budynku nr 1) powstały 
dwie zatoki parkingowe dla samochodów osobowych oraz zatoka auto-
busowa z peronem (na wysokości budynku nr 15). Prace wykonała firma 
REM-BUD. Wszystko kosztowało ponad 600 tys. zł. 

WKRÓTCE REMONT UL. L. M. PACA
W pierwszej połowie sierpnia rozpocznie się ujęty na ten rok w pla-

nie działalności Zarządu Dróg i Zieleni remont ulicy Ludwika Michała 
Paca. Prace, które w pierwszym etapie będą obejmować naprawę na-
wierzchni blisko 200-metrowego odcinka chodnika dla pieszych (prze-
biegającego wzdłuż zachodniej strony ulicy łączącej ul. Alfreda Wierusza-
Kowalskiego z ul. Armii Krajowej) wykonają pracownicy Działu Bieżącego 
Utrzymania.

Gotowa jest już dokumentacja techniczna. Zgodnie z porozumie-
niem zawartym w tym roku pomiędzy Miastem Suwałki a Suwalską 
Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczącym finansowania prac, w pierw-
szym etapie zostaną wykonane chodniki wraz z podbudową, zatoki par-
kingowe oraz zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. W miejscu 
starych słupów pojawią się nowe konstrukcje, a sodowe oprawy zastą-
pią energooszczędne ledy.
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Takiego wydarzenia nie pamiętają najstarsi pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach. 29 i 30 lipca na emeryturę odeszło 11 pra-
cowników suwalskiego ratusza. W tym roku z tego przywileju skorzysta 
łącznie 15 osób. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wraz z kierow-
nictwem Urzędu podziękował wszystkim osobom za ich pracę i wkład 
w rozwój Suwałk.

Niektóre z osób odchodzących na emeryturę związały niemalże ca-
łe swoje zawodowe życie z pracą w suwalskim Urzędzie Miejskim, a ich 
staż pracy przekroczył nawet 40 lat. Są to mi.in. pracownicy Wydziałów 
Inwestycji, Podatków i Opłat czy Geodezji, ale też Spraw Obywatelskich, 
Urzędu Stanu Cywilnego czy Straży Miejskiej.

Dziękujemy Państwu za Waszą pracę.

DZIęKUjEMY ZA PRACę nA RZECZ SUWALCZAn>>

Kto chce mieć wpływ na to, co mieszkańcy Suwałk za 100 lat dowie-
dzą się o naszym mieście w 2020 roku powinien wziąć udział w akcji 
„Suwalska kapsuła czasu” organizowanej przez Suwalski Ośrodek Kultury. 
Suwalska kapsuła czasu to nierdzewny pojemnik z wieczkiem z napisem 
„nie otwierać przed upływem stu lat”. W połowie sierpnia pojemnik ze 
wspomnieniami suwalczan zostanie zakopany na suwalskich bulwarach 
nad Czarną Hańczą. Suwalski Ośrodek Kultury jest pomysłodawcą tego 
działania w naszym mieście.

- Żeby zobrazować do jakiej zabawy Państwa zachęcamy, powiem 
o przedmiotach jakie, mamy zamiar umieścić w kapsule. Chcemy złożyć 
swego rodzaju depozyt, który jest hitem naszych czasów, na pewno są to 
nowe technologie, jak chociażby smartfon. Poprosiliśmy też DTS o prze-
prowadzenie akcji „Listy do przyszłości”. Każdy mieszkaniec miasta mo-
że napisać list. To może być jakaś myśl , którą my jako współcześnie żyją-
cy, chcemy przekazać przyszłym pokoleniom – mówi Alicja Andrulewicz 
dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Uroczyste zakopanie kapsuły czasu zaplanowano w sobotę 15 sierp-
nia o godzinie 17 na bulwarach nad Czarną Hańczą przy Starej Łaźni. 
Organizatorzy zapraszają na tę uroczystość wszystkich suwalczan. Kapsułę 
przykryje specjalne kamienne wieczko, które przygotowuje rzeźbiarka 
Olga Wielogórska . W przyszłości na tym kamieniu będzie postawiona rzeź-
ba, która powstanie podczas międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego.

„DwuTygodnik Suwalski” zwraca się do swoich Czytelników, aby przysyła-
li „Listy do przyszłości”, w których byłyby opisy codziennego życia. Podpisane 
„Listy do przyszłości” prosimy przesyłać w formie elektronicznej na e-mail: 
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl lub w formie pisemnej: „DwuTygodnik 
Suwalski” ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki, lub też osobiście do siedziby re-
dakcji do 10 sierpnia 2020 r. Przesłanie swojej pracy jest jednoznaczne ze 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

KAPSUŁA CZASU>>

Odchodzący na emeryturę pracownicy i kierownictwo Urzędu Miejskiego
w Suwałkach

Utwory Chopina, Lehara i Bizeta rozbrzmiewały 30 lipca na suwalskich 
bulwarach nad Czarną Hańczą. A to za sprawą pierwszego z cyklu pięciu 
wydarzeń muzycznych, które odbywać się będą w ostatni czwartek każ-
dego miesiąca na bulwarach nad Czarną Hańczą przy Galerii Sztuki „Stara 
Łaźnia”. Organizuje je ART S.O.S.- Fundacja Alicji Roszkowskiej, a odbywa-
ją się pod nazwą „Obiady Czwartkowe”.

Każda z im-
prez będzie skła-
dała się z koncer-
tów lub spotkań 
poetyckich zna-
nych artystów, 
bądź wystąpień 
młodych talen-
t ó w.  Po d c z a s 
koncertów pre-
zentowane bę-
dą różnorodne 
style muzyczne. 
Pojawi się więc 
klasyka i muzyka współczesna. Nie zabraknie również jazzu i muzyki lu-
dowej. Zagoszczą także wykonawcy muzyki dawnej. Tak też było w cza-

sie pierwszego koncertu, 
gdy nad Czarną Hańczą 
rozbrzmiała m.in. muzy-
ka Scarlattiego i Jobim’a. 
Wykonali  ją:  Roxana 
Maria Maciejczuk (so-
p r a n) ,  A l e x i s  Va l l e s 
Delisle (trąbka), Krzysztof 
Krzesicki (piano), Piotr 
Skowroński (akordeon), 
Błażej Balukiewicz (akor-
deon), Mateusz Waraksa 
( k o n t r a b a s) ,  M i c h a ł 
Letkiewicz (perkusja).

Koncerty do-
f inansowane są 
z budżetu Miasta 
Suwałki i organizo-
wane przy współ-
pracy z Suwalskim 
Ośrodkiem Kultury 
oraz Galerią Sztuki 
„Stara Łaźnia”. 

>> MUZYKA nA BULWARACH

Pani Annie Nowosadko
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i całej Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci

TATY
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

175/2020
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LOKALE USŁUGOWE 
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 

oferuje lokale usługowe położone w nowo budowanym budynku przy 
ul. Szpitalnej w Suwałkach.

1. Przedszkole o powierzchni użytkowej – 364,89 m² 
2.  Lokal handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej – 171,22 m²
Lokale można jeszcze połączyć lub przeprojektować (zmienić 

przeznaczenie). Zainteresowani kupnem mogą uzyskać informacje w 
Dziale Inwestycji i Spraw Członkowskich Międzyzakładowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Suwałkach przy ul. Daszyńskiego 25A, pokój Nr 3,  
tel. 87 567 12 36 – wew. 36   173/2020

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?
CHCESZ PRZESTAć PIć?

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZEKAJą

WYKAZ MITINGÓW GRUP AA INTERGRUPY

„POJEZIERZE”
infolinia: 801 033 242

SUWAŁKI:
n „Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „Opoka”, ul. W. Polskiego 36, sobota, godz. 10.00;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

    i święta 16.00;
n „Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;

AUGUSTÓW:
n „Nie Ma Mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

SEJNY:
n „Tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

FILIPÓW:
n „Przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

PUńSK:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00, 
  zima – 19.00;

LIPSK:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00 79/2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych przez 
laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawoz-
danie z dnia 13.07.2020 r. informuje, że jakość i skład wody dostarczanej 
odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 
2017 poz.2294).

W załączeniu
1. Ocena jakości wody

169/2020

W suwalskim Urzędzie Miejskim po-
wstanie system kolejkowy. Na początek 
w Wydziale Komunikacji, gdzie w ostat-
nich tygodniach tworzą się największe 
kolejki. Ruch w tym miejscu wzrósł o 
jedną czwartą. Kolejki pojawiają się też 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy po odbiór dowodów osobistych.

– Chcemy być Urzędem przyjaznym dla mieszkańców. Przeprowadzane 
ankiety wśród Suwalczan wskazują, że mieszkańcy dobrze oceniają na-
szą pracę i obsługę przez urzędników. Nie zmienia to faktu, że powinni-
śmy wciąż nad tym pracować – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent 
Suwałk. – Już od dłuższego czasu pracujemy nad wdrożeniem systemu 
elektronicznej rejestracji petentów i systemu kolejkowego. Dzięki temu 
można będzie zarejestrować się na konkretną godzinę on-line lub przyjść 
i pobrać numerek w siedzibie ratusza. Nie trzeba będzie czekać w kolej-
ce, a będzie można pojawić się w Urzędzie na konkretną godzinę, w mo-
mencie zaplanowanej przez system wizyty – dodaje prezydent Suwałk.

Wydział Komunikacji będzie pierwszym, w którym zostanie wdro-
żony system. 1 stycznia wprowadzono przepis zobowiązujący właści-
cieli pojazdów do zgłaszania zbycia czy nabycia pojazdów, rejestracji 
ich w terminie 30 dni. Suwalczanie posiadają coraz więcej aut. W 2019 r. 
w Suwałkach było zarejestrowanych 54 601 pojazdów, czyli o ponad 
osiem tysięcy więcej niż trzy lata wcześniej. Ruch w Wydziale Komunikacji 
wzrósł o blisko 25% bez zwiększenia zatrudnienia.

– Mam nadzieję, że system, który zafunkcjonuje jeszcze w tym roku 
poprawi jakość obsługi mieszkańców naszego miasta. Będziemy analizo-
wać jego funkcjonowanie i zastanowimy się nad ewentualnym wdroże-
niem go w innych wydziałach – podsumowuje prezydent Cz. Renkiewicz.

SYSTEM KOLEjKOWY 
w ratuszu

>>

Przyszłoroczna edycja Suwałki Blues Festival będzie dofinansowana 
z Funduszu Norweskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zadecydował o przyznaniu dofinansowania na projekt „Suwalski Blues 
Festival – czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta 
Suwałk”. SBF w 2021 r. będzie dofinansowany kwotą 354 445,63 EUR 
w ramach programu „Kultura z mechanizmu finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – Działanie II Poprawa dostępu do 

kultury i sztuki”.
O poz yskanie środków 

z funduszu z wanego tak-
że „funduszem norweskim” 
aplikował Suwalski Ośrodek 
Kultury. Środki te (po przelicze-
niu na złotówki będzie to blisko 
1,5 mln zł) przeznaczone zosta-
ną na dofinansowanie SBF, któ-
ry odbędzie się w lipcu przy-
szłego roku.

EUROPEjSKA KASA nA SBf>>
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AUTOPORTET  DEHNELA
Okładka „Dziennika roku chrystu-

sowego” Jacka Dehnela nawiązuje do 
„Autoportretu w futrze” Durera z 1500 
r. Tego zatem należy się spodziewać 
w dziele autora „Lali” – malarstwa, litera-
tury, muzyki i odniesień do przeszłości. 
Pomiędzy opisami codziennego życia, 
wyrażaniem swoich spostrzeżeń i reflek-
sji, pisarz ukazuje nam niebywałą eru-
dycję i wszechstronne zainteresowania. 
Dzięki temu poznajemy go w wielu od-
słonach: przede wszystkim jako pisarza, 
felietonistę, poetę i tłumacza, ale też ko-
lekcjonera i pożeracza książek, zapalone-
go podróżnika, wielkiego miłośnika oper, 
smakosza wyszukanych potraw, nocnego gracza gier komputerowych, 
czy czułego partnera Pietii. 

Smaczkiem „Dziennika... „ są scenki rodzajowe, kiedy podczas co-
dziennych zakupów, wizyt na poczcie, podróży pociągiem, pisarz spo-
tyka się z niedorzecznym i prymitywnym zachowaniem ludzi i potem to 
sardonicznie komentuje. Nie brakuje tu również gorzkich słów o nietole-
rancji Polaków względem inności i zarzutów wobec Kościoła.

Książka należy do rodzaju literatury, którą trzeba smakować. 
Delektować w wyważonych dawkach, gdyż nieprzeciętna wiedza auto-
ra i chęć jej przekazania może niektórych przytłoczyć. 

Kamila Sośnicka

w
Suwałkach 2020

WAKACYJNE ZAJęCIA ARTYSTYCZNE
Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na letnie zajęcia. W programie 

m.in. spacery po Suwałkach, fotografowanie ciekawych miejsc oraz zróż-
nicowane tematycznie i wiekowo warsztaty plastyczne i rękodzielnicze.  
Z uwagi na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemicznym pier-
wotnie planowany program jest organizowany z niezbędnymi limita-
mi osobowymi.

• 3-7.08 – w godz. 16-18/13-21 lat/bez opłat – “Fotografia humanistycz-
na”, zajęcia fotograficzne;

• 5.08 – w godz. 10-11.30/6-13 lat/bez opłat – „Krasnoludki są wśród 
nas”, czytanie bajki, spacer w poszukiwaniu krasnoludków, wykonanie 
figurki z masy solnej;

• 10.08 – w godz. 10-11 i 12-13/6-13 lat/7 zł – „Malowanie na szkle i nie 
tylko” Dziecięca Letnia Akademia Rękodzieła;

• 10-14.08  w godz. 10-11.30/9-11 lat/ i w godz. 13-15/12+ lat/opłata 5 zł 
– Kurs ilustracji, zajęcia warsztatowe;

• 10-14, 17-21, 24-28 i 31.08 – w godz. 10-11/18+ lat/bez opłat – Warsztaty 
rysunku i malarstwa dla dorosłych;

• 11.08 – w godz. 10-11 i 12-13/6-13 lat/7 zł – „SLIME” Dziecięca Letnia 
Akademia Rękodzieła;

• 12.08 – w godz. 9-12/18+ lat/opłata 10 zł – „Decoupage” – wakacje 
z rękodziełem dla dorosłych;

• 14.08 – w godz. 16.30-18.30/18+ lat/5 zł – Kurs rysunku, zajęcia warsz-
tatowe;

• 17.08 – w godz. 10-11 i 12-13/6-13 lat/7 zł – „Solne gniotki” Dziecięca 
Letnia Akademia Rękodzieła;

• 17-21.08 – w godz. 10-15/7-13, 14-18, 18+ lat/bez opłat – Wakacje 
z ceramiką dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

• 17-21.08 – w godz. 10-11.30/9-11 lat/5 zł – Kurs rysunku, zajęcia warsz-
tatowe;

• 17-21.08 – w godz. 13-15/12+ lat/5 zł – Kurs rysunku, zajęcia warsz-
tatowe;

• 18.08 – w godz. 10-11 i 12-13/6-13 lat/7 zł – „Zróbmy mydełko i inne fi-
gurki” Dziecięca Letnia Akademia Rękodzieła;

• 19.08 – w godz. 10-11.30/6-13 lat/bez opłat – „Obrazy zamknięte 
w szkle”, kompozycje z kolorowej soli;

• 20.08 – w godz. 10-11 i 12-13/6-13 lat/7 zł – „Chusteczką malowane – 
decoupage” Dziecięca Letnia Akademia Rękodzieła;

• 21.08 – 16.30-18.30/18+ lat/5 zł – Kurs rysunku, zajęcia warsztatowe;
• 24.08 – w godz. 10-11 i 12-13/6-13 lat/7 zł – „Rolostworki i inne cuda-

ki” Dziecięca Letnia Akademia Rękodzieła;
• 24-28.08 – w godz. 10-15/7-13, 14-18, 18+ lat/bez opłat – Wakacje
z ceramiką dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

• 25.08 – w godz. 10-11 i 12-13/6-13 lat/7 zł – „Gałgankowe Zuzie” 
Dziecięca Letnia Akademia Rękodzieła;

• 26.08 – w godz. 9-12/18+ lat/opłata 10 zł – Filcowanie – wakacje z rę-
kodziełem dla dorosłych;

• 26-30.08 – “Kuglarze marzeń czyli sztuki i sztuczki” rodzice, opiekuno-
wie i nianie dzieci 1+ niekorzystających z przedszkoli i żłobków/bez opłat;

• 28.08 – w godz. 16.30-18.30/18+ lat/5 zł – Kurs rysunku, zajęcia 
warsztatowe;

• 31.08 – w godz. 10-15/7-13, 14-18, 18+ lat/bez opłat – Wakacje z ce-
ramiką dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szczegółowe informacje na temat zajęć wakacyjnych na stronie 
www.soksuwalki.eu

MARIA KOŁODZIEjSKA 
DYREKTOREM BIBLIOTEKI

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wręczył Marii Kołodziejskiej powo-
łanie na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnic-
kiej w Suwałkach. To druga kadencja M. Kołodziejskiej, która swoją funkcję 
sprawować będzie do 2 sierpnia 2024 roku. Jest ona dyrektorem Biblioteki 
od sierpnia 2015 roku.

>>
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Budownictwo, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz pro-
dukcja i przetwórstwo surowców rolniczych. Cztery kierunki do wybo-
ru, 3,5 roku studiów, tytuł inżyniera i świetna, perspektywiczna praca!

Co jeszcze czeka na przyszłych studentów Wydziału Politechnicznego 
suwalskiej uczelni?

– Przede wszystkim: świetne warunki do studiowania, wykładow-
cy praktycy, zajęcia w małych grupach. – wymienia dr inż. Wiktor 
Jakubowski, dziekan Wydziału Politechnicznego PWSZ w Suwałkach. 
– Nasze pracownie należą nie tylko do najlepszych w regionie ale też 
w kraju. Nowopowstałe Centrum Mechatroniczne, Hamownia, laborato-
ria budownictwa, chemii spożywczej czy Centrum Transferu Technologii. 
Studenci mają warunki do studiowania idealne – dodaje Jakubowski.

Niewielkie grupy, świetna atmosfera i wykładowcy praktycy to kolej-
ne atuty. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom studentów są też dwa tryby 
studiów: ranny i tzw. popołudniowo-weekendowy. Tu zajęcia odbywają 
się w niektóre dni powszednie w godzinach popołudniowych lub wie-
czornych i w weekendy. Oba tryby są całkowicie bezpłatne!

W trakcie studiów na wszystkich czekają też możliwości dodatkowych, 
bezpłatnych szkoleń, udział w licznych projektach unijnych, czy wyjazd 
za granicę w ramach programu Erasmus.

A co po studiach? Gdzie można znaleźć pracę

Budownictwo: 
- firmy projektowe, architektoniczne, budowlane
- nadzorze budowlanym
- przemyśle materiałów bodowlanych
- instytucjach państwowych i samorządowych (np. Wydziały 

Architektury, Krajobrazu, Geodezji, itp.)

Transport:
- firmach przewozowych i spedycyjnych
- serwisach motoryzacyjnych
- działach logistyki i transportu firm
- Służbie Celnej, Straży Granicznej, Policji
- instytucjach państwowych i samorządowych (np. Wydziały 

Komunikacji)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
- przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (mechatronika, 

systemy produkcyjne)
- firmach, wykorzystujących automatyzację
- instytucjach państwowych i samorządowych

Produkcja i Przetwórstwo Surowców Rolniczych:
- przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem 

spożywczym
- doradztwie rolniczym
- instytucjach otoczenia rolniczego i spożywczego

Przypomnijmy, że PWSZ w Suwałkach to również:

n Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny (kierunki: finanse i ra-
chunkowość, ekonomia, filologia, pedagogika) oraz 

n Wydział Ochrony Zdrowia (kierunki: pielęgniarstwo, ratow-
nictwo medyczne, kosmetologia, bezpieczeństwo wewnętrzne 
i NOWOść – logistyka)

Więcej na pwsz.suwalki.pl

ZOSTAń  InżYnIEREM  Z  PWSZ  W  SUWAŁKACH

157/2020



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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