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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!

>>

101. rocznica 
wyzwolenia Suwałk

Z okazji 101. rocznicy wyzwolenia Suwałk pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego kwia-
ty złożyli m.in. poseł Stefan Krajewski, senator Marek Komorowski, Wojewoda Podlaski Bohdan 
Paszkowski oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz ze swoim zastępcą Łukaszem Kurzyną, 
przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec z radnymi Mariolą Karpińską, Anną Gawlińską, 
Wojciechem Pająkiem i Sławomirem Sieczkowskim, przedstawiciele kombatantów, wojska, służb 
mundurowych, samorządów i instytucji miejskich.

Następnie odprawiono polową mszę św. w intencji bohaterów walk o niepodległość 
Suwalszczyzny oraz poległych, pomordowanych i zmarłych szwoleżerów 201./3. Płku Szwoleżerów. 
Prezydent Miasta Suwałk wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach złożyli też kwia-
ty pod pomnikiem POW na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej.

Suwałki odzyskały wolność 24 sierpnia 1919 r. Tego dnia do miasta wkroczyły oddziały  
41. Suwalskiego Pułku Piechoty. 12 września 1919 r. mieszkańcy Suwałk powitali Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego, który następnego dnia w czasie obiadu wydanego na jego cześć przez 
Radę Miejską w sali Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego (obecnie budynek Muzeum 
Okręgowego) wypowiedział symboliczne zdanie: „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną”, które oznacza-
ło włączenie Suwalszczyzny i Suwałk do Rzeczpospolitej.

Seniorzy patriotycznie
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-

nych zaproponowali suwalczanom se-
niorzy na 300-lecie uzyskania praw miej-
skich Suwałk i w 101. rocznicę wyzwolenia 
Suwałk. Na Placu Marii Konopnickiej wy-
stąpiły zespoły ze Stowarzyszenia Seniorzy 
z Pasją HORYZONT: wokalny „Ocean Życia”, 
wokalno-instrumentalny „Cantabile” i ta-
neczny „Diament”. Wspólnie śpiewano m.in. 
„Marsz, marsz Polonia”, „Szara piechota”  
i „Rozszumiały się wierzby płaczące”. Z kolei 
zespól „Suwalskie Starszaki” zaprezentował 
piosenki folkloru miejskiego w suwalskich 
realiach pod hasłem „Na Gnojnej w Suwałkach bawimy się”. 

Koncerty dofinansowano z budżetu Miasta Suwałki w ramach realizacji zadań publicznych z za-
kresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kwiaty 
składają 
przedstawi-
ciele wojska 
oraz grup 
rekonstruk-
cyjnych

Zespół taneczny wykonał: poloneza, kujawiaka
i młynek suwalski
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>> wrześniowe rocznice
W samo południe 1 września sygnałem syren rozpoczną się suwalskie uroczy-

stości z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej przy pomniku Żołnierzy 
Września 1939 roku. W progra-
mie m.in. wystąpienie Prezydenta 
Miasta Suwałk i zaproszonych go-
ści, apel poległych oraz modlitwa. 
Uroczystości zakończą się złoże-
niem kwiatów przez uczestniczące 
w uroczystości delegacje.

Sygnałem syren w samo połu-
dnie 17 września przed pomnikiem 
Żołnierzy Września 1939 r. przy  
ul. Wojska Polskiego rozpoczną się 
suwalskie obchody 81. rocznicy 
agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia 
Sybiraka. W programie m.in. wystą-
pienie Prezydenta Miasta Suwałki 
oraz zaproszonych gości, modlitwa oraz złożenie kwiatów przy pomniku.

O 12:40 zaplanowano przejazd na cmentarz przy ul. Bakałarzewskiej, gdzie przy 
pomniku Sybiraków zostaną złożone kwiaty.

Szanowni Dyrektorzy, 
Nauczyciele 
i Pracownicy Szkół,
Drodzy Uczniowie 
i Rodzice, 

minął c zas wakacji , 
czas wielu wrażeń i wypo-
czynku. Rozpoczynamy rok 
szkolny 2020/2021. Obecna 
sytuacja związana z epide-
mią koronawirusa jest dla 
nas wszystkich ogromnym 
wyzwaniem. Mam jednak nadzieję, że ten rok szkolny nie 
będzie tak trudny i wymagający jak rok poprzedni, że bę-
dzie to rok wypełniony spokojną i twórczą pracą. 

Drodzy Uczniowie,
przed Wami kolejny rok szkolny pełen nowych wyzwań 

i intensywnej pracy. Dla wielu z Was będzie to pierwszy 
rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostat-
ni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się  
w nowych szkołach. Bez względu, w jakiej będziecie kla-
sie, czeka Was wiele zadań do wykonania, którym – je-
stem przekonany – sprostacie. Zdobyta wiedza pomoże 
Wam rozwijać się i realizować swoje marzenia. Ale szkoła 
to przecież nie tylko nauka. Szkoła to także nawiązywanie 
nowych przyjaźni oraz rozwijanie pasji i zainteresowań.

Życzę Wam, abyście w nowy rok szkolny wkroczyli peł-
ni entuzjazmu i zapału. Aby zdobywanie wiedzy stało się 
Waszą pasją i fascynującą przygodą. Wierzę, że w każdej 
sytuacji spotkacie się z życzliwością i wszechstronną po-
mocą nauczycieli, wychowawców i kolegów.

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Szkół,
życzę Państwu, by nadchodzący rok szkolny był rokiem 

spokojnej i stabilnej pracy oraz obfitował w liczne osią-
gnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Waszą misją jest nie 
tylko kształcenie uczniów, ale także rozbudzanie w nich 
pasji i przygotowanie do odpowiedzialnego życia. Życzę, 
aby nauczanie dzieci i młodzieży niosło ze sobą poczucie 
spełnienia i dumy z udziału w kształtowaniu przyszłości 
młodych pokoleń Polaków. 

Drodzy Rodzice,
wiele osób spośród Państwa bardzo przeżywa począ-

tek roku szkolnego swoich dzieci. Zapewniam, że dołożę 
wszelkich starań, aby Państwa dzieci były pod dobrą opie-
ką, gwarantującą im bezpieczeństwo i możliwość rozwija-
nia swoich pasji. Życzę Państwu spokojnego roku szkolne-
go, zadowolenia z osiągnięć i sukcesów szkolnych swoich 
dzieci oraz dobrej współpracy ze szkołą.

Całej Społeczności Szkolnej życzę, aby każdy dzień no-
wego roku szkolnego był źródłem radości, satysfakcji i suk-
cesów. Życzę również zdrowia, wszelkiej pomyślności, zre-
alizowania edukacyjnych celów, wytrwałości i wiary we 
własne umiejętności.

Prezydent Miasta Suwałk
Czesław Renkiewicz

Suwałki, 1 września 2020 r.

>> prace na SuwalSkich 
ulicach

Od 2 września nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na suwalskiej ulicy gen. 
K. Pułaskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Ks. S. Szczęsnowicza) w związku z prowadzoną 
inwestycją  budowy drogi łączącej ul. gen. K. Pułaskiego z ul. M. Reja.

Nowa droga gminna będzie mieć długość 260 metrów. Od strony południowej 
powstanie chodnik o szerokości 2,5 – 3 metrów, a od strony nowych bloków miej-
skiej spółki ZBM TBS – chodnik ze ścieżką rowerową oraz 28 miejsc parkingowych. 
Zakończenie prac planowane jest pod koniec wrześnie tego roku. Zarząd Dróg i Zieleni 
w Suwałkach prosi kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania i przeprasza za utrudnienia.

Na rondzie Polskich Olimpijczyków zostanie zamontowany maszt z flagą PKOL. 
Projekt adaptacji ronda wykonała suwalczanka Olga Wasilewska, laureatka nagro-
dy Prezydenta Miasta Suwałk w konkursie na najlepsze prace dyplomowe dotyczą-
ce Suwałk.



1.09.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

zmiany 
w kurSowaniu pociągów

Od 30 sierpnia nastąpiły znaczące zmiany w kursowaniu pocią-
gów POLREGIO i Intercity dojeżdżających do Suwałk. Do 30 paździer-
nika na odcinku Suwałki – Sokółka funkcjonuje komunikacja zastęp-
cza. Wprowadzenie komunikacji zastępczej dotyczy dwóch pociągów 
POLREGIO, tj. pociągu odjeżdżającego z Białegostoku o godz. 5:07 i po-
ciągu odjeżdżającego z Suwałk o godz. 8:12. Obydwa pociągi kursują  
w dni robocze. 

Zmieniły się też godziny kursowania pociągów Intercity na trasie  
z Suwałk do Warszawy. Większe zmiany nastąpiły w kursowaniu pocią-
gów odjeżdżających z Warszawy do Suwałk. Pociąg poranny z Warszawy 
Centralnej odjeżdża o godz. 8:00 (wcześniej o godz. 7:40). Do Suwałk po-
ciąg dojeżdża o godz. 12:50 (wcześniej o 12:27). Pociąg popołudniowy 
odjeżdża z Warszawy Centralnej o godz. 18:25 (wcześniej o godz. 18:45),  
a dociera do Suwałk o 23:06 (wcześniej o 23:23).

Mniejsze zmiany nastąpiły w rozkładzie pociągów odjeżdżających  
z Suwałk do Warszawy. Poranny odjeżdża o 4:43 (wcześniej o godz. 4:38), 
a do Warszawy Centralnej dociera o 9:40. Popołudniowy pociąg z Suwałk 
nadal odjeżdża o godz. 15:40, a do Warszawy Centralnej dociera o 20:25.
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nabór do pWSz
Rekordowa rekrutacja do 

Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Suwałkach. 
Ponad 650 kandydatów zare-
jestrowało się w pierwszej tu-
rze. To o 100 osób więcej niż  
w ubiegłym roku.

Największym zaintereso-
waniem cieszyły się kierunki: 
na Wydziale Ochrony Zdrowia, 
bezpieczeństwo wewnętrz-
ne, pielęgniarstwo, kosmeto-
logia, ratownictwo medyczne 
oraz logistyka (nowy kierunek  
w ofercie PWSZ). Na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym królowa-
ły finanse i rachunkowość, a na Wydziale Politechnicznym – transport 
oraz budownictwo.

Do 7 września kandydaci mają czas na dostarczenie do uczelni 
niezbędnych dokumentów. Druga tura rekrutacji ruszy 14 września. 
Wcześniej, bo już 1 września rusza natomiast rekrutacja na studia II stop-
nia na kierunku pedagogika.

ekologicznie ale drożej
Miasto Suwałki ma już rozstrzygnięte przetargi na dostawę 15 auto-

busów napędzanych gazem CNG. Niestety ogłoszony przetarg na dosta-
wę paliwa CNG przynosi rozstrzygnięcia mniej korzystne. Paliwo będzie 
nieco droższe niż olej napędowy, którym napędzane są obecnie suwal-
skie autobusy.

3 autobusy gazowe typu midi za kwotę 4,1 mln zł dostarczy firma 
Scania Polska. Podpisana jest też umowa z firmą Autosan na dostawę  
11 pojazdów oraz z firmą Solaris Bus na dostawę autobusu przegubowe-
go. W sumie zakup 15 autobusów pochłonie ponad 20 mln zł. 

Cały projekt pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego  
w mieście Suwałki – III etap” to blisko 30 mln zł.

– Z uwagi, że wybraliśmy autobusy napędzane gazem CNG, konieczna 
jest budowa stacji, gdzie będzie można tankować te autobusy. Ogłoszony 
dwukrotnie przez PGK w Suwałkach przetarg przyniósł niekorzystne roz-
wiązania z uwagi na wysokie ceny gazu, które narzuca monopolista czyli 
państwowa spółka PGNiG. Będziemy mieli ekologiczną, ale niestety droż-
szą w utrzymaniu komunikację miejską – informuje Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk.

Stacja powstanie na terenie PGK przy ul. Sejneńskiej 82. Przetarg był 
powtarzany dwukrotnie. PGK Suwałki poszukiwało jak najtańszej oferty. 
Niestety w obu przetargach oferty złożył jedynie państwowy monopoli-
sta tj. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Stacja, zgodnie z umową powin-
na zostać uruchomiona do połowy marca 2021 r. Będzie to stacja otwarta, 

to znaczy, że poza pojaz-
dami miejskimi będą mo-
gli tankować CNG również 
zewnętrzni przedsiębior-
cy i osoby fizyczne, w tym 
zainteresowani mieszkań-
cy Suwałk.

Stacja będzie funkcjo-
nowała w oparciu o gaz 
naturalny dostarczany 
przyłączem, którego bu-
dowę w tym roku deklaru-
je Białostocki Oddział PSG 
Sp. z o.o. Stacja spręży gaz 
dostarczony rurociągiem  
do postaci CNG.

>> pamiętali 
o Sierpniu 1980

Rano 31 sierpnia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Zdzisław 
Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej, Łukasz Kurzyna, za-
stępca Prezydenta oraz Wiesław Stelmach, skarbnik Miasta i Mariusz 
Klimczyk, sekretarz Miasta złożyli kwiaty pod Dąbkiem Wolności w Parku 
Konstytucji 3 Maja oraz zapalili znicze pod obeliskiem poświęconym 
ks. Jerzemu Popiełuszce. W ten sposób uczcili 40 rocznicę Porozumień 
Sierpniowych, które podpisali strajkujący robotnicy z władzami PRL:  
30 sierpnia w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu-

Zdroju, a 11 września w Hucie 
Katowice. Dzień Solidarności 
i Wolności jest świętem pań-
stwowym, ustanowionym 
przez Sejm RP w 2005 r. w ce-
lu upamiętnienia tych wyda-
rzeń z 1980 roku.

W godzinach popo łu-
dniowych 31 sierpnia ob-
chody 40 rocznicy podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych 
zorganizował poseł RP Ja- 
rosław Zieliński wraz z NSZZ 
Solidarność. 
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Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach 
– Jacka Juszkiewicza.

1. Moja dewiza: ora et labora. 
2. Główna cecha mojego charakteru: empatia.
3. Cechy, których szukam u mężczyzny: nie dotyczy.
4. Cechy których szukam u kobiety: mądrość, pogoda 

ducha, zachwyt nad światem i jego pięknem, głę-
boka duchowość i wiara. 

5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: lojalność, bezinteresowność, zbież-
ne zainteresowania i poglądy.

6. Moje ulubione zajęcie: praca twórcza i naukowa.
7. Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie był tym, kim jestem: z per-

spektywy „dzisiaj” dążę do tego, aby zostać tym, kim chciałbym być 
ostatecznie, bo życie jest drogą ku spełnieniu. Wystarczy podążać tą 
drogą, niosąc krzyż tego, kim jestem „dzisiaj”.

8. Słowa, których nadużywam: „po prostu”. 
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: Kubuś Puchatek z książki A.A. Milne’a; 

Herkules Poirot z książek Agaty Christie. 
10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: misjonarze na misjach ca-

łego świata. 
11. Błędy które najczęściej wybaczam: ludzką rzeczą jest błądzić. Wpisane 

jest to w naturę człowieka, także moją. Nie jestem zatem człowiekiem, 
który widzi źdźbło w oku bliźniego, a nie dostrzega w swoim oku belki.

Kolejnym naszym rozmówcą będzie radna Mariola Brygida Karpińska.
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Najważniejsze decyzje często wpływające na życie suwalskiej 
wspólnoty lokalnej podejmują suwalscy radni. W ostatnich wybo-
rach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. Warto poznać ich bli-
żej skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. Zadaliśmy suwalskim 
radnym kilkanaście pytań z tzw. kwestionariusza Prousta, które nie-
co ich przybliżą. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy w ten sposób le-
piej poznają suwalskich radnych. Każdy radny otrzymał takie sa-
me pytania. Odpowiedzi prezentujemy w kolejności alfabetycznej. 

poznajmy naSzych radnych

Suwalscy absolwenci szkół podstawowych osiągnęli wyniki poni-
żej średniej wojewódzkiej i krajowej z języka polskiego i matematyki,  
a zbliżone do średnich z języka angielskiego z tegorocznego egzaminu 
ósmoklasisty – tak wynika z danych przedstawionych przez OKE w Łomży. 
O ocenę wyników suwalskich ósmoklasistów poprosiliśmy Podlaskiego 
Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad suwalski-
mi szkołami i wspólnie z ich dyrektorami odpowiada za poziom naucza-
nia. Niestety na pytania nie udało się uzyskać konkretnych odpowiedzi. 
Zabrakło w nich precyzyjnie określonych pomysłów na pomoc suwal-
skim nauczycielom i szkołom.

OD OCENY OKE
W odpowiedzi na prośbę o ocenę wyników suwalskich ósmoklasi-

stów, Elżbieta Kamińska, Wicekurator Oświaty napisała, że: „… analiza  
i opracowanie wniosków oraz sporządzanie sprawozdania należy do za-
dań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawozdanie z przeprowadzo-
nego egzaminu ósmoklasisty jest przekazywane m.in. dyrektorom szkół. 
Dopiero analiza wewnętrzna wyników poszczególnych zadań, uwzględ-
niająca specyfikę danej szkoły, pozwoli dyrektorowi szkoły i zespołowi na-
uczycielskiemu na sformułowanie wniosków dotyczących efektów kształ-
cenia oraz wskazania przyczyn sukcesów i porażek uczniów.”

OGÓLNY PLAN KUrAtOrIUM
Podlaski Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad suwal-

skimi szkołami, który m.in. polega na udzielaniu pomocy szkołom i na-
uczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych. Tegoroczne wy-
niki suwalskich ósmoklasistów pokazały, że dużo jest tutaj do poprawy. 
Suwalscy nauczyciele i szkoły podstawowe najwyraźniej potrzebują po-
mocy. Stąd zapytaliśmy Podlaskiego Kuratora Oświaty o to, co zamierza 
zrobić w tej sprawie. Wicekurator Oświaty E. Kamińska odpowiedziała, 
że: „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 jest w trak-
cie opracowania.” Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora 
Oświaty na poprzedni rok szkolny, który zakończył się w szkołach pod-
stawowych egzaminem ósmoklasisty przewidywał m.in. monitorowanie 
potencjału rozwojowego uczniów szkół podstawowych.

JAKIE EFEKtY?
Przypomnijmy, że suwalscy ósmoklasiści z języka polskiego uzyskali 

średnio – 55,38%; średnia krajowa – 59%; średnia wojewódzka – 58%. Z ma-
tematyki średnia w Suwałkach wyniosła – 44,98%; średnia krajowa – 46%; 
średnia wojewódzka – 47%. Suwalscy ósmoklasiści z języka angielskiego 
uzyskali średnio – 53,78%; średnia krajowa i wojewódzka – 54%. Mamy na-
dzieję, że wyniki suwalskich ósmoklasistów z przyszłorocznych egzaminów 
będą przynajmniej dorównywały średnim krajowym i wojewódzkim. Ale 
żeby tak się stało, uczniowie, rodzice i nauczyciele muszą otrzymać kon-
kretną pomoc od organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Z suwalskich szkół podstawowych najlepsze wyniki z egzaminów 
uzyskały: SP im. M. Konopnickiej, SP nr 9 im. Wł. Puchalskiego, SP nr 6 im.  
A. Kujałowicz i Niepubliczna SP. Te właśnie szkoły osiągnęły wyniki wyż-
sze niż średnie krajowe i wojewódzkie. Do tegorocznych egzaminów 
ósmoklasiści w ostatnich tygodniach przygotowywali się w czasie zdal-
nego nauczania, podobnie jak ich koledzy w całym kraju.

jak pomóc SuwalSkim 
uczniom i nauczycielom?

Jedne 
z najlepszych 
wyników 
z egzaminu 
osiągnęli 
ósmoklasiści  
z  SP 9 im. 
Wł. Puchal-
skiego

DYŻUrY rADNYCH

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im 
swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 1 września zapraszają Adam Ołowniuk i Wojciech Pająk  
z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 8 września na suwalczan 
czekają Anna ruszewska i Andrzej turowski z klubu radnych „Łączą 
nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 15 września zapraszają Jarosław 
Schabieński z Prawa i Sprawiedliwości i Marek Lech Zborowski-
Weychman z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

Radni dyżurują w godz. 15.30 do 17 w pokoju 146.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczo-

ny przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy 
poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu 
Miejskiego.
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– Ilu uczniów w Suwałkach rozpocznie 
naukę w nowym roku szkolnym? 

– 11 865 uczniów rozpocznie nowy rok szkol-
ny, w tym 721 uczniów klas pierwszych szkół 
podstawowych oraz 889 uczniów szkół ponad-
podstawowych oraz 1 952 przedszkolaków w pu-
blicznych przedszkolach i 964 przedszkolaków  
w niepublicznych. Od września br. w Suwałkach 
powstaną dwa kolejne przedszkola niepublicz-
ne. Wg statystyki w Suwałkach wychowaniem 
przedszkolnym objętych jest ponad 90% dzie-
ci. W tym roku w konkursie zostały wybrane  
3 przedszkola niepubliczne, które oferują do-
datkowych 89 miejsc i stosują zasady takie jak  
w przedszkolach publicznych. 

Nowy budynek SP nr 4 prezentuje się okazale. 
To pierwszy nowy szkolny obiekt w Suwałkach 
od piętnastu lat 

– Ilu nauczycieli poprowadzi zajęcia  
w szkołach i placówkach?

– 1 218 nauczycieli lecz to nie jest osta-
teczna ich liczba. Część nauczycieli podejmu-
je decyzje dotyczące urlopów zdrowotnych, 
wychowawczych bądź korzysta z upraw-
nień emerytalnych. Ponadto dyrektorzy do-
konują jeszcze zmian organizacyjnych, więc 
liczba nauczycieli jeszcze ulegnie zmianie.  
W tym roku szkolnym jednostki oświatowe za-
trudniają 473 pracowników administracji i ob-
sługi. Do 3-latków w przedszkolach Miasto 
zatrudniło woźne jako dodatkowe wsparcie  
w opiece nad maluchami. 

– Jak wyglądał nabór do szkół ponad-
podstawowych? 

– Zaplanowaliśmy w naborze 1 184 miejsca. 
Nadal są wolne miejsca, w tym m.in. w klasach 
dwujęzycznych w I Liceum Ogólnokształcącym 
czy Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 4. 
Wykaz wolnych miejsc opublikowano na stro-
nie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 

– Oficjalne otwarcie roku szkolnego  
2020/2021 odbędzie się w Szkole 
Podstawowej nr 4 im. ks.K. Hamerszmita.  
Wybudowano tam nowy budynek.

– W nowym obiekcie znajduje się 10 sal lek-
cyjnych, każda o powierzchni około 60 m2, 
świetlica szkolna, pokój nauczycielski z zaple-
czem socjalnym, biblioteka wraz z czytelnią, 
pomieszczenia gospodarcze, szatnie, składni-
ca akt, magazyny, łazienki. 

– Jak będzie wyglądało nauczanie  
w szkołach w czasie zagrożenia epidemią? 

– Nowe wytyczne w tym zakresie nałoży-
ły na dyrektorów nowe obowiązki. Dyrektorzy 
wraz z radami pedagogicznymi będą na no-
wo organizować pracę szkoły od 1 wrze-
śnia. Szkoły złożyły zapotrzebowanie do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej na środki 
ochrony osobistej dla pracowników i uczniów 
oraz na płyny dezynfekujące. 

Dyrektorzy ustalili nowe zasady przerw 
międzylekcyjnych, tj. wydłużyli przerwy tzw. 
obiadowe, zmienili organizację pracy biblio-
teki, świetlicy szkolnej, zajęć rewalidacyjnych. 
Dyrektorzy zaplanowali, w miarę możliwości 
organizacyjnych, aby jedna sala lekcyjna by-
ła przeznaczona dla jednej klasy, aby kontakt 
między uczniami był ograniczony, aby było 
wietrzenie sal lekcyjnych i inne. Inaczej bę-
dzie zaplanowana organizacja w przedszko-
lach, inaczej w szkołach podstawowych, czy 
ośrodku. Ministerstwo zaufało dyrektorom  
i dyrektorzy w zależności od specyfiki danej 
jednostki ustali zasady. 

– Jak samorząd pomoże uczniom i na-
uczycielom?

– Prezydent Miasta Suwałk przekazał 
szkołom środki f inansowe na zakup m.in. 

dodatkowych środków ochrony osobistej,  
w tym przyłbic oraz termometrów bezdoty-
kowych, ale też na zakup komputerów, za-
równo stacjonarnych jak i laptopów nauczy-
cielom i uczniom. Samorząd sfinansował też 
zakup dziennika elektronicznego, bardziej 
funkcjonalnego niż poprzedni. Dodatkowo 
w przedszkolach zostaną wprowadzone ko-
lejne nowoczesne rozwiązania dotyczące 
komunikacji z rodzicami. Planowane są tak-
że kolejne szkolenia nauczycieli. Przy do-
brej współpracy z rodzicami rozpoczniemy 
ten rok szkolny, jednak z zachowaniem du-
żej rozwagi i ostrożności. Współpracujemy 
z pracownikami SANEPID-u, nadzoru pe-
dagogicznego i pielęgniarkami szkolnymi. 
Wszelkie reguły, zasady i instrukcje wyma-
gane prawem są przygotowane. Są pewne 
utrudnienia, szczególnie z zachowaniem dy-
stansu społecznego przez uczniów, czy orga-
nizacją żywienia w szkołach. Współpracujemy  
z dyrektorami jednostek oświatowych i na bie-
żąco będziemy reagować i wspierać jednostki 
jeśli zajdzie taka konieczność. Dyrektorzy po 
wielu szkoleniach, naradach i konsultacjach 
mają koncepcje i założenia dotyczące hybry-
dowego modelu kształcenia czy zdalnego.  
W zależność od specyfiki szkoły dyrektorzy 
wraz z nauczycielami ustalają najlepsze roz-
wiązania dla swoich uczniów i wychowanków. 

– Dziękujemy za rozmowę

nowy i pełen niewiadomych rok Szkolny

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 
23 do 31 grudnia 2020 r., a uczniowie wrócą 
do szkół dopiero w poniedziałek – 4 stycznia. 
Ferie zimowe dla województwa podlaskiego: 
25 stycznia – 7 lutego 2021 r. Przerwa świą-
teczna wielkanocna potrwa 6 dni – od czwart-
ku 1 kwietnia do wtorku 6 kwietnia 2021 r. 
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 za-
planowano na 25 czerwca 2021 r., a  wakacje 
mają trwać do 31 sierpnia 2021 r. 

tradycyjnie rok szkolny rozpocznie się 1 września, ale 
wszystko inne nie będzie tradycyjne. Uczniowie i nauczy-
ciele wrócą do szkół po blisko półrocznej przerwie spowo-
dowanej epidemią koronowirusa. Nadal obowiązuje sze-
reg ograniczeń. Z zapowiedzi Ministra Edukacji Narodowej 
Dariusza Piontkowskiego wynika, że w klasach nie będzie 
obowiązku chodzenia w maseczkach. Będą jednak zalece-
nia zachowywania dystansu, higieny oraz wietrzenia sal 
lekcyjnych. Dzieci chore nie powinny przychodzić do szko-
ły. Zakłada się trzy warianty funkcjonowania szkół: bez-
pośrednio w placówce, zdalnie lub kształcenie mieszane.  
O tym, jak będzie wyglądał nowy rok szkolny w Suwałkach 
rozmawiamy z Alicją Jacewicz, naczelnikiem Wydziału 
Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego.

Nowy budynek SP 4 w całości dostosowany jest 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się 
w nim: winda, dostosowane łazienki, dwie po-
chylnie
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złota rączka dla Seniora 
Przypomina się, że suwalscy seniorzy poszukujący pomocy w drobnych pra-

cach naprawczych mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach 
9-18 pod numer telefonu 517 871 124 (koszt połączenia jest zgodny z opłatą jak za połączenie 
do sieci Orange według taryfy twojego operatora). Zgłoszenia można przesyłać również na adres 
e-mail: senior.zr@wp.pl

Realizowany już drugi rok program „Złota Rączka dla seniora” dedykowany jest mieszkańcom 
Suwałk w wieku powyżej 70 lat, samotnie zamieszkującym lub w wieku powyżej 60 lat, z orzeczo-
nym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. 

W ramach programu świadczone są bezpłatne usług i naprawy, m.in.: wymiana żarówek, gniaz-
dek elektrycznych, uszczelek w przeciekających kranach lub baterii, uszczelnianie przecieków za po-
mocą silikonu, odpowietrzenia kaloryferów, wymiana lub montaż zamków w drzwiach oraz klamek, 
jak również naprawa mebli i montaż elementów wyposażenia wnętrz.

Usługi wykonywane są bezpłatnie. Senior będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu 
materiałów do napraw.

>>

muzyka w „Starej łaźni”
Po raz drugi Fundacja ART-S.O.S Alicji Roszkowskiej oraz Suwalski Ośrodek Kultury zaprosili na mu-

zyczny „Obiad czwartkowy”. Z uwagi na ulewny deszcz, koncert przeniesiono z bulwarów nad Czarną 
Hańczą do wnętrza Galerii „Stara Łaźnia”. To był pierwszy koncert w niedawno otwartym obiekcie.

27 sierpnia wystąpił Kwartet Smyczkowy Plus prowadzony przez Mariusza Kielana w ramach 
Eksperymentalnej Pracowni Muzycznej STAYnia Artes Duo w składzie: Małgorzata Janaszek (wio-
lonczela), Andrzej Janaszek (pianino), gościnnie Aleksandra Pełszyńska (śpiew) oraz pochodzącej 
z Suwałk Katarzyny Brzozowskiej (pianino, akordeon i śpiew). Tym razem organizatorzy zapropo-
nowali filmowo-muzyczną przystawkę. Daniem głównym wieczoru był polonez, a na deser poja-
wiła się piosenka autorska. 

 – To drugie  wydarzenie w ramach „Obiadów czwartkowych”. Zgodnie z założeniem mają one 
dostarczać dobrze znanej muzyki, ale również prezentować nowych jej twórców – powiedziała 
Alicja Roszkowska, założycielka Fundacji ART-S.O.S.

Koncerty w ramach „Wieczorów czwartkowych” 
realizowane są dzięki dofinansowaniu z budżetu 
Miasta Suwałki. Wstęp na każde wydarzenie jest wol-
ny. Kolejne spotkania zaplanowano na 24 września, 
29 października i 26 listopada. Patronat medialny nad 
„Obiadami czwartkowymi” sprawuje „DwuTygodnik 
Suwalski”.

>>

Artes Duo w składzie: 
M. Janaszek, A. Janaszek, 
oraz występującą z nimi 
gościnnie A. Pełszyńską, 
wysłuchała suwalska 
publiczność

n Dwie osoby trafiły do szpitala po wy-
padku, do którego doszło 19 sierpnia na  
ul. Daszyńskiego. Kierowca bmw stracił pano-
wanie nad pojazdem w wyniku czego uderzył 
w skodę. Sprawca oddalił się z miejsca wypad-
ku. Mężczyzna porzucił auto kilkaset metrów 
dalej i uciekł. Osoby podróżujące skodą zosta-
ły przetransportowane do szpitala.

n Od 1 września obowiązki dyrekto-
ra Suwalsk iego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli pełni Maciej Sławomir Jarmo- 
cewicz, były wieloletni dyrektor suwalskiego 
Centrum Kształcenia Praktycznego. Prezydent 
Miasta Suwałk powierzył M.S. Jarmocewiczowi 
pełnienie obowiązków dyrektora SODN do  
31 sierpnia 2021 r.

n Dwie kobiety trafiły do szpitala po wypad-
ku, do którego doszło 20 sierpnia na skrzyżo-
waniu ulic T. Noniewicza i Wigierskiej. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 46-latka, 
u którego w lodówce znaleźli ponad 300 gra-
mów amfetaminy i blisko 160 gramów marihu-
any. Mężczyzna decyzją sądu najbliższe trzy 
miesiące spędzi w areszcie.

n 25 sierpnia przed godziną 22 doszło do 
zderzenia aut osobowych na skrzyżowaniu 
ulic gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej i rot.  
W. Pileckiego. W wyniku uderzenia jeden z sa-
mochodów dachował.

n 26 sierpnia rowerzystka przejeżdżająca 
przez przejazd dla rowerów została potrąco-
na na skrzyżowaniu ulic Utrata i Przytorowa. 
Kobietę przetransportowano do szpitala.

n Na jednym z boisk sportowych na Osiedlu 
Północ suwalscy policjanci zatrzymali 21-lat-
ka poszukiwanego przez sąd. Mężczyzna ma 
do odbycia karę 722 dni pozbawienia wolno-
ści w związku z udziałem w bójce, zniszcze-
niem mienia i prowadzeniem pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości.

n Od 28 sierpnia zaczęła funkcjonować  
w Suwałkach „Lodówka społeczna”, której 
celem jest dzielenie się żywnością niewyko-
rzystaną w domach, restauracjach, czy skle-
pach. Jak informują organizatorzy – Jacek 
Niedźwiedzki, wiceprzewodniczący suwalskiej 
Rady Miejskiej oraz 
Młodzi Demokraci 
z Suwałk: mieszkań-
cy miasta i okolic 
będą mogli korzy-
stać z niej zostawia-
jąc lub biorąc do-
starczone do niej 
produkty. Ma ona 
s ł u ż y ć  p o m o c ą 
dla uboższych su-
walczan. Lodówka 
znajduje się na tere-
nie bazaru przy ul. 
Sejneńskiej, w po-
bliżu wejścia od ul. 
Utrata (przy zielo-
nym budynku).
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29 sierpnia obchodziliśmy 

święto straży gminnej i miej-
skiej. termin nie jest przypad-
kowy bowiem 29 sierpnia 1997 r.  
uchwalono w naszym kraju 
ustawę regulującą uprawnie-
nia i obowiązki straży miej-
skiej. Jednak w Suwałkach Straż 
Miejską utworzono znacznie 
wcześniej, bo już 28 listopa-
da 1990 r. na podstawie ustaw  
o samorząd  zie terytorialnym  
i policji. Ciekawostką jest fakt, 
że w Suwałkach Straż Miejską 
utworzono o rok wcześniej niż 
w Warszawie.

Pierwsze sprawy zgłaszane 
przez mieszkańców do strażni-
ków miejskich dotyczyły w znacz-
nej mierze nielegalnego handlu  
i nieporządku na ulicach, „dzi-
kich” wysypisk śmieci, porzuco-
nych wraków samochodowych, 
nieprawidłowego parkowania po-
jazdów. Tymi trudnymi sprawa-
mi zajmują się oni i dzisiaj. Na po-
czątku w Suwałkach zatrudniono 
trzech strażników, którzy wykony-
wali potrzebną pracę, za którą jed-
nak rzadko słyszeli od suwalczan 
słowa podziękowania. Co jest zro-
zumiałe, bo trudno oczekiwać, że-
by ktoś upomniany przez strażni-
ka, był z tego zadowolony. 

LIKWIDACJA 
NIELEGALNEGO HANDLU

Mało kto dzisiaj pamięta, że na 
początku lat 90-tych ubiegłego 
wieku w naszym mieście „kwitł” 
handel w różnych miejscach. Po 
sprzedających pozostawały tony 
śmieci. Dbając o estetykę, suwal-
scy radni miejscy określili miejsca 
przeznaczone do handlu, a straż-
nicy otrzymali zadanie likwido-
wania nielegalnych miejsc handlu. 
Często sprzedawcy dobrowolnie 

nie chcieli opuścić miejsc, które 
według nich były najkorzystniej-
sze do handlu. Jednak strażnicy 
uporali się z tym trudnym zada-
niem. 

WALKA Z DZIKIMI 
WYSYPISKAMI śMIECI 
W latach 90-tych tylko jedna 

trzecia właścicieli prywatnych po-
sesji „pozbywało się” wytworzo-
nych przez siebie śmieci korzysta-
jąc z usług Zakładu Oczyszczania 
Miasta PGK. Można się tylko do-
myślać co robili z odpadami po-
zostali, najprawdopodobniej po-
rzucali je w różnych miejscach. 
Strażnicy przystąpili więc do roz-
wiązania tego problemu. Podjęto 
różne działania, które przyniosły 
pozytywne efekty: systematycz-
nie zwiększała się ilość zawiera-
nych umów na wywóz odpadów, 
a zmniejszała ilość „dzikich wysy-
pisk”. Działania te nadal są prowa-
dzone, a przypadki niewłaściwej 
gospodarki odpadami stałymi są 
sporadyczne. 

WZrAStA SPOŁECZNA 
AKCEPtACJA

W całym kraju od początku 
działalność Straży Miejskiej wy-
woływała z przyczyn oczywistych 
różne emocje. Ale mieszkańcy 
powoli przyzwyczajają się do te-
go, że strażnicy mogą pomóc im  
w rozwiązaniu problemów doty-
czących porządku, spokoju i bez-
pieczeństwa w mieście. Z roku 
na rok suwalczanie coraz częściej 
zwracają się o pomoc właśnie do 
strażników. Udzielanie pomocy 
jest zadaniem niezwykle trudnym 
i niewdzięcznym, bo pomagając 
jednej osobie, na ogół sprawia się 
kłopoty innej, tej która łamie obo-
wiązujące prawo, a to wiąże się  

z krytyką ze strony właśnie tej 
osoby i jej otoczenia. Także cha-
rakter niektórych działań nie 
przysparza popularności, np. 
mandaty za nieprawidłowe par-
kowanie, czy też za brak nadzoru 
nad psami, czy w końcu za niewy-
wiązywanie się właścicieli z obo-
wiązku sprzątania zanieczysz-
czeń po swoich psach. 

tErAźNIEJSZOść 
SUWALSKICH StrAŻNIKÓW

Obecnie w suwalskiej Straży 
Miejskiej zatrudnionych jest 12 
osób, wśród których są dwie osoby, 
które rozpoczęły pracę w 1991 r.,  
co oznacza, że poświęciły 29 
lat pracy na rzecz mieszkań-

potrzebna ale niewdzięczna praca

telefon alarmowy 986. Straż Miejska pracuje w systemie dwu-
zmianowym od poniedziałku do soboty w godzinach 6.30-22. W ro-
ku 2019 wpłynęło 3 557 zgłoszeń, którymi zajęli się suwalscy strażni-
cy. W tym roku w związku ze stanem epidemii (COVID-19) z polecenia 
Wojewody Podlaskiego od 2 kwietnia do 18 czerwca, Straż Miejska  
w Suwałkach była podporządkowana komendantowi Miejskiemu 
Policji. W tym czasie strażnicy zajmowali się m.in. kontrolą osób prze-
bywających na kwarantannie, ale zdarzało się też konwojować na ba-
dania osoby, które miały niepokojące objawy. Funkcjonariusze łącznie 
na tych służbach spędzili prawie dwa i pół tysiąca godzin.

ców naszego miasta. Strażnicy 
miejscy dysponują m.in.: 2 sa-
mochodami służbowymi, 2 ro- 
werami służbowymi, środkami 
radiowej łączności, urządzeniem 
rozruchowym do samochodów, 
dronem, środkami przymusu bez-
pośredniego, środkami technicz-
nymi służącymi do obserwowania 
i rejestrowania zdarzeń w miej-
scach publicznych. Dwóch strażni-
ków jest delegowanych do obsługi 
centrum obserwacji i rejestracji (42 
kamery miejskie), znajdującym się 
w suwalskiej Komendzie Miejskiej 
Policji. W ostatnich latach w su-
walskiej Straży Miejskiej nie doszło 
do żadnych przypadków naru-
szenia dyscypliny pracy. Nie od-
notowano też żadnego wypadku 
nadzwyczajnego z udziałem straż-
ników. Nie wpłynęła żadna skarga 
na działania strażników wymaga-
jąca wyjaśniania bądź innych form 
ustaleń w trybie postępowania ad-
ministracyjnego.

W ciągu trzech dekad komen- 
dantami Staży Miejskiej w Su- 
wałkach byli: Andrzej Rapacki, 
Jan Rusanowski, Grzegorz Mac- 
kiewicz, Jolanta Strękowska (p.o. 
komendanta), zaś zastępcami 
Antoni Sawicki, Roman Dębski  
i Jolanta Strękowska. Od 2002 ro-
ku komendantem jest Grzegorz 
Kosiński.

Strażnicy zimą pomagają uru-
chamiać samochody mieszkańcom 
miasta

Straż Miejska często udziela pomocy bezdomnym i osobom pod wpływem 
alkoholu

Nielegalne wysypisko śmieci na obrzeżach miasta
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Viii turniej 
g. wołągiewicza

Młodzi piłkarze Lecha Poznań w ygrali dwudniow y VIII Turniej  
im. Grzegorza Wołągiewicza pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Suwałk. Dobrze spisał się zespół Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki 
z rocznika 2011, prowadzony przez trenerów – Tomasza Chmielewskiego 
oraz Michała Kubasa. Chłopcy w każdym meczu dali z siebie wszystko  
i sprawili, że kibice wielokrotnie mieli okazję do okazywania radości. 

W meczu dwóch drużyn Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki wygrali piłkarze  
z rocznika 2011, chociaż dużą wolą walki wykazali się również ich młodsi koledzy

W tegorocznym turnieju uczestniczyła, także drużyna Akademii Wigier  
z rocznika 2012. Zespół trenera Arkadiusza Szczerbowskiego, dzień przed 
turniejem dowiedział się, że przystąpi do rywalizacji (z powodu wycofania 
się jednej z drużyn). Młodzi chłopcy wielokrotnie prezentowali olbrzymi cha-
rakter w meczach ze starszymi, za co zostali nagrodzeni przez organizatorów 
pucharem Fair Play.

Zwycięzcy VIII Memoriału im. G. Wołągiewicza na podium

Turniej po raz kolejny wygrał Lech Poznań, co pokazuje że ten klub może sta-
nowić wzór dla innych w szkoleniu młodych piłkarzy. Ze względu na epidemię 
po raz pierwszy w tym turnieju zabrakło drużyn zagranicznych.

rozbiegane miaSto
Co łączy Suwałki, Wyszków i Gubin? Odpowiedź jest prosta – biega-

nie. I choć każda z lokalizacji dzielą setki kilometrów, to w drugi weekend 
września mieszkańcy Suwałk, Gubina i Wyszkowa spotkają się, aby spraw-
dzić, które z miast jest najbardziej „rozbiegane”. Oczywiście z uwagi na 

SportoWe 
pożegnanie wakacji

Na sportowo pożegna-
li wakacje suwalczanie  
w hali spor towej prz y  
u l .  Wojsk a Po lsk ie go. 
Po raz szósty suwalski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przygotował bogaty pro-
gram rozrywek dla całych 
rodzin. Były rodzinne roz-
grywki sportowe, zaba-
wy dla rodziców, dzieci  
i młodzieży. Starsi miłośni-
cy piłki nożnej mieli nie-
powtarzalną okazję wziąć 
udział w warsztatach dry-
blingów prowadzonych 
przez łódzką grupę „Mekka 
Street”. Ponadto odbyły się 
pokazy freestyle football oraz Panna Show, czyli gra na siaty. 

Każdy mógł spróbować swoich sił 
na ściance wspinaczkowej

dzielące odległości, rywalizacja mieszkańców będzie miała charakter wir-
tualny. W niedzielę 13 września, o godz. 10 na stadionie lekkoatletycznym 
przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach rozpocznie się biegowa wir-
tualna rywalizacja miast. W zawodach będzie mogło wziąć udział mak-
symalnie 100 zawodników. Bieg potrwa 60 minut. Zasady rywalizacji są 
proste. Zwycięży to miasto, którego mieszkańcy pokonają w ciągu godzi-
ny jak najwięcej kilometrów.

Aby wziąć udział w biegowej wirtualnej rywalizacji miast należy się 
zarejestrować w systemie elektronicznych zapisów https://zapisy.sts
-timing.pl/650/ i w ciągu 7 dni wnieść opłatę startową w wysokości 20 zł. 
W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w dniu biegu ma-
ją ukończone co najmniej 16 lat. Osoby, które w dniu zawodów nie ukoń-
czyły 18 lat, zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia organizatorom 
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Najbardziej rozbie-
gane miasto otrzyma puchar, a medale oraz specjalny gadżet za uczest-
nictwo w zawodach otrzymają wszyscy zawodnicy, niezależnie czy ich 
wynik został uwzględniony.

>>

>> >>

rowerowe Suwałki
Suwałki po raz drugi we-

zmą udział w ogólnopol-
skiej akcji Rowerowa Stolica 
Polski, czyli wirtualnej rywa-
lizacji miast polegającej na 
przejechaniu jak największej 
liczby kilometrów przez ich 
mieszkańców. Odbywa się 
to przy użyciu specjalnej dar-
mowej aplikacji. O końcowej 
klasyfikacji zdecyduje liczba 
przejechanych przez cykli-
stów kilometrów, podzielo-
na przez liczbę mieszkańców 
miasta. Akcja rozpoczyna się 
1 września a kończy 30, nato-
miast etap miejski zakończy się 27 września podczas miejskich ob-
chodów „Dnia bez samochodu”. Przypomnijmy, że w ubiegłym ro-
ku Suwałki były pierwsze w województwie podlaskim i 8 w kraju.

>>
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Po Paraolimpiadzie 
w Pekinie na lot-
nisku w Warszawie 
J. Mendak powitał 
prezydent Suwałk 
Józef Gajewski. 
Suwalska pływaczka 
wywalczyła wówczas 
trzy medale: 
po jednym złotym, 
srebrnym 
i brązowym

Fot. Katarzyna Pieklik

Niemalże z każdych mistrzostw Polski, Europy  
i świata oraz Igrzysk Paraolimpijskich J. Mendak 
powracała z medalami

Jak widać Pani Joannie dopisuje humor w czasie 
przygotowań do Paraolimpiady

Fot. FB Joanny Mendak

Po raz kolejny udział w Paraolimpiadzie za-
mierza wziąć Joanna Mendak – utalentowa-
na suwalska pływaczka, wielokrotna medalist-
ka igrzysk paraolimpijskich oraz wielokrotna 
medalistka mistrzostw świata i Europy. Karierę 
sportową zaczynała w MUKS „Olimpijczyk”  
w Suwałkach, a następnie w Starcie Białystok 
(cały czas jednocześnie reprezentuje barwy klu-
bowe MUKS Olimpijczyk w Suwałkach i PSSON 
„Start Białystok”). Jej trenerem jest Edward 
Dec. Szkoliła się również pod kierunkiem Pawła 
Słomińskiego w AZS AWF Warszawa (w czasie 
studiów licencjackich). W pływaniu osiągnę-
ła bardzo dużo. Swój pierwszy medal na pa-
raolimpiadzie zdobyła jako 15-latka. Od tego 
czasu nie ma zawodów rangi mistrzowskiej, 
z których nie wracałaby z medalami. Właśnie 
wznowiła treningi i ciężko pracuje przygoto-
wując się do kolejnego startu. Wszystko po to, 
by znów być najlepszą, a robi to dla sportu, dla 
kibiców i samej siebie. Wiele razy udowodniła 
już, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą 
w spełnianiu marzeń.

Z Joanną Mendak rozmawiamy o pływaniu 
oraz perspektywie startu w Paraolimpiadzie  
w stolicy Japonii Tokio w przyszłym roku.

– Co zadziało się w ostatnim czasie  
w życiu sportowym i zawodowym? 

– Aż tak wiele się nie zadziało… poza tym, 
że zaczęłam głośno mówić o podejmowanych 
przeze mnie działaniach zawodowych czyli pro-
wadzonej praktyce fizjoterapeutycznej oraz 
pracy z pacjentami w gabinecie Do tej pory łą-
czyłam karierę sportową i wynikające z niej co-
dzienne treningi z pracą wolontariacką jako fi-
zjoterapeutka. 

– Kiedy miała Pani ostatnie zawody? 
– Ostatni czas dla wielu z Nas był okre-

sem zdecydowanego spowolnienia… ja mu-

przygotowania do igrzySk w tokio

sze szczerze przyznać, że był mi ten czas 
potrzebny, bo ostatnie lata to życie na waliz-
kach… Mam dość. Mam duży komfort patrząc 
w perspektywie udziału w Letnich Igrzyskach 
Paraolimpijskich Tokyo 2021, bo wywalczone 
przeze mnie minima kwalifikacyjne utrzymują 
się w mocy i ponownie nie muszę ich potwier-
dzać. Tak więc, o jeden stres mniej. 

– Start w olimpiadzie to marzenie każde-
go sportowca. W jakich okolicznościach 
zdecydowała się Pani na udział w tym 
niezwykłym sportowym wydarzeniu? 

– W jakich okolicznościach… hmm, bo udział 
w pięciu kolejnych Igrzyskach Paraolimpijskich 
brzmi lepiej niż w czterech (śmiech). I fajnie by-
łoby zapisać się w kartach suwalskiego sportu 
właśnie tak: Suwalczanka na piątkę (śmiech). 
Wraz z moim klubowym trenerem p. Edwardem 
Decem szanse na dobry występ upatrujemy  
w dwóch konkurencjach: 100 m stylem motyl-
kowym oraz 50 m stylem dowolnym wśród za-
wodniczek niedowidzących.

– Jak wygląda dzień osoby przygotowu-
jącej się do startu w olimpiadzie? 

– Cały cykl przygotowawczy składa się  
z planu 4-letniego, podzielonego na krótsze 
cykle, które kończą się startami w imprezach 
rangi mistrzowskiej np. Mistrzostwach Świata. 
Aktualnie realizuję jednostki treningowe w wo-
dzie codziennie, dodatkowo realizuję plan tre-
ningowy siłowy tzw. trening na lądzie. Ważną 

ZA ROK ROZPOCZną SIę IgRZYSKA PARAOLImPIJSKIE DLA SPORTOWCóW nIEPEŁnOSPRAWnYCH W TOKIO. nOWY TERmIn 
PARAOLImPIADY TO 24 SIERPnIA – 5 WRZEśnIA 2021 R. WSZYSTKIE ZDObYTE DO TEJ PORY PRZEZ SPORTOWCóW KWALIfI-
KACJE ZACHOWUJą WAŻnOść nA IgRZYSKA W 2021 ROKU, A ZASADY I TERmInY WALKI O POZOSTAŁE mIEJSCA W IgRZY-
SKACH ZOSTAną PODAnE W nAJbLIŻSZYm CZASIE. 

częścią mojej sportowej pracy jest także czas 
poświęcony na odnowę biologiczną. Od roku, 
dla totalnej odskoczni od pływania, stawiam 
swoje pierwsze kroki w zimowej dyscyplinie 
– narciarstwie biegowym pod skrzydłami tre-
nerki Eweliny Marcisz (olimpijki z Piongczangu, 
medalistki zimowej uniwersjady).

– Co uważa Pani za swój największy do-
tąd sukces sportowy?

– Cieszył mnie każdy zdobyty pojedynczy 
medal ale często podkreślam, że największym 
moim sukcesem jest te szesnaście sezonów 
startowych i medale wywalczone na mistrzow-
skich imprezach ME, MŚ, IP co roku… taki mój 
top16 (śmiech).

– Coraz więcej kibiców pojawia się na 
trybunach w czasie rywalizacji w spor-
tach paraolimpijskich. 

– Od czasu gdy przedstawiciele mediów za-
częli dostrzegać, że ważniejszy jest sukces spor-
towy, a nie niepełnosprawność sama w sobie… 
można powiedzieć, że był to duży krok w pro-
mocji sportu paraolimpijskiego. Super kampa-
nię społeczną przeprowadzili organizatorzy 
Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 
w 2012 roku… i za ich przykładem trzeba po-
dążać dalej.

– Czy czuje Pani wsparcie kibiców?
– Mamy najlepszych kibiców na świecie…    ,  

a ja także kibiców swoich mam lokalnie  
– w moich rodzinnych Suwałkach i na ukochanej 
Suwalszczyźnie. Otrzymuję wiele ciepłych słów 
uznania i motywacyjnych „kopniaków”, czy to 
bezpośrednio na obiektach sportowych, gdzie 
trenuję na co dzień, czy w gabinecie od pa-
cjentów, którzy pytają o moją sportową karierę. 

– Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
udanych przygotowań do olimpiady.
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25:23, 22:25, 25:23) Ślepsk Malow. Najlepszym zawodnikiem meczu 
wybrano libero VERVY Damiana Wojtaszka. W suwalskim zespole do-
bry mecz rozegrali: B. Bołądź, T. Rousseaux, J. Rohnka, M. Czunkiewicz  
i K. Gonciarz.

We wc ześniej -
s z y c h  m e c z a c h 
Ślepsk Malow wy-
grał 3:0 z Czarnymi 
Radom i 3:1 z AZS 
Olsztyn. VERVA War- 
szawa pokonała 3:0 
Czarnych Radom. 
W pozostałych me-
czach: Trefl Gdańsk 
zwyciężył 3:2 z BAS 
B ia ł ys to k ,  a  A Z S 
Olsztyn wygrał 3:1  
z Treflem Gdańsk.

Rozgrywki Plus Li- 
gi Ślepsk Malow roz- 
pocznie w Suwałk- 
a c h  12  w r z e ś n i a  
o godz. 20.30 me-
czem z GKS Katowice.

>>
Prawie pół roku czekali suwalscy kibice siatkówki na sportowe emo-

cje związane z grą drużyny Ślepska Malow. A to wszystko ze względu na 
epidemię koronawirusa i wprowadzone ograniczenia. No i doczekali się.  
W czasie trzydniowego XI Memoriału Józefa Gajewskiego w Suwałki 
Arenie, kibice obejrzeli w akcji 6 zespołów w 6 meczów. Oprócz go-
spodarzy, drużyny Ślepska Malow w turnieju zagrały zespoły Plus Ligi: 
Cerrad Enea Czarni Radom, Trefl Gdańsk, VERVA Warszawa Orlen Paliwa, 
Indykpol AZS Olsztyn oraz beniaminek 1. ligi BAS Białystok. Trenerzy 
wszystkich drużyn potraktowali ten turniej jako jeden z etapów przygo-
towań do rozgrywek ligowych.

Ślepsk Malow Suwałki zaprezentował się w nowym składzie: Marcin 
Waliński, Bartłomiej Bołądź, Joshua Tuaniga, Tomas Rousseaux, Andreas 
Takvam, Cezary Sapiński, Paweł Filipowicz (libero), Mateusz Czunkiewicz 
(libero) oraz Kacper Gonciarz, Kevin Klinkenberg, Łukasz Rudzewicz, 
Patryk Szwaradzki, Jakub Rohnka, Mateusz Sacharewicz. Kibice szcze-
gólnie uważnie obserwowali grę nowych siatkarzy w suwalskim zespole:  
M. Walińskiego, M. Sacharewicza, T. Rousseaux i M. Czunkiewicza, którzy 
pokazali, że będą odgrywali znaczące role w Plus Lidze. 

W ataku nowy przyj-
mujący Ślepska 
Malow reprezentant 
Belgii Tomas 
Rousseaux

XI Memoriał Józefa Gajewskiego wygrał 
wicemistrz Polski, drużyna VERVA Warszawa 
Orlen Paliwa. W meczu o zwycięstwo w tur-
nieju warszawska drużyna pokonała 3:1 (25:21, 

Siatkarze ponownie zagrali 

Ślepsk Malow Suwałki w nowym składze ze sztabem szkoleniowym

Rozgrywający Ślepska 
Malow Joshua 
Tuaniga po waka-
cjach zaprezentował 
się w nowej fryzurze

Podczas XI Memoriału Józefa Gajewskiego obowiązywały nowe zasady ki-
bicowania wprowadzone ze względu na epidemię koronawirusa. Jak wi-
dać konieczność zachowania odstępów pomiędzy kibicami nie wpłynęła na 
zmianę pozytywnego ich nastroju

W czasie oficjalnego rozpoczęcia XI Memoriału  
J. Gajewskiego, prezydent Suwałk Czesław Ren-
kiewicz przekazał prezesowi klubu Ślepska Ma-
low Suwałki Wojciechowi Winnikowi symbo-
liczny czek z kwotą 1.600.000 zł, którą Miasto 
Suwałki wesprze zespół Ślepska Malow w roz-
grywkach Plus Ligi

Znamy drużynę gwiazd 16-lecia Ślepska Malow Suwałki (obecna nazwa 
klubu siatkarskiego). Na zdjęciu od lewej najlepsi: środkowy Łukasz Rudze-
wicz, atakujący Wojciech Winnik, rozgrywający Kacper Gonciarz oraz dru-
gi wśród przyjmujących Kamil Skrzypkowski. W drużynie gwiazd 16-lecia 
znaleźli się jeszcze: Nicolas Szerszeń (najlepszy przyjmujący) i libero Paweł 
Filipowicz.W głosowaniu kibiców wśród trenerów najwięcej głosów uzyskał 
Andrzej Kowal – 195, który wyprzedził Mateusza Mielnika (67) i Adama 
Aleksandrowicza (56)
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¿ 14. Spotkanie Fan Clubu Bluesa. Wystąpi duet Jazz Standards, czy-
li Wiesław Jarmoc i Milena Łukasiewicz-Miszkiel – 4.09, godz. 19, klub  
muzyczny, ul. Noniewicza 71. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona;
¿ koncert „Na Dywaniku u Marii” – 5.09, godz. 17, Plac Marii Konopnickiej, 

wstęp wolny. Plenerowy koncert w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza, z udziałem 
solisty Leszka Świdzińskiego (tenor). Artyści obok repertuaru klasycz-
nego, operowego wykonają znane arie operetkowe i przeboje muzy-
ki rozrywkowej;
¿ pożegnanie wakacji z Dziecięcą Akademią Rękodzieła – 5.09, godz. 

10 i 12, Pracownia Rękodzieła i Rzemiosła, ul. Jana Pawła II 5, wstęp 5 zł, 
liczba miejsc ograniczona;
¿ Alfabet Wyobraźni ze Sztuką – 9.09, w godz. 16-18, Galeria Patio, ul. 

Jana Pawła II 5, wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, obowiązkowa 
wcześniejsza rezerwacja miejsca, zapisy u instruktora, tel. 87 563 85 27;
¿ Czwartkowe spotkania ze sztuką. Anioły i ogrody – 10.09, godz. 17, 

GSW Chłodna 20, ul. Noniewicza 71, wstęp wolny, liczba miejsc ograniczo-
na, obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja miejsca, zapisy 87 563 85 22;
¿ Familijne Artystyczne Działania Plastyczne „Krasnale i krasnolud-

ki” – 12.09, godz. 11, kawiarenka artystyczna, ul. Noniewicza 71. Liczba 
miejsc ograniczona, obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja miejsca, za-
pisy 87 563 85 43.

MUZEUM OKręGOWE W SUWAŁKACH, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿  Warsztaty Dawnych Rzemiosł i Kultury – XVI Jaćwieski Festyn 

Archeologiczny „Szwajcaria 2020” – 4.09. w godz. 14-19 i 5.09. w godz. 11-
18. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.muzeum.suwalki.pl
¿ wystawę „Jan Lebenstein – ilustracje do „Folwarku zwierzęcego” 

George’a Orwella. Ilustracje Jana Lebensteina do „Folwarku zwierzęce-
go” George’a Orwella powstały na emigracji w Paryżu. Wystawa czynna 
do 4 października.

MUZEUM IM. MArII KONOPNICKIEJ, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:
¿ cykl Działo się w Suwałkach – środowe opowieści o histori, kulturze  

i sztuce – spotkanie z Krzysztofem Snarskim – 9.09, godz. 17;
¿ wystawę „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”, której zwiedza-

nie potrwa do 30.10.

rOZMArINO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert Gary Moore Tribute Band – 4.09, 

godz. 19.30. Oprócz Jack’a Moore’a (gitara) 
wystąpią: Szymon Pejski (śpiew), Bogdan 
Topolski (gitara), Łukasz Gorczyca (gitara ba-
sowa), Tomek Domonik (perkusja). Wieczór 
obowiązkowy dla wielbicieli starego dobre-
go rocka i bluesa. Bilety – 40 zł, informacje 
87 563 24 00.

POKAMEDULSKI KLASZtOr W WIGrACH 
WWW. FUNDACJA.WIGrY.PrO zaprasza na: 

¿ koncert zespołu Trio Arte – 13.09. godz. 13.

CINEMA LUMIErE 
ZAPrASZA NA FILMY:

– do 3 września – „Superpies i turbokot” (komedia animowana),  
„O czym marzą zwierzęta” (komedia animo-
wana/przygodowy), „Zieja” (dramat histo-
ryczny/biograficzny), „Nowi Mutanci” (hor-
ror/s-f), „Tenet” (akcji/s-f/thriller);

– od 4 września – „Pętla” (sensacyjny);
– od 11 września – „Mulan” (przygodowy), 

„After 2” (melodramat);
– od 12 września – MINI MARATON 

FILMOWY „After” + „After 2” (melodramat/
romans) – godz. 20.30. Bilety w cenie 30 zł 
(za 2 filmy);

– od 18 września – „25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka Komedy” (dramat).
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BIBLIOtEKA PUBLICZNA IM. MArII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH 
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ na dyżur autorski Artura Urbanowicza  
– 5.09, w godz. od 9.30 do 14 w bibliotecz-
nym Midicentrum, przy ul. Witosa 4A. Ze 
względów epidemiologicznych tradycyjne 
spotkania autorskie z Czytelnikami są utrud-
nione. Dlatego, aby zapewnić wszystkim 
bezpieczeństwo, Artur Urbanowicz będzie 
do Państwa dyspozycji przez ponad 4 godzi-
ny w Midicentrum. Każdy może przyjść, za-
mienić kilka słów, uzyskać podpis na książce 
„Paradoks”, nowym wydaniu „Gałęzistego”. 
Organizatorzy proszą o zachowanie wszel-
kich zasad bezpieczeństwa; 

¿ do udziału w konkursie na piosenkę do wierszy Marii Konopnickiej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń własnych utworów: 15 września na adres 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach przy ul. E. Plater 
33A. Biblioteka zaprasza laureatów konkursu do nagrań w studio i wspólne-
go koncertu. Nagrody dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum 
Kultury, z programu „Kultura w sieci”. Więcej na: www.bpsuwalki.pl 
¿ do udziału w „Konkursie na wyliczankę”. 

Konkurs ma charakter otwarty – może do nie-
go przystąpić każdy bez względu na wiek lub 
miejsce zamieszkania. Warunkiem jest zapre-
zentowanie od 1 do 3 utworów – wyliczanek. 
Wyliczanka – dziecięcy wierszyk, mający cha-
rakter rymowanki, służący do uporządkowania zabawy. Tematyka wy-
liczanek napisanych na konkurs powinna być związana z Suwałkami.  
W związku z tym, że w 2020 roku Suwałki obchodzą 300-lecie nadania 
praw miejskich, dodatkowo w konkursie punktowane będą wyliczanki 
nawiązujące do jubileuszu miasta. Prace konkursowe należy dostarczyć 
do 30 września na adres: metodyka@bpsuwalki.pl 

¿  wsp ó lni e  z  C in e ma Lumi e re  
w Su w a ł k a ch d o u d z ia ł u  w akcj i 
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz 

film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety 
do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do ki-
na na film 2D i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka Komedy”, „Zieja”, „Pinokio”, „Mulan”, „Tarapaty”, „After 2”.

UWAGA! Ze względu na prace remontowe Wypożyczalnia 
dla Dorosłych w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej przy  
ul. E. Plater 33A jest zamknięta. Planowane zakończenie remon-
tu w drugiej połowie października. W budynku przy ul. E. Plater 
33A bez zmian czynne są: Wypożyczalni dla dzieci i Dział Zbiorów 
Specjalnych. Wszystkie książki dla dzieci i dorosłych można nadal 
wypożyczać w Filiach nr 1, 2 i 3. Filia n1 przy ul. Szpitalnej 60 czyn-
na: wtorki – 10-17; środy-piątki 9-15. Filia nr 2 przy ul. Klonowej 41 
czynna: we wtorki 9-18, środy-piątki 9-17; soboty 9-15. Filia nr 3 przy  
ul. Północnej 26 czynna: wtorki-piątki 9-17, soboty 9-15. 

SUWALSKI OśrODEK KULtUrY, ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ film wyświetlany w ramach DKF 13: „Van Gogh. U bram wieczności” 

– 2.09, godz. 18, Sala Kameralna. Bilet na pojedynczy film 12 zł, karnet na 
4 filmy 36 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalski.eu;
¿  wernisaż wystawy „Wehikuł cza-

su. Obrazy Jerzego Malinowskiego”  
– 4.09, godz. 18, GSW Chłodna 20, ul. 
Noniewicza 71, wstęp wolny. Wystawa 
czynna do 29.11. Obszerna, przekrojo-
wa wystawa podsumowująca czterdzie-
ści lat pracy artystycznej. Wystawa reali-
zowana w ramach obchodów 300-lecia 
Suwałk;  Praca J. Malinowskiego (źródło SOK)

zaPRoSzeNia SUWalSkie
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Pilotażowy Program „Aktywny 
Samorząd” jest finansowany ze 

środków Państwowego Funduszu 
rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowe-
go programu Aktywny samorząd. Realizatorem programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowa-
nie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
Od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r. niepełnosprawni studenci (w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym) – mieszkańcy Suwałk mogą składać wnio-
ski o dofinansowanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na 
rok akademicki 2020/2021. 
Wnioski dostępne są po zalogowaniu na stronie https://sow.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać: 
a)w formie elektronicznej w dedykowanym i bezpłatnie udostępnio-

nym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 
platforma: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ 

logowanie do systemu: https://sow.pfron.org.pl 
Aby złożyć wniosek elektronicznie należy: zarejestrować się w syste-

mie SOW, posiadać adres poczty elektronicznej, posiadać kwalifikowany 
podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy), 

b) w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, pok. nr 2.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego Programu „Aktywny 
Samorząd” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach pokój nr 2, tel. 87 562 89 84 lub na stronie internetowej  
www.pfron.org.pl   187/2020
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koncerty 
u działkowców

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 roku suwalska 
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej wraz z Rodzinnymi Ogrodami 
Działkowymi im. „Jaćwingów” oraz „Malwa” realizuje projekt kulturalny 
„Pamiętajcie o ogrodach”, na który złożą się m.in. koncerty i spotkania  
z literatami (poeci, pisarze, reporterzy). Projekt adresowany jest do su-
walskich działkowców, ich rodzin i przyjaciół. 

12 września (sobota) o godz. 14 w ROD „Malwa” (ul. Sianożęć) oraz 
o godz. 17 w ROD im. „Jaćwingów” (ul. kar. S. Wyszyńskiego) odbędą 
się koncerty poezji śpiewanej w wykonaniu duetu artystycznego TAK  
z Olsztyna. Koncerty odbędą się w otwartej przestrzeni, ale organizato-
rzy proszą o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązują-
cych w czasie epidemii.

>>

rekordowe ogórki
Każdy ma prawie pół 

metra długości i pół- 
tora kilograma wagi. 
Takie dorodne ogórki 
pokazał nam suwalcza-
nin Ireneusz Jankowski.

– Posiadam dział-
kę na Osowej. To tam  
w szklarni hoduję warzy-
wa. W zeszłym roku po-
zyskaliśmy z niej dwuki-
logramowe buraki. Te 
nasze osiągnięcia to 
praca zespołowa, w ho-
dowli pomaga mi wnuk 
Tomasz, uczeń ostat-
niej klasy Technikum  
Rolniczego w Suwałkach 
– dodaje I. Jankowski.

W ten oto sposób 
połączenie wiedzy i do-
świadczenia pomogły 
osiągnąć tak obfity plon. 

>>

Ogłoszenia „DtS” , tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

ItAKJUZNIEZYJESZ.COM
Wszyscy mamy lepsze i gorsze 

chwile w życiu i różnie na nie re-
agujemy. Trudno jednak wyobra-
zić ogrom nieszczęść, jakie spa-
dają na Adriana z debiutanckiej 
książki Eweliny Domańskiej. On 
z dnia na dzień traci wszystko – 
ukochanych dziadków, rodziców, 
przyjaciół, narzeczoną, pracę 
i oszczędności. Jedyne o czym 
więc myśli, to samobójstwo, lecz 
brak mu siły i odwagi. Wtedy 
znajduje za wycieraczką samo-
chodu ulotkę strony interneto-
wej dla nieszczęśników, którzy 
nie widzą już sensu dalszego ist-
nienia. Wydaje się, że wybawie-
nie jest blisko... 

Tak zaczyna się pasjonujący kryminał suwalczanki. Protagonista ma 
polskie pochodzenie, ale historia rozgrywa się w Nowym Jorku. To na-
daje jej większego rozmachu i autentyczności. Innym ciekawym roz-
wiązaniem, opóźniającym galopujące tempo, są rady nieżyjącej babci 
Adriana w formie wspomnień. 

Dzięki niebanalnemu pomysłowi, wartkiej fabule i nagłym zwrotom 
akcji, w trakcie lektury budzi się syndrom tzw. „jeszcze jednego rozdzia-
łu”, więc bardzo trudno oderwać się od książki. 

Zakończenie naprawdę zaskakuje i sugeruje kolejną część, którą 
bez wątpienia pochłonę z przyjemnością, z jaką bohaterowie maka-
ron cioci Betty :)

 Kamila Sośnicka 

BiBliotekarz 
Poleca
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WYDArZENIA SPOrtOWE
SUWAŁKI POtęGą W OSZCZEPIE

Bardzo dobrze zaprezentowali się 
oszczepnicy LUKS Hańcza Suwałki  
w Mistrzostwach Polski w lekkoatlety-
ce rozgrywanych we Włocławku. Maria 
Andrejczyk wywalczyła pierwsze miej-
sce w rzucie oszczepem kobiet. W naj-
dalszym rzucie M. Andrejczyk osiągnęła 
62 m 66 cm. To jej najlepszy wynik w se-
zonie i rekord Mistrzostw Polski. W pozo-
stałych próbach we Włocławku rzuciła 59,92 m; 55,80 m; 61,91 m, 62,37 m.  
To trzeci tytuł mistrzyni Polski w rzucie oszczepem seniorek wywalczo-
ny przez M. Andrejczyk. 

Również w rywalizacji mężczyzn 
oszczepnicy Hańczy Suwałki odegrali 
czołowe role. Hubert Chmielak wywal-
czył brązowy medal, a Piotr Lebioda za-
jął piąte miejsce. H. Chmielak wywalczył, 
i jest to dobre określenie, bo na trzecią 
lokatę wskoczył rzutem w ostatniej ko-
lejce, w którym osiągnął 76 m 52 cm. 
Przed tym rzutem zajmował czwartą lo-
katę i do zdobycia brązowego medalu 
brakowało mu 5 cm. P. Lebioda z najlep-
szym wynikiem w sezonie – 75 m 41 cm  
– zajął piąte miejsce. On też najdłuższy 

rzut oddał w ostatniej kolejce. 

WYGrANA NA POCZątEK
Dobrze rozgrywki II ligi rozpoczęli piłkarze suwalskich Wigier.  

W Suwałkach wygrali 2:1 z Olimpią Elbląg. Dwa gole dla suwalskiej dru-
żyny strzelił Denis Gojko w 11 min. i 55 min., a dla rywali Kamil Wenger  
z rzutu karnego w 22 min. 5 września w kolejnym meczu ligowym Wigry 
w Stargardzie zmierzą się z Błękitnymi. W Suwałkach zagrają 11 września 
o godz. 17 ze Skrą Częstochowa.

Gola na 2:1 strzela Denis Gojko

Po spadku Wigier z I ligi zmienił się znacznie skład suwalskiej druży-
ny. W rundzie jesiennej sezonu 2020/21 podopieczni Dawida Szulczka 
grają w składzie:

bramkarze: Jan Balawejder, Piotr Słowikowski, Hieronim Zoch;
obrońcy: Martin Dobrotka, Dawid Dubiński, Paweł Gierach, Adrian 

Karankiewicz, Michał Ozga, Adrian Piekarski, Artur Sawicki, Christian 
Suski;

pomocnicy: Grzegorz Aftyka, Bartłomiej Babiarz, Robert Bartczak (ze 
względu na kontuzję zagra najprawdopodobniej dopiero wiosną), Patryk 
Czułowski, Oskar Furst, Denis Gojko, Bartosz Gużewski, Filip Kozłowski, 
Daniel Liszka, Gabriel Romatowski, Jakub Świątek;

napastnicy: Kamil Adamek, Jakub Kunicki, Cezary Sauczek, Kacper 
Wełniak, Sebastian Zackiewicz, Michał Żebrakowski.

DOBrY StArt SUWALSKICH MAStErSÓW 
Suwalczanin Jerzy Broc w kategorii M75 zdobył srebrny medal  

w biegu na 400 m i brązowy za 100 m oraz złoty medal w rzucie dyskiem  

w kategorii open dziennikarzy w Lublinie na XXX 
Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. 
Mimo pandemii zgłosiła się do nich rekordowa 
liczba zawodników, tj. 520, w tym dwaj suwal-
czanie – J. Broc (M75) i Tadeusz Walendykiewicz 
(M40). J. Broc (na zdjęciu) wystartował z nieleczo-
ną kontuzją, która się pogłębiła już w pierwszym 
biegu na 100 m i uniemożliwiła start w drugim 
dniu mistrzostw. W konsekwencji uzyskał słab-
sze wyniki, niż przed rokiem. Przypomnijmy, że 
J. Broc przed laty był redaktorem naczelnym 
„Tygodnika Suwalskiego”.

T. Walendykiewicz zaraz po przyjeździe do Lublina stanął na starcie 
biegu na 1500 m, w którym biegli wspólnie zawodnicy kategorii M35  
i M40. Suwalczanin zajął piąte miejsce. W kolejnym dniu, przy padającym 
deszczu, pobiegł na 800 m i był na mecie czwarty.

SPOrtOWE NAGrODY
20 sierpnia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wspólnie  

z Wojciechem For tuną, mistrzem olimpijskimi i  Honorow ym 
Obywatelem Miasta Suwałki oraz Januszem Kochanem, prezesem 
Podlaskiej Rady Olimpijskiej wręczyli nagrody i wyróżnienia w kategorii 
„zawodnik”, „trener” i „inna osoba fizyczna” za wyniki sportowe uzyska-
ne w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 
42 osoby otrzymały nagrody, a 3 wyróżnienia. Łączna suma przekaza-
nych nagród i wyróżnień sportowych to 65 400 zł. Warto przypomnieć, 
że 23 lipca Prezydent Miasta Suwałk wręczył 12 stypendiów sporto-
wych zawodnikom za wyróżniające się osiągnięcia sportowe w krajo-
wym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2019 r.  
o łącznej wartości 60 900 zł.

Wyróżnieni sportowcy, trenerzy i działacze z prezydentem Suwałk Cz. Ren-
kiewiczem, W. Fortuną, J. Kochanem i Waldemarem Borysewiczem, dyrek-
torem OSiR (w pierwszym rzędzie od prawej)

Prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej J. Kochan przekazał na ręce 
Prezydenta Miasta Suwałk flagę PKOL, która już we wrześniu zawiśnie na 
Rondzie Olimpijczyków Polskich u zbiegu ulic Sportowej i Aleksandry 
Piłsudskiej.

W SKrÓCIE
n Filip Rudziński z sekcji modelarskiej suwalskiego OSiR-u wygrał 

Mistrzostwa Polski modeli swobodnie latających juniorów rozegrane  
w Czaplinku. Trzecie miejsce zajął Radosław Szymanowski, a na czwar-
tym miejscu sklasyfikowano Oliwię Danilewicz. 

n 29 sierpnia kilka walk bokserskich mogli obejrzeć kibice na gali 
Knockout Boxing Night 12 w Suwałki Arena. Na ringu dominowali Polacy. 
W walce wieczoru Maciej Sulęcki pokonał Sashę Yengoyana. Na trybu-
nach zasiadł m.in. Andrzej Gołota.

n Pierwszy punkt w rozgrywkach IV ligi podlaskiej zdobyli piłkarze 
Wigier II Suwałki. W Sokółce suwalski zespół zremisował 3:3 z Sokołem 
1946 Sokółka. Wigry II zajmują szesnastą lokatę w tabeli IV ligi. Kolejny 
mecz Wigry II rozegrają w Suwałkach już w środę (2 września) o godz. 16, 
a ich rywalem będzie Promień Mońki.

Hubert Chmielak fot. z profilu FB

Fot. archiwalne
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Nagroda
StOWArZYSZENIA BIBLIOtEKArZY 

POLSKICH

konserwatywny
Rodowity kleszcz z samego Wrzeszcza
Mawiał – W Suwałkach nać jest najlepsza.
Nadmienię, że kleszcz był wege
I na Paca miał kolegę, 
Ten zwyczajny, bo ssał tylko z wieprza.

Suwalski mezalians
Pewna pani gdzieś na Utracie
Żyje z kotem w konkubinacie
Od Patli po Pułaskiego
Pytają – Kocie, dlaczego?
Z psem chciałem… Lecz przeszkadzał tacie.   

KAROL WYSOCKI

Nagrody
StOWArZYSZENIA KULtUrALNEGO 

„BIBLIOFIL”

Pewien wędkarz z ulicy Emilii Plater
Miał stary modny elegancki adapter
Grał na nim rzewne stare szlagiery 
Aż puściły sąsiadom nerwy i pękły bariery
I wtedy rybak stracił słuch i tak ujawnił swój cha-
rakter

 ARKADIUSZ STOSUR

Na letnisko przy Utracie raz ze świata
Zjechał znany ze swych dziwactw dyplomata,
Gdy do jednej wszedł komnaty,
Kazał wynieść wszystkie graty,
Bo to miała być komnata non grata.

Doktor z Suwałk pan Noniewicz Teofil
Babom-zołzom aplikował chlorofil.
Tym uchronił od nerwicy
Wszystkich chłopów w okolicy,
O czym z dumą powiadamia TOW. BIBLIOFIL.

 TERESA KOZŁOWSKA

NAGrODY SPECJALNE

Chluba Suwałk
Chluba Suwałk, 4. DAK
Żurawiejkę śpiewał tak:

SuwalSkie ulice w limerykach>>

Czy w klasztorze, czy w bardaku
Zawsze ktoś z 4.DAK-u,
Dzisiaj takich wzorów brak.

 BOGUMIŁ PASZKIEWICZ

Wirus socjalizmu
Przez Suwałki wieczorem przemyka
blady duch Waryńskiego Ludwika.
Mocno kaszle, raz zatem
dostał druczek z mandatem, 
że złośliwie maseczki unika.

 ARTUR KOZŁOWSKI

NAGrODA SPECJALNA
JUrOrÓW KONKUrSU 

Biegun zimna
Pewien polarnik, zbłądziwszy w śniegu,
Dotarł do miasta po długim biegu.
Wnet się zmiarkował: „O kurka wodna!
To są Suwałki, ulica Chłodna.
Cóż… ostatecznie tu też jest biegun”.

Historyczna zawierucha
W suwalskiej prasie wybuchła draka:
„Jerzyk z Grunwaldzkiej  ubił Krzyżaka!”.
Skąd tu rycerze? „Ktoś plecie bzdury –
Sprostował jakiś badacz natury –
To zwykły pająk padł łupem ptaka”.

 MARCIN DOMINIK MOYMIRSKI 

WYrÓŻNIENIA

kompozytor i dyrygent 
Suwalski dyrygent z ulicy Emila Młynarskiego
Bardzo chciał zrobić coś z niczego
Lecz niestety cosia
Z niczego zrobić nie da się
Skomponował więc odę „Do Nitzschego.”

 OLGA ZENKER

Raz pan Pac na Pasażu Grande-Synthe
spojrzał w niebo. Ot tak, z głupia frant.
Zauważył: „Gwiaździste…”
Po czym stwierdził: „Zaiste,
musiał bywać w Suwałkach imć Kant.”

 RYSZARD BŁAŻ

Gdy Stefan Żeromski z wojaży do domu wraca,
to czeka już tam na niego syzyfowa praca.
Buduje przez całe przedwiośnie
dom szklany przy rozdartej sośnie.
Z powodu bezdomnych w głowie mu się już prze-
wraca.
 
 KATARZYNA CZUBAŁA-VYBOROV

… ziemia wasza jest wolną
Święto, kwiaty i piękne Suwalczanki,
I tak niedaleko rosną wileńskie rumianki,
Z cokołu Marszałek pod wąsem się uśmiecha -
Wielka z Was pociecha,
Moje kochane suwalskie Obwarzanki.
Propozycja
Cisza na suwalskiej ulicy Żeromskiego,
Ani tu szklanych domów, ani myśli Jego, 
Więc rajcowie bez zbędnej podniety,
Zmienią ulicę pisarza w ulicę poety –
Leszka Aleksandra Moczulskiego.
 
 WILHELM STEFANOWSKI

Wieść niesie, że Wawrzyniec Gałaj
mawiał do żony: „Weź nie pałaj 
tak tą miłością! Zrób
sobie lepiej jakiś klub
i w słusznej sprawie działaj.”
 
 DOMINIKA CIECHANOWICZ

Tajemnice Marzenki
Myjąc okna, Marzenka z Kościuszki
Zwykła nosić przykrótkie dość ciuszki,
Więc, gdy stanie przy szybie
Zgraja chłopców już dybie
Na delicje, że lizać… paluszki
 
 JAROSŁAW SKOŚ

o patronach naszych ulic
W Suwałkach kreatywnie chciał czytać Miłosza
Pewien rozintelektualizowany kloszard
Studiował z zacięciem nabożnym
Wraz z pewnym pieskiem przydrożnym
Póki ten nie nasikał mu do kalosza

O północy, w Suwałkach, Rej, Kościuszko i Pułaski
Ćmili trawkę na rondzie i zgłębiali swe smutaski
Potem, gdzieś tam, na ulic styku
Mieli wizję własnych pomników 
Lub hologramy swych spirytualnych stanów 
czaszki
 
 MAŁGORZATA PILARSKA

Po raz czternasty suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej ogłosiła konkurs na krótką wier-
szowaną formę literacką zatytułowaną „Suwalskie limeryki latem” pod patronatem Czesława Renkiewicza, 
prezydenta Suwałk. Podobnie, jak w latach poprzednich utwory dotyczyły Suwałk i Suwalszczyzny oraz – 
w tej edycji konkursu, w 300-lecie Suwałk, specjalnie cenione były utwory zawierające nazwy patronów su-
walskich ulic. Na konkurs wpłynęło 282 utworów od 71 autorów. To rekord. W poprzednim wydaniu „DTS” 
opublikowaliśmy limeryki, które otrzymały nagrody. Po terminie, nie z winy autora limeryków, dotarła ko-
respondencja z Anglii. Dodatkową, pozaregulaminową nagrodę Jurorów Konkursu na Limeryk otrzymał 
Marcin Dominik Moymirski z Londynu. W tym wydaniu prezentujemy limeryki wyróżnione.

Małgorzata Pilarska (z lewej) odbiera wyróżnienie z rąk Marii Kołodziejskiej
dyrektor Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach



1.09.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

16

SuwalSki budżet obywatelSki 2021

Wykaz projektów inwestycyjnych „ma-
łych” oraz ich zweryfikowanych kosztów 

wraz z opisami, które zostaną umieszczo-
ne na Karcie do głosowania:

1. Oświetlenie alei głównej na terenie 
cmentarza przy ul. reja. Projekt zakłada 
wykonanie energooszczędnego oświetlenia 
wzdłuż alei głównej na terenie cmentarza przy 
ul. Reja w Suwałkach. Zweryfikowany koszt re-
alizacji projektu – 100 000 zł.

2. Odtworzenie pomnika generała 
Józefa Dwernickiego na terenie dawnych 
koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego. Projekt 
przewiduje odtworzenie pomnika gen. Józefa 
Dwernickiego i postawienie na cokole zlokali-
zowanym za bramą do koszar. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 120 000 zł.

3. PArKINGI NA SPOrtOWEJ. Projekt za-
kłada wybudowanie utwardzonego parkin-
gu z 19 miejscami oraz bezpieczne ciągi pie-
sze. Zweryfikowany koszt realizacji projektu 
– 105 090 zł.

4. Suwałki – napis świetlny przestrzen-
ny 3D na suwalskich bulwarach. Projekt 
zakłada dostawę i montaż dużego napisu 
„SUWAŁKI” o wysokości min. 2,0m podświetlo-
nego światłem LED oraz ustawienie ławki so-
larnej. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 100 000 zł.

5. Wymiana ogrodzenia boiska treningo-
wego Stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 
wraz z zakupem kontenera magazynowego 
do przechowywania sprzętu sportowego. 
Projekt zakłada wymianę ogrodzenia od strony 
wschodniej boiska bocznego przy ul. Zarzecze 
26 oraz zakup kontenera magazynowego do 
przechowywania sprzętu. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 120 000 zł.

6. Utwardzenie nawierzchni żwirowej 
na ul. Dąbrówka – etap 2. Projekt zakłada 
wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy 
Dąbrówka w Suwałkach wraz z wykonaniem 
wyrównania pobocza żwirowego od skrzy-
żowania dróg od posesji przy budynku nr 4B. 
Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa 
zostanie wymieniona i utwardzona, przez co 
poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo 
mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 120 000 zł.

7. Modernizacja szatni piłkarskich na 
Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu tre-
ningowego dla młodzieży. Projekt zakła-
da modernizację dwóch szatni piłkarskich na 

Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu sporto-
wego dla młodzieży w celu przeprowadzenia 
treningu motorycznego ogólnorozwojowe-
go oraz treningu piłkarskiego. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 120 000 zł.

8. rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – za-
gospodarowanie terenów zielonych (pas 
terenu za ul. Gołdapską, Giżycką , Olecką 
przed ulicami Nowosądecką i Łódzką). 
Projekt zakłada kontynuację budowy Alei na 
Osiedlu Hańcza. Obejmuje: uporządkowa-
nie istniejącego terenu, wykonanie utwar-
dzonej alei spacerowej, ustawienie ławek 
i koszy na śmieci, zakup i posadzenie drzew. 
Zweryf ikowany koszt realizacji projektu 
– 120 000 zł.

9. telebim na hali dużej Suwałki Arena. 
Projekt zakłada zakup i montaż telebimu w ha-
li dużej Suwałki Arena. Zostałby umieszczony 
nad trybuną VIP. Zweryfikowany koszt realiza-
cji projektu – 114 390 zł.

10. Kastrujemy bezdomność. Projekt 
zakłada finansowanie zabiegów sterylizacji 
i kastracji psów i kotów właścicielskich wraz 
z kampanią informacyjną. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 35 000 zł.

Wykaz projektów inwestycyjnych „du-
żych” oraz ich zweryfikowanych kosztów 
wraz z opisami, które zostaną umieszczo-

ne na Karcie do głosowania:
1. PArKING MECZOWY. Projekt zakłada bu-

dowę miejsc parkingowych wraz z infrastruktu-
rą na terenie przy ul. Grunwaldzkiej w okolicy 
stadionu i Suwałki Arena. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 900 000 zł.

2. Bike Park. Projekt zakłada budowę mi-
ni pumptrak dla dzieci w wieku 6-9 lat, dir-
tpark – linia easy i linia pro, pumptrack uni-
wersalny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
oświetleniem. Lokalizacja przy ulicy Moniuszki. 
Zweryf ikowany koszt realizacji projektu 
– 900 000 zł.

3. EKO zabawa nad Zalewem Arkadia – 
modernizacja. Projekt obejmuje moderni-
zację istniejącego placu zabaw nad Zalewem 
Arkadia. Przewiduje się zabawki zarówno dla 
młodszych jak i starszych dzieci z ławkami, 
śmietniczkami, bezpieczną nawierzchnią, ogro-
dzeniem. Zweryfikowany koszt realizacji pro-
jektu – 708 000 zł.

4. remont ul. Sianożęć na wysoko-
ści rOD „Malwa”. Projekt zakłada remont 

jezdni asfaltowej ul. Sianożęć, budowę zato-
czek parkingowych oraz lamp oświetlenio-
wych. Zweryfikowany koszt realizacji projektu 
– 820 000 zł.

5. Oświetlenie i modernizacja terenów 
rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 
17. Projekt zakłada wykonanie oświetlenia tre-
ningowego na trawiastym terenie rozgrzew-
kowym i kortach tenisowych zlokalizowanych 
na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy 
ul. Wojska Polskiego 17. Dodatkowo zakłada-
ne jest przeprowadzenie renowacji kortów 
tenisowych oraz wykonanie kontenerowego 
zaplecza socjalnego, sanitarnego, magazyno-
wego. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 900 000 zł.

6. Suwalski StreetLand – I etap (re-
mont skateparku i budowa strefy do stre-
etballa). Celem projektu jest utworzenie 
Suwalskiego Streetlandu – miejsca do upra-
wiania tzw. Sportów ulicznych/sportów miej-
skich – poprzez realizację dwóch integralnych 
zadań inwestycyjnych na terenach rekreacyj-
nych Zalewu Arkadia. Zweryfikowany koszt re-
alizacji projektu – 898 300 zł.

Wykaz projektów inwestycyjnych „kul-
turalnych społecznych” oraz ich zweryfi-
kowanych kosztów wraz z opisami, które 
zostaną umieszczone na Karcie do głoso-

wania:
1. Człowiek i rzeka. Projekt zakłada zorga-

nizowanie dwóch wydarzeń: Akcja zarybiania 
rzeki Czarna Hańcza z udziałem dzieci i mło-
dzieży, połączone z prelekcją i ekologicznymi 
animacjami dla dzieci oraz Cygańskie Romanse 
przy ognisku. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 20 000 zł.

2. Blues&rock w Suwałkach – 30 lat ze-
społu Night Come w Suwalskim Clubie 
Bluesa. Projekt zakłada organizację 4 koncer-
tów zespołu Night Come i zaproszonych gości, 
organizację spotkań filmowych i jamsession 
oraz nagranie płyty. Zweryfikowany koszt re-
alizacji projektu – 20 000 zł.

3. Głośniej o Suwałkach. Projekt zakłada 
działania reklamowe związane z promocją Miasta 
Suwałki i Suwalszczyzny w przestrzeni ogólnopol-
skiej. Promocja poprzez audycje sponsorowane w 
radiach o zasięgu całego kraju. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

4. Wigierski Dzień Piłkarza – impre-
za sportowo – rekreacyjna dla mieszkań-

14 września rozpocznie się głosowanie, w którym mieszkańcy Suwałk wybiorą projekty do 
realizacji w 2021 roku w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 
2 października. Powołany Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, po wery-
fikacji pod względem formalno–prawnym zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowan-
ia 12 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 120 tys. zł) i 6 projektów inwestycyjnych 
„dużych” (o wartości do 900 tys. zł) oraz 10 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartoś-
ci do 20 tys. zł).

Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 3 złożonych projektów: 1 projekt „mały”, 
1 projekt „duży” i 1 projekt „kulturalny lub społeczny”. Ze względu, że wnioskodawcy wycofali 
2 projekty z kategorii „małe”, na karcie do głosowania umieszczonych będzie 10 projektów in-
westycyjnych „małych”.
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ców Suwałk. Projekt zakłada zorganizo-
wanie imprezy sportowej w Dzień Piłkarza. 
Zweryf ikowany koszt realizacji projektu 
– 20 000 zł.

5. Międzynarodowy turniej Piłkarski 
dziewięciolatków. Projekt ma na celu zorga-
nizowanie turnieju piłkarskiego dziewięcio-
latków. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 20 000 zł.

6. GAJ W CENtrUM – ekologiczna oaza 
między ul. reja i Pułaskiego. Projekt zakłada 
społeczną ochronę środowiska naturalnego w 
najbliższym otoczeniu suwalczan – między os. 
Północ a Śródmieściem. Zweryfikowany koszt 
realizacji projektu – 19 900 zł.

7. POUKŁADAJ SOBIE rAKA! Projekt zakła-
da zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji 
poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia 
psychologicznego, porady doradcy zawodo-
wego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnic-
twa w warsztatach żywieniowych dotyczących 
sposobu odżywiania w chorobie nowotwo-
rowej. Zweryfikowany koszt realizacji projek-
tu – 20 000 zł.

8. PIKNIK rODZINNY FrANCISZKAŃSKA. 
Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla 
dzieci ich rodzin w formie pikniku, którego 
głównym celem jest zaangażowanie mieszkań-
ców, rodzin we wspólnie spędzony czas, prowa-
dzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży połą-
czone z zabawą oraz obchodami Światowego 
Dnia Środowiska Naturalnego. Zweryfikowany 
koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

9. Piknik olimpijski – III edycja. Projekt 
zakłada zorganizowanie na stadionie lekko-
atletycznym wydarzenia w formie pikniku, 
którego głównym celem jest promocja zdro-
wego trybu życia oraz zasad zdrowego żywie-
nia. Głównym elementami będą: gry, zabawy, 
strefa zdrowego żywienia, edukacja zdrowot-
na. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 
20 000 zł.

10. Su wa l s k i e Fo ru m Ak t y w n oś c i 
Społecznej. Projekt zakłada zorganizowanie 
forum w formie spotkań, a także warsztatów 
skierowanych do osób na co dzień zaangażo-
wanych w kształtowanie społeczeństwa oby-
watelskiego. Zweryfikowany koszt realizacji 
projektu – 20 000 zł.

Projekty kulturalne lub społeczne dopusz-
cza się warunkowo – realizacja winna być 
zgodna z § 5 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 
VII/82/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
24 kwietnia 2019r.: „W ramach Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizo-
wane zadania, które mają charakter projektów 
autorskich, chyba że przewiduje nieodpłatne 
przeniesienie praw autorskich na Miasto i wy-
bór realizatora w trybie konkurencyjnym (kon-
kurs ofert), w tym w oparciu o przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych” 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) zawiada-
miam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek 
Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy dro-
gi, z dnia 09.07.2020 r., znak: I.7011.11.25.2019/2020.IS, 
decyzję nr 5/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w spra-
wie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzie-
lenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na budowie odcinka drogi 7kD (ulicy 
Stefana Batorego) od ul. Grunwaldzkiej do grani-
cy działki nr geod. 30261/5 ze skrzyżowaniem z ul. 
Grunwaldzką i sieciami infrastruktury technicznej 
w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obej-
mujących: 

– budowę jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm,
– budowę obustronnych chodników,
– budowę obustronnych zatok parkingowych na 43 

miejsca postojowe do parkowania prostopadłego z 
opaską, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,

– budowę zjazdu publicznego na działkę nr 30260/4,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przyka-

nalikami,
– budowę oświetlenia ulicznego,
– budowę kanału technologicznego,
– zagospodarowanie zielenią,
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicz-
nych:

– przebudowa ul. Grunwaldzkiej, na działkach nr 
30261/1, 30231/6, 30260/1, w zakresie obejmującym:

a) rozbiórkę istniejących elementów drogowych 
oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z prze-budową 
ulicy (strona wschodnia),

b) budowę skrzyżowania z ul. Stefana Batorego,
c) wykonanie poszerzenia jezdni z budową pra-

woskrętu,
d) budowa peronu z ustawieniem wiaty przystan-

kowej przy zatoce autobusowej,
e) przebudowę chodnika i drogi rowerowej z pa-

sem rozdziału,
f) wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią
g) oznakowanie poziome,
– profilowanie skarpy na działkach nr 30261/3, 

30261/4, 30261/5 (po podziale 30261/7),
– przebudowa ul. gen. Władysława Sikorskiego w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 (działki nr 30254, 
30231/5) w zakresie:

a) rozbiórka istniejącego zjazdu i zagospodarowa-
nie poprzez wykonanie chodnika z drogą rowerową,

b) wykonanie chodnika do granicy działki nr 
30260/6 (po podziale 30260/12), 

c) wykonanie fragmentów chodnika z drogą rowe-
rową w rejonie ronda, 

d) zagospodarowanie zielenią (działki nr 30254, 
30231/5),

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
– rozbiórka napowietrznej linii energetycznej nN 

(byłe przyłącze) (działki nr 30231/6, 30261/1),
– rozbiórka kolidującej linii oświetleniowej wraz z 

demontażem słupów oświetlenia ulicznego i budo-
wa nowego odcinka oświetlenia ulicznego z usta-
wieniem latarni oświetleniowych (działki nr 30261/1, 
30231/6, 30260/1),

– rozbiórka 3 przykanalików sieci kanalizacji desz-
czowej i wykonanie nowych (działki nr 30231/6, 
30261/1),

– budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 
30260/6 (po podziale 30260/12),

– budowa odcinka kanału technologicznego (dział-
ka nr 30261/1, 30260/1, 30254),

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia tech-
nicznego.

Inwestycja jest zlokalizowana na części nierucho-
mości oznaczonej działkami nr: 30260/5, 30260/4, 
30261/5, 30260/6 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki),

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-

owane poza projektowanym pasem drogowym ww. uli-
cy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy 
innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej dział-
kami nr: 30231/6, 30261/1, 30260/1 (pas drogowy ul. 
Grunwaldzkiej), 30231/5, 30254 (pas drogowy ul. gen. 
Władysława Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
652) oraz działkami nr 30261/5 (po podziale 30261/7), 
30261/3, 30261/4, 30260/6 (po podziale 30260/12) 
(obręb 0003, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 
30260/5, 30260/4, 30261/5, 30260/6 (obręb nr 
0003, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w gra-
nice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 
30260/9, 30260/7, 30261/6, 30260/11 (obręb nr 
0003, Miasto Suwałki), według załączonych projek-
tów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem 
drogowym: 30260/10, 30260/8, 30261/7, 30260/12 
(obręb nr 0003, Miasto Suwałki), według załączonych 
projektów podziału. 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w 
całości zlokalizowana jest na nieruchomości ozna-
czonej działkami nr: 30260/9, 30260/7, 30261/6, 
30260/11 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki) po zatwier-
dzeniu podziału,

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-

owane poza projektowanym pasem drogowym ww. uli-
cy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy 
innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej dział-
kami nr: 30231/6, 30261/1, 30260/1 (pas drogowy ul. 
Grunwaldzkiej), 30231/5, 30254 (pas drogowy ul. gen. 
Władysława Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
652) oraz działkami nr 30261/5 (po podziale 30261/7), 
30261/3, 30261/4, 30260/6 (po podziale 30260/12) 
(obręb 0003, Miasto Suwałki). 

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas 
drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0003 Miasto Suwałki:
30260/5 o pow. 0,0018 ha dzielona na działki: 

30260/9 o pow. 0,0012 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 30260/10 o pow. 0,0006 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

 30260/4 o pow. 0,3956 ha dzielona na działki: 
30260/7 o pow. 0,0205 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 30260/8 o pow. 0,3751 ha (w dotych-
czasowym władaniu), 

30261/5 o pow. 0,8153 ha dzielona na działki: 
30261/6 o pow. 0,1509 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 30261/7 o pow. 0,6644 ha (w dotych-
czasowym władaniu), 

30260/6 o pow. 0,1702 ha dzielona na działki: 
30260/11 o pow. 0,0010 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 30260/12 o pow. 0,1692 ha (w do-
tychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale 

Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A 
Mickiewicza 1, pok. 140.  185/2020
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OBWIESZCZENIE 
Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1363) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku 
poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta 
Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, 
właściwego zarządcy drogi, z dnia 14.07.2020 r., znak: 
I.7011.02.6.2019/2020.IS, decyzję nr 6/2020 z dnia 26 
sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu bu-
dowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwesty-
cji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Szpitalnej 
(droga powiatowa nr 1134B) w Suwałkach wraz z prze-
budową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakre-
sie robót budowlanych obejmujących: 
n rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych 

oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbudową uli-
cy (strona wschodnia),

n budowę i przebudowę chodników dla pieszych,
n budowę drogi rowerowej,
n budowę zatok parkingowych na 42 miejsca postojowe 

do parkowania prostopadłego, w tym 3 miejsca dla osób 
niepełnosprawnych,

n rozbiórkę istniejącej zatoki autobusowej na wysoko-
ści hospicjum i budowę nowej naprzeciwko pętli au-
tobusowej,

n rozbiórkę istniejących schodów i umocnienie skarpy 
płytami ażuro wymi na wysokości szpitala oraz montaż 
barier ochronnych,

n przebudowę istniejących zjazdów publicznych,
n budowę kanału technologicznego,
n budowę dwóch wpustów ulicznych z podłączeniem do 

sieci kanalizacji deszczowej,
n rozbiórkę istniejącego oświetlenia ulicznego i budo-

wę nowego oświetlenia ulicznego z ustawieniem la-
tarni oświetleniowych oraz z przestawieniem istnie-
jącej latarni,

n rozbiórkę kolidujących ogrodzeń i odtworzenie, zgod-
nie z planem zagospodarowania,

n regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego 
oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, 

n wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią,
 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. 
ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
– budowa fragmentu drogi rowerowej, chodnika z pasem 

rozdziału wraz z zagospodarowaniem zielenią na dział-
kach nr 21747/1, 21750/5, 21746/8 w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 655 (łącznik ul. Reja – Szpitalna), 

– wysokościowego dowiązania istniejącego chodnika 
(działki nr 21742/3 (po podziale 21742/25), 21742/20),

– odtworzenie ogrodzenia (działka nr 21210/3 (po po-
dziale 21210/11)),

– uporządkowanie skarpy (działka nr 21742/20),
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
– rozbiórka kolidujących kabli energetycznych i budowa 

odcinka kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem la-
tarni oświetleniowej (działki nr 21746/8, 21747/1),

– wymiana istniejącej latarni oświetleniowej (działka nr 
21746/8),

– ustawienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1/1P wraz z 
przełożeniem kabla zasilającego złącze kablowe (dział-
ka nr 21746/8),

– przełożenie kabli zasilających sterowniki sygnalizacji 
świetlnej (działka nr 21746/8), 

– przestawienie i wymiana szafki oświetleniowej z dostoso-
waniem kabli energetycznych (działka nr 21746/8),

– budowa odcinka kanału technologicznego (działka nr 
21746/8).

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości ozna-
czonej działkami nr: 21158/2, 21164, 21743/1, 21749, 
21748, 21750/6, 21747/2, 21746/10 (istniejący pas dro-
gowy drogi powiatowej nr 1134B) i w części na działkach nr: 
21210/3, 21211/10, 21214/1 oraz na działkach nr 21742/3, 
21744/1, 21745/5 (istniejący pas drogowy)(obręb nr 0002, 
Miasto Suwałki) oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowa-
ne poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe 
zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na 
nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21747/1, 21750/5, 
21746/8 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 655) oraz dział-
kami nr 21210/3 (po podziale 21210/11), 21742/3 (po podzia-
le 21742/25), 21742/20 obręb 0002, Miasto Suwałki. 

Numery działek podlegających podziałowi: 21210/3, 
21211/10, 21214/1, 21742/3, 21744/1, 21745/5 (obręb nr 
0002, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w grani-
ce projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 21210/10, 
21211/11, 21214/11, 21742/24, 21744/3, 21745/7 (ob-
ręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonych pro-
jektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem 
drogowym: 21210/11, 21211/12, 21214/12, 21742/25, 
21744/4, 21745/8 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), we-
dług załączonych projektów podziału. 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w ca-
łości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej 
działkami nr: 21158/2, 21164, 21743/1, 21749, 21748, 
21750/6, 21747/2, 21746/10 (istniejący pas drogowy 
drogi powiatowej nr 1134B) i na działkach nr: 21210/10, 
21211/11, 21214/11, 21742/24, 21744/3, 21745/7 (obręb 
nr 0002, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału, oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowa-
ne poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe 
zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na 
nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21747/1, 21750/5, 
21746/8 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 655 – łącznik 
ul. Reja-Szpitalnej) oraz działkami nr 21210/3 (po podziale 
21210/11), 21742/3 (po podziale 21742/25), 21742/20 (obręb 
0002, Miasto Suwałki). 

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas dro-
gowy drogi powiatowej: Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:

21210/3 o pow. 2,5732 ha dzielona na działki: 21210/10 
o pow. 0,1114 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 
21210/11 o pow. 2,4618 ha (w dotychczasowym władaniu), 

21211/10 o pow. 0,0944 ha dzielona na działki: 21211/11 
o pow. 0,0026 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 
21211/12 o pow. 0,0918 ha (w dotychczasowym władaniu), 

21214/1 o pow. 0,0034 ha dzielona na działki: 21214/11 
o pow. 0,0024 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 
21214/12 o pow. 0,0010 ha (w dotychczasowym władaniu), 

21742/3 o pow. 0,2150 ha dzielona na działki: 21742/24 
o pow. 0,2031 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 
21742/25 o pow. 0,0119 ha (w dotychczasowym władaniu),

 21744/1 o pow. 0,1177 ha dzielona na działki: 21744/3 
o pow. 0,0520 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 
21744/4 o pow. 0,0657 ha (w dotychczasowym władaniu), 

21745/5 o pow. 0,0392 ha dzielona na działki: 21745/7 
o pow. 0,0251 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 
21745/8 o pow. 0,0141 ha (w dotychczasowym władaniu).
Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 
1, pok. 140. 188/2020

MASZ PrOBLEM 
Z ALKOHOLEM? 

CHCESZ PrZEStAć PIć?
ANONIMOWI ALKOHOLICY 

CZEKAJą WYKAZ MItINGÓW 
rUP AA INtErGrUPY

„POJEZIErZE”  
–  infolinia: 801 033 242

SUWAŁKI:
n „Zgoda”, ul. Szpitalna 77, ponie-

działek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wto-

rek, piątek, 18.00;
n „Opoka”, ul. W. Polskiego 36, so-

bot, godz. 10.00;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, 

piątek, godz. 18.15, niedziele i świę-
ta 16.00;

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

SEJNY:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, 

godz. 18.00;

AUGUStÓW:
n „Nie Ma Mocnych”,  ul. Ks. 

Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedzie-

la, godz. 17.00.

FILIPÓW:
n „Przebudzenie”, ul. Wólczańska 

4, środa, godz. 18.00;

PUŃSK:
n „Nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwar-

tek: lato – godz. 20.00; zima – 19.00;

LIPSK:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, nie-

dziela, godz. 18.00.
 79/2020

PrEZYDENt MIAStA SUWAŁK dzia-
łając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  
poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wia-
domości, że w dniu 19 sierpnia 2020 roku w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń 
wywieszony został na okres 21 dni (od 
19.08.2020 r. do 9.09.2020 r.) wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa i Miasta Suwałk przeznaczonych 
do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 342/2020 z dnia 19 sierp-
nia 2020 roku).  186/2020
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>> Setna rocznica pułku
W Suwałkach obchodzono setną rocznicę 3. Pułku Szwoleżerów 

Mazowieckich im. płk Jana Kozietulskiego. 21 sierpnia na Placu Marii 
Konopnickiej otwarto plenerową wystawę poświęconą suwalskim 
szwoleżerom. A następnego dnia na placu nad Zalewem Arkadia swoje 
umiejętności zaprezentowali kawalerzyści ze Szwadronu Honorowego. 
Następnie przed konkatedrą pw. św. Aleksandra odprawiono mszę św., 
po której kawalerzyści przemaszerowali ulicami Suwałk na teren byłych 
koszar 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego 
przy ul. Sejneńskiej, gdzie odsłonięto jubileuszową tablicę upamiętnia-
jącą pułkowych żołnierzy. 

W uroczystościach wzięli udział m.in. poseł Stefan Krajewski, senator 
Marek Komorowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec, suwalscy radni miejscy Mariola Brygida Karpińska  
i Andrzej Turowski oraz przedstawiciele innych samorządów, Instytutu 
Pamięci Narodowej, wojska, grupy rekonstrukcyjne, kawalerzyści i ro-
dziny dawnych żołnierzy. Wręczono także odznaczenia państwowe za 

17
2/

20
20

zasługi na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej. Organizatorem 
uroczystości było suwalskie Muzeum Okręgowe, a współfinansował je 
samorząd miejski.

3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk J. Kozietulskiego powstał 
jako 201. Ochotniczy Pułk Szwoleżerów w lipcu 1920 r. w czasie drama-
tycznych walk w wojnie polsko-bolszewickiej. Szwoleżerowie wyjątko-
wo dzielnie stawiali opór bolszewikom. Dlatego pułk nie podzielił losu 
innych oddziałów rezerwowych i ochotniczych rozformowanych po za-
kończeniu działań wojennych. Przemianowany na 3. Pułk Szwoleżerów 
pozostał w polskim wojsku, a w maju 1922 r. na stałe zakwaterowano go 
w Suwałkach, gdzie stacjonował do września 1939 roku. Jego pierwszym 
dowódca był mjr Stefan Hanka-Kulesza, a ostatnim płk Edward Milewski. 
Pułkowe święto obchodzono początkowo 2 sierpnia następnie 8 maja.  
W czasie kampanii wrześniowej suwalscy szwoleżerowie walczyli do koń-
ca. Brali udział w ostatnich walkach tej kampanii – w bitwie pod Kockiem.

Jazda 
w szyku 
dwójko-
wym nad 
Zalewem 
Arkadia 

Pokaz sprawności kawaleryjskiej w cięciu szablą

Po 81 latach 
ponownie 
szwoleżerowie 
pojawili się 
na suwalskich 
ulicach 

Podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy na terenie byłych koszar 3. Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich od prawej Jerzy Brzozowski (dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Suwałkach), wojewoda Bohdan Paszkowski, prezydent Cze-
sław Renkiewicz, poseł Stefan Krajewski i radny Jarosław Schabieński z IPN



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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