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Na tegorocznych ab-
solwentów szkół średnich 
czekają trzy wydziały i 16 
– BEZPŁATNYCH kierun-
ków kształcenia – ściśle 
związanych z potrzeba-
mi rynku.

– Dziś, jak przypomi-
na dr Marta Wiszniewska, 
Rektor suwalskiej Uczelni, 
nie trzeba wyjeżdżać z re-
gionu, żeby studiować  
w świetnych warunkach 
pod okiem specjalistów i zdobyć ciekawy, perspektywiczny zawód.

Oprócz bogatej oferty kształcenia to właśnie baza dydaktyczna oraz 
znakomici wykładowcy-praktycy są powodem, dla którego warto stu-
diować w Suwałkach.

n Najnowocześniejsze laboratoria, Centrum Symulacji Medycznej, 
Centrum Mechatroniczne, pracownie komputerowe, biblioteka, prze-
stronne patio, siłownia, bar. Wszystko to zdecydowanie podnosi kom-
fort zdobywania wykształcenia. 

n Nowoczesny Dom Studenta, który czeka na studentów z całego re-
gionu, czy Litwy.

n Bardzo wysokie stypendia i udział w licznych projektach, które 
(oprócz nowych umiejętności) również przynoszą materialne zyski  – na-
wet 3 tysiące złotych miesięcznie!

PWSZ w Suwałkach na wszystkich kierunkach prowadzi tzw. profil 
praktyczny. – To znaczy, że u nas liczy się konkretna, zdobyta umiejętność 
– tłumaczy dr Wis zniewska. Ratownicy medyczni należą do najlepszych  
w kraju, pielęgniarki są rozchwytywane nawet za granicą. Podobnie pe-
dagodzy, ekonomiści, inżynierowie. Żaden absolwent nie powinien mieć 
dziś problemu ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy – dodaje.

Nowością jes t  
też ciekawy tryb stu- 
diów, który Uczelnia 
prowadzić będzie  
już na niemal wszys- 
tk ich kierunkach. 
Studia tzw. weeken-
dowo-popołudnio-
we, które są alter-
natywą dla studiów 
niestacjonarnych. 
Studenci mają zaję-
cia w weekendy, ale 
również w tygodniu 

w godzinach wieczornych. Są to (w odróżnieniu od studiów „zaocznych”) 
studia całkowicie bezpłatne, skierowane m.in. do osób pracujących, czy 
wychowujących dzieci!

Po raz drugi prowadzone też będą studia na kierunku LOGISTYKA.  
O ten kierunek, ze względu na ogromne potrzeby rynku, staraliśmy się od 
2-3 lat – wreszcie się udało. Bardzo się cieszymy, ponieważ branża logi-
styczna i spedycyjna potrzebuje pilnie specjalistów i my ich właśnie stwo-
rzymy – mówi Wiszniewska. – W ubiegłym roku studia na tym kierunku 
rozpoczęła już pierwsza grupa i  w tym roku czekamy na kolejną – dodaje

Uczelnia staje się również bardzo innowacyjna. – Jako jedyni w wo-
jewództwie realizujemy projekt studiów dualnych, które są przyszłością 
kształcenia zawodowego w Polsce – mówi dr Agata Wądołowska, pro-
rektor ds. studenckich i dydaktyki. Studenci Zarządzania i inżynierii pro-
dukcji połowę zajęć realizują na Uczelni, a połowę u największych pra-
codawców w regionie (i dodatkowo otrzymują za to wynagrodzenie!). 
– Wprowadzamy również kształcenie w VR, czyli w wirtualnej rzeczywi-
stości. Wyobraźmy sobie taką sytuację – opowiada dr Wądołowska – stu-
dent wchodzi do przestronnego pomieszczenia. Za biurkiem widzi męż-

Studiuj zawodowo!

PwSz w SuwałKach ROzPOczĘłO ReKRuTacjĘ!
czyznę z raną postrzałową głowy, a na ziemi pistolet, powoli przeszukuje 
pokój, idzie w kierunku otwartego sejfu… ale czy nie popełnił błędu? Czy 
nie zatarł śladów przestępstwa? Oceni to wykładowca, który wspólnie  
z pozostałymi studentami widzi wszystko na monitorze. Studenci, dzięki 
technologii, przeniosą się do innego świata. Wszystko co zobaczą, usły-
szą i doświadczą będzie niezwykle realne. Aż trudno uwierzyć, że będzie 
to rzeczywistość jedynie wirtualna. W specjalnych goglach studenci po-
czują się jak kryminolodzy, ratownicy medyczni podczas wypadku ma-
sowego, ministrowie finansów, czy prokuratorzy.

Uczelnia to jednak nie tylko studiowanie. PWSZ w Suwałkach staje się 
swoistym centrum kulturalno-społecznym. Potwierdzają to liczne kon-
ferencje, akcje charytatywne, wydarzenia sportowe, czy juwenalia, które 
na stałe weszły już w kalendarz najlepszych imprez w mieście. – Robimy 
wszystko, by na suwalskiej Uczelni to student czuł się najważniejszy, bo 
tak właśnie jest – mówi dr Wiszniewska. 

rekrutacja elektroniczna trwa do 16 lipca!
www.pwsz.suwalki.pl

Pełna oferta kSztałcenia:
wydział ochrony zdrowia:

n pielęgniarstwo
n ratownictwo medyczne
n kosmetologia
n bezpieczeństwo wewnętrzne
n bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia (magisterskie)
n logistyka

wydział 
Politechniczny:

n budownictwo
n transport
n zarządzanie i inżynieria 
produkcji
n produkcja i przetwórstwo 
surowców rolniczych

wydział 
Humanistyczno-ekonomiczny:

n finanse i rachunkowość
n ekonomia
n ekonomia II stopnia (magisterskie)
n filologia
n pedagogika (jednolite, magisterskie, 5-letnie)
n pedagogika II stopnia (magisterskie)

Więcej tu: www.pwsz.suwalki.pl/kandydat/irk/
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KsiążKi na szlaKu
Na turystów wędrujących po Wigierskim Parku Narodowym czekają 

teraz książki w bibliotekach na świeżym powietrzu. A to dzięki suwalskiej 
Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej. Jej dyrektor Maria Kołodziejska 
przekazała Tomaszowi Huszczy, dyrektorowi WPN książki, które trafią  
w miejsca, gdzie może odpocząć, schronić się przed deszczem czy 
naładować telefon. Pierwsze książki znajdą się przy siedzibie Parku  
w Krzywem oraz w pobliżu plaży przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku. 

– Mamy nadzieję, że turyści przebywający w Wigierskim Parku 
Narodowym sięgną po te książki, znajdą tam coś, co ich zainteresuje. 
Zwłaszcza, kiedy pogoda nie będzie sprzyjała – powiedziała dyrektor  
M. Kołodziejska.

Książki znajdą się na charakterystycznych ławostołach, przy których 
można sobie przysiąść i odpocząć, czy coś przekąsić. Nad tym stołem za-
wieszone są półki na książki. 

Dobiega końca trudny rok szkol-
ny 2020/2021. Od wszystkich wyma-
gał on niestandardowych rozwiązań, 
większego wysiłku, zaangażowania 
i dostosowania się do pracy zdalnej. 
Mam nadzieję, że zmienione warun-
ki nauczania wymuszone pande-
mią, zaprocentują nowymi umiejęt-
nościami, zarówno wśród uczniów, 
jak i kadry pedagogicznej.

Dziękuję nauczycielom, peda-
gogom, wychowawcom, dyrekcjom  
oraz pozostał ym pracownikom 
Oświaty, a także uczniom i rodzi-
com za właściwą realizację swoich obowiązków oraz zaangażowanie  
w tym trudnym czasie. 

Przed nami wakacje, czyli czas odpoczynku, urlopów i relaksu. Życzę, 
żeby był to okres, który spędzimy bezpiecznie, atrakcyjnie i w dobrym zdro-
wiu. Chciałbym też zachęcić do udziału w licznych wydarzeniach kultu-
ralnych i sportowych przygotowanych na sezon letni w naszym mieście. 
Różnorodność wydarzeń i imprez sprawi, że każdy z pewnością znajdzie coś 
dla siebie. Zachęcam dzieci, młodzież, a także dorosłych i seniorów do ko-
rzystania z nich. 

Patrząc w przyszłość,  mam nadzieję, że 1 września wszyscy wrócą do szkół 
i kolejny rok szkolny będzie mógł być realizowany w tradycyjnym systemie.

Pogodnych wakacji!
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zdaniem Prezydenta szczepienia w hali osir
Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 został prze-

niesiony z Hali Sportowo-Widowiskowej Suwałki Arena do hali sporto-
wej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2.

Punkt Szczepień Powszechnych zlokalizowany jest w holu hali OSiR 
(wejście główne od strony rzeki) i funkcjonuje od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9 do 17 (dodatkowo w sobotę 26 czerwca od 8 do 15). 
W Suwałkach działa drugi punkt szczepień powszechnych w Szpitalu 
Wojewódzkim i jest czynny od 8 do 16, od poniedziałku do soboty.

>>

W nadwigierskiej bibliotece na świeżym powietrzu książki podarowane 
przez suwalską książnicę ustawia Tomasz Huszcza, dyrektor WPN

>>

KładKa dostępna
Mieszkańcy ul. Ogrodowej i okolicznych mogą ponownie korzystać  

z kładki na Czarnej Hańczy. Łączy ona ulice W. Reymonta i Ogrodową. Dla 
mieszkańców tej ostatniej poprzez kładkę prowadzi najkrótsza droga do 
szpitala i na Osiedle Północ. To również najkrótsza droga z Osiedla Północ 
do szkoły przy ul. Ogrodowej oraz do Zespołu Szkół nr 6.

W ubiegłym roku ze względu na zły stan techniczny mostku, przejście 
zostało zamknięte. Teraz za blisko 300 tys. zł z kasy miejskiej wyremon-
towano starą kładkę, a także wykonano nową konstrukcję i balustrady.

>> nabór  do  sbo  2022
Jeszcze do 25 czerwca można składać wnioski do dziewiątej edycji 

Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Mieszkańcy Suwałk 
mają ponownie do wykorzystania aż 2,6 mln zł. Kwota została podzielo-
na na 4 grupy: projekty kulturalne lub społeczne o wartości nieprzekra-
czającej 20 tys. zł; projekty w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 
o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł; projekty inwestycyjne „małe”  
o wartości nieprzekraczającej 125 tys. zł; projekty inwestycyjne „duże”  
o wartości powyżej 125 tys. zł do 900 tys. zł.

W ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być składane pro-
jekty mające na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich te-
renów zieleni czyli: parków, skwerów, łąk kwietnych, rabat kwiatowych, 
alei drzew, czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających 
ekosystem. Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie: 
www.um.suwalki.pl, a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji 
przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203, gdzie można uzyskać pomoc przy wy-
pełnieniu formularza. Tam też będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie 
ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej 
funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędni-
cy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie. Więcej na: www.um.suwalki.pl

>>
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„czyste powietrze” 
w suwałKach

W Parku Naukowo-Technologicznym rozpoczął działalność punkt in-
formacyjny rządowego programu „Czyste powietrze”. To efekt porozu-
mienia jakie podpisał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz z przedsta-
wicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku w sprawie wspólnej współpracy przy realizacji 
tego programu.

Od 8 czerwca PNT przyjmuje wnioski w rządowym programie „Czyste 
Powietrze”. To program wymiany starych pieców w domach jednorodzin-
nych, ale też ocieplenia tych domów, wymiany stolarki czy zakup mikro-
instalacji fotowoltaicznej. Dotacja częściowo refunduje te wydatki – od 
około 30% do 60%. Można pozyskać od 3 do 37 tys. zł. Bezpośredni te-
lefon do Parku w sprawie tego programu: 87 564 22 33 – pozwoli umó-
wić się na konsultację, dowiedzieć się o wymaganych załącznikach i da-
nych do wniosku.

piKniK w sosw nr 1
16 czerwca, w suwalskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy- 

chowawczym nr 1 po rocznej przerwie  spowodowanej pandemią, zor-
ganizowano Piknik Rodzinny.

Na boisku szkolnym bawiły się dzieci, rodzice, opiekunowie  
i nauczyciele. Pogoda i humory dopisały. Dzieci brały udział w konkur- 
sach „Moja Pasja Mój Talent”, malowaniu twarzy i paznokci, kiermaszu 
książek, tworzeniu baniek mydlanych i zabawach sportowych. 
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>>

30 lat przedszKola nr 6
Z udziałem przedszkolaków, aktualnych i byłych pracowników 

oraz rodziców i zaproszonych gości 15 czerwca świętowano 30-le-
cie Przedszkola nr 6. Były uroczyste wystąpienia, przekazywanie ży-
czeń i upominków, wspomnienia i pożegnania oraz artystyczne wystę-
py. Uroczystość odbyła się na podwórku przedszkolnym przy ul. Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego. Władze samorządowe reprezentował prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz, zastępca Roman Rynkowski oraz radni: Anna 
Ruszewska, Zbigniew Roman De-Mezer i Zdzisław Przełomiec. Największe 
uznanie wzbudziły przedszkolaki, które śpiewały i tańczyły. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Krakowiaka zatańczyły dzieci z grupy Rybki przygotowane przez Martę  
Andruszkiewicz i Urszulę Żmojdę

>>pro memoriam
W 71. rocznicę urodzin ks. Jerzego Zawadzkiego, 15 czerwca na ścianie 

suwalskiego budynku przy ulicy T. Kościuszki 62 odsłonięto tablicę upa-
miętniająca tego suwalskiego kapłana zmarłego w 2007 r. 

Inicjatorem odsłonięcia tablicy upamiętniającej ks. J. Zawadzkiego było  
Stowarzyszenie im. Księdza Jerzego Popiełuszki. Tablicę odsłonił jego prezes 
Leszek Lewoc

Ks. Jerzy Zawadzki, to postać niezwykła i bardzo ważna dla lokal-
nej wspólnoty, gdyż pomagał najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
miasta. W ubiegłoroczny w plebiscycie „DwuTygodnika Suwalskiego” na 
Suwalczanina 300-lecia zajął drugie miejsce w głosowaniu czytelników. 
Pokazuje to, że na postrzeganie przez suwalczan postaci J. Zawadzkiego 
nie mają żadnego wpływu pojawiające się co pewien czas zaskakujące 
i nieliczne poglądy i opinie o jego przeszłości. Dla wielu suwalczan był 
on wybitnym człowiekiem, kapłanem i wychowawcą, często oczernia-
nym przez władze i służby PRL. W 2012 r. suwalscy radni nadali mu po-
śmiertnie tytuł Zasłużony dla Miasta Suwałk. Jest też patronem jednej  
z ulic w centrum miasta.

>>

>>

Lidia Kulik ze Studio Dance-Fit do zumby nie musiała nikogo namawiać

Wyrazy głębokiego współczucia

rodzinie
z powodu śmierci
naszego pracownika

wieSława  GrzeGorza 
kowaLewSkieGo

składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

174/2021
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wydarzyło Się
n W suwalskiej kolekturze LOTTO przy ul. Sej- 

neńskiej padła główna wygrana w Ekstra Pensji. 
Jej zdobywca będzie otrzymywał 5 000 zł  
wypłacanych każdego miesiąca przez 20 lat. 

n Dr inż. Anna Krupa z Wydziału Politech- 
nicznego, mgr Katarzyna Zackiewicz z Wy- 
działu Ochrony Zdrowia i dr Andrzej Nikitoro- 
wicz z Wydziału Humanistyczno-Ekono- 
micznego zostali zwycięzcami I edycji plebi-
scytu BELFER 2021, w którym przez kilka mie-
sięcy studenci i absolwenci suwalskiej PWSZ 
wybierali swojego ulubionego wykładowcę. 
Łącznie oddano ponad 1,5 tys. głosów.

n Zakończyły się postępowania konkurso-
we dotyczące wyboru kandydatów na stanowi-
ska dyrektorskie w Zespole Szkół Technicznych 
i w Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Suwalskim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Konkursy 
wygrali dotychczasowi dyrektorzy tych pla-
cówek: Adam Kowalski (SP nr 5), Lech Bo- 
niszewski (ZST) i Maciej Jarmocewicz w SODN. 
Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkur-
sy na dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 2  
(oferty do 9 lipca) oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 (oferty do 12 lipca).

n Suwalscy policjanci zatrzymali kierowcę 
Suzuki, który spowodował kolizję na ul. Nowo- 
miejskiej. Okazało się, że 60-latek był pijany. 

n Miłość do muzyki, zwłaszcza głośno słu-
chanej może zakończyć się w areszcie. Właśnie 
tam trafił 26-letni mężczyzna, który zbyt gło-
śno słuchał muzyki na klatce schodowej przy 
ul. Franciszkańskiej. Sąsiedzi, którym to prze-
szkadzało, powiadomili policję. Okazało się, że 
wielbiciel muzyki był poszukiwany. W rezulta-
cie trafił do zakładu karnego na 79 dni.

n Zmiany suwalskich proboszczów: Decyzją 
Biskupa Ełckiego dojdzie do zmiany dwóch su-
walskich proboszczów. Po 10 latach odchodzi  
z konkatedr y św. Aleksandra ks. prałat 
Kazimierz Gryboś, który powróci do Giżycka, 
gdzie poprzednio był proboszczem. Nowym 
proboszczem największej suwalskiej parafii 
będzie ks. dr Antoni Skowroński, dotychczaso-
wy rektor Wyższego Seminarium Duchowne- 
go w Ełku. Nowym proboszczem w parafii  
pw. bł. Anieli Salawy, której zostanie ks. Ja- 
rosław Mierzejewski – dotychczasowy pro-
boszcz parafii w Prusce.

n Ponad tysiąc uczniów suwalskich szkół 
wraz z nauczycielami od 8 do 16 czerwca uczes- 
tniczyło w „Akcji sprzątania Suwałk”. Suwalskie 
PGK zapewniło im worki do segregacji odpa-
dów komunalnych, a suwalski Zarząd Dróg  
i Zieleni odebrał zebrane śmieci.

poznajmy naszych radnych

>>

Najważniejsze decyzje wpływające na życie suwalskiej wspólnoty lokalnej podejmują suwal- 
scy radni. W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 23 radnych. Warto poznać ich bliżej, 
skoro mają znaczący wpływ na nasze życie. Zadaliśmy suwalskim radnym kilkanaście pytań z tzw. 
kwestionariusza Prousta. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy w ten sposób lepiej poznają radnych. 
Każdy radny otrzymał takie same pytania. Odpowiedzi prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Dziś o wypełnienie kwestionariusza poprosiliśmy radnego jarosława 
Schabieńskiego
1. Moja dewiza: Żyć trzeba tak, aby zawsze wiedzieć po co.
2. Główna cecha mojego charakteru: Ciekawość świata.
3. Cechy, których szukam u mężczyzny: Odpowiedzialność i odwaga, a także 

wytrwałość, słowność oraz poczucie humoru. 
4. Cechy, których szukam u kobiety: wrażliwość i empatia oraz poczucie hu-

moru.
5. Co cenię najbardziej u przyjaciół: Jak powiedział Jan Paweł II – jeden drugie-

go brzemiona noście. Na tym polega przyjaźń.
6. Moje ulubione zajęcie: Jazda na rowerze, czytanie, zwiedzanie i poznawanie oraz mnóstwo innych.
7. Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie był tym, kim jestem: Nigdy się nad tym nie zastana-

wiałem. Myślę, że mógłbym być leśnikiem, ale w szkole za mało przykładałem się do przedmiotów 
przyrodniczych.

8. Słowa, których nadużywam: Zuch – zwłaszcza kiedy pracowałem w szkole.
9. Ulubieni bohaterowie literaccy: Jest ich sporo. Z dziecięcych to Miś Paddington i plejada postaci 

stworzonych przez Jana Brzechwę – Pan Kleks, Korsarz Palemon, Żelazny Jeż Pan Drops i wiele in-
nych. Tomek Wilmowski z książek Alfreda Szklarskiego. Te późniejsze, to naturalnie Andrzej Kmicic 
i Aleksandra Billewiczówna. Z literatury popularnej zaś Erast Pietrowicz Fandorin – główna postać 
serii kryminałów rosyjskiego pisarza Borysa Akunina. Ponieważ bywałem dosyć często na Wschód 
od Bugu, miałem okazję czytać jego nowe przygody zanim przetłumaczono je na język polski. To nie 
wyczerpuje listy, ale brakuje już miejsca.

10. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: To Ci, którzy jak należy wykonują swoje obowiązki za-
wodowe, rodzinne i te, które mamy wobec Ojczyzny. To dobrzy kapłani, rolnicy, mechanicy samocho-
dowi, pracownicy sklepów, rzemieślnicy, elektrycy, nauczyciele, lekarze, wojskowi, strażacy, urzędni-
cy, policjanci i wszyscy, wszyscy inni.

11. Błędy, które najczęściej wybaczam: Te, których nie popełniono ze złej woli.

Kolejnych naszym rozmówcą będzie Sławomir Sieczkowski.

przedwaKacyjna sesja
Czerwcowa sesja odbędzie się  w środę (30.06) o godz. 10 i będzie miała formę hybrydową, czyli 

część radnych łączyć się będzie zdalnie, a część pojawi się w sali obrad w ratuszu. Obrady będą trans-
mitowane on-line oraz rejestrowane, co pozwoli na ich obejrzenie na stronie: www.um.suwalki.pl 

W porządku obrad znajdzie się m.in. raport z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Suwałk do roku 2020 oraz przyjęcie Strategii do roku 2030. Radni zajmą się zmianami  
w uchwale o finansowaniu sportu w mieście oraz  projektem uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy Stanisława Lema na Osiedlu Staniszewskiego oraz nadaniem nazwy Park Północny – skwero-
wi położonemu na terenie pomiędzy ul. A. Putry, gen. W. Andersa i R. Minkiewicza. Będą też głoso-
wania nad przystąpieniem do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego: rejonu ulicy Lotniczej oraz rejonu Osiedla Kolejowego.
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W 50-letniej historii Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w suwalskiej komu-
nikacji miejskiej kierowcami byli zawsze męż-
czyźni. Niedawno dołączyły do nich dwie ko-
biety. Poznajmy je bliżej.

Katarzyna Naruszewicz posiada prawo jaz-
dy od siedmiu lat, jest matką trójki dzieci. Jej 
mąż jest wieloletnim kierowcą komunikacji 
miejskiej.

– Dlaczego została Pani kierowcą?
– Uwielbiam jeździć. Na początku podczas na-

uki jazdy, odczuwałam lęk jadąc tak dużym pojaz-
dem, żeby lusterkiem nie zahaczyć, znaku drogo-
wego nie zdjąć, jak to mówią koledzy kierowcy. 
Miałam duże wsparcie od męża, mówił, że jestem 
dobrym kierowcą, że sobie poradzę. Egzamin teo-
retyczny oraz kwalifikację zdałam za pierwszym 
razem. Praca kierowcy empeku wymaga umie-
jętności obserwacji terenu. Trzeba mieć oczy do-
okoła głowy. Szczególną uwagę należy zwracać 
na pieszych i rowerzystów, są nieprzewidywalni, 
czasami to aż strach. 

 
– Nie bała się pani wejść w zespół typo-
wo męski?

– Lepiej dogaduję się z mężczyznami niż z ko-
bietami. Jak mam jakiś problem, to panowie prze-
ścigają się między sobą kto ma mi pomóc. Myślę 
że mężczyźni są bardziej życzliwi i mniej złośliwi. 

W naszej pracy bardzo ważna jest punktualność. 
Naszym wrogiem są korki i światła. Czasem na 
światłach na strzałkach na lewoskrętach dopie-
ro za trzecim razem się przejedzie.

Paulina Jamiołkowska to kierowca z 14-let-
nim stażem, z zawodu technik poligraf, mama 
dwójki dzieci.

– Zawsze lubiłam jeździć. Pasażerowie, gdy 
widzą kobietę kierowcę to uśmiechają się, zaga-
dują, dlatego bardzo miło się pracuje. Chwalą nas, 
że jeżdżąc nie szarpiemy, delikatniej operujemy 
gazem i hamulcem niż nasi koledzy. Obawiałam 
się, że po zjeździe na bazę nie będę miała na nic 
sił. Jednak okazało się, że nie jest tak źle. Mam si-
łę i na ogródek i na zabawę z dziećmi. Praca da-
je mi satysfakcję . Oczywiście, że wożąc ludzi stre-

50 Lat komunikacji miejSkiej w SuwałkacH

Kobiety Kierują empeKami

Jesienią Zakład Komunikacji Miejskiej PGK 
w Suwałkach obchodzić będzie 50 rocznicę 
istnienia. 28 września 1971 r. po wielu latach 
zabiegów władz miejskich pięć autobusów 
marki „SAN” pod szyldem Zakładu Miejskiej 
Komunikacji Samochodowej wyjechało na 
ulice Suwałk. Empeki obsługiwały dwie tra-
sy o łącznej długości 12 km: z dworca PKP do 
Papierni oraz od elewatora zbożowego przez 
PKP, ul. T. Kościuszki z powrotem do elewato-
ra. Zakład mieścił się w browarze i właściwie 
nie miał swojego zaplecza. Zatrudniał wtedy 
16 osób, w tym 7 kierowców. 

Obecnie Zakład Komunikacji Miejskiej  
w Suwałkach obsługuje 21 linii o długości łącz-
nie 269,3 km. Pasażerów wożą 33 autobusy,  
a pod koniec roku dołączy do nich 19 nowych, 
napędzanych gazem CNG. Zakład zatrudnia 
52 kierowców.

suję się. Trzeba tylko skupić się na jeździe i patrzeć 
w lusterka. Włączając się do ruchu, wyjeżdżając  
z zatoczki trzeba bardzo uważać, bo kierowcy 
jadą, nie przepuszczają. Brakuje tej kultury jaz-
dy kierowców.

– Dziękujemy za rozmowę i życzymy sze-
rokiej drogi. 

Zdjęcie z monografii Suwałk „Suwałki, miasto nad Czarną Hańczą”. Fot. T. Smagacz

W pokamedulskim klasz torze w Wigrach odbyła się  
„V Pielgrzymka – sympozjum pracowników pomocy społecz-
nej nt. Św. Brat Albert prekursorem pomocy socjalnej w Polsce”. 
Spotkanie rozpoczęło się wykładem na temat życia i działalno-
ści św. Brata Alberta. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicemini-
ster Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, zastępca pre-
zydenta Suwałk Roman Rynkowski, zastępca wójta gminy Suwałki 
Krzysztof Gwaj oraz pracownicy suwalskiego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie i osoby współpracujące z MOPR.

Podczas nadwigierskiej pielgrzymki wręczono odznaczenia ho-
norowe PRIMUS IN AGENDO dla pracowników i osób współpracu-
jących z MOPR, które wykazały się zaangażowaniem w wykony-
waniu obowiązków służbowych oraz w pracę społeczną. Osoby 
wyróżnione to pracownicy pomocy społecznej: Marta Krzykwa, 
Paula Izabela Dymińska-Sawicka, Bożena Wojdyła, Wiesława 

Szyszko, oraz współpracujące z MOPR: Andrzej Sokołow, ks. Lech Łuba, Michał 
Bałazy i Radosław Chrulski.

wyróżnieni za pomoc innym>>

Mszę piel-
grzmkową 
dla pracow-
ników 
suwalskiego 
MOPR 
odprawił 
biskup 
Adrian 
Galbas
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czyteLnicy Pytają

oSzuści 
„na racHmiStrza SPiSoweGo”?

Do „DwuTygodnika Suwalskiego” dzwonili mieszkańcy Suwałk, pro-
sząc o pomoc i informację w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań w 2021 r. Do ich mieszkań starały się wejść osoby po-
dające się za rachmistrzów spisowych. 

Jak wynika z informacji na stronie GUS-u  aż do odwołania rachmistrzo-
wie nie będą odwiedzać respondentów w domach. Najprawdopodobniej 
te osoby to przestępcy, którzy zmienili metodę oszustwa z „na wnuczka” 
na „rachmistrza spisowego”. Zapytaliśmy suwalską Policję, czy otrzymy-
wała podobne sygnały co nasza redakcja?

 – Nie mieliśmy tego typu zgłoszeń – odpowiedziała podkom. Eliza 

– Do Was nie można dojechać ani PKS, ani PKP – coraz częściej sły-
szymy od mieszkańców innych miast, którzy chcą przyjechać do Suwałk. 
Takie opinie wyrażają przede wszystkim ludzie młodzi, starsi i mniej za-
możni, którzy najczęściej korzystają z komunikacji publicznej prowa-
dzonej przez samorząd wojewódzki i administrację rządową. Z kilku kur-
sów PKS z Suwałk do Warszawy pozostał jeden. Podobnie jak na trasie 
Suwałki– Olsztyn. PKP także zmniejszyła liczbę pociągów kursujących na 
trasie z Suwałk do Białegostoku.

miało być inaczej
Przed kilku laty, WPKS w chwili likwidacji PKS Suwałki i tworzenia PKS 

Nova przedstawiciele samorządu wojewódzkiego zapowiadali, że będzie 
więcej kursów autobusowych. Przeciwko likwidacji PKS Suwałki protesto-
wali suwalscy radni oraz suwalczanie. Okazuje się, że mieli rację. Przed kil-
ku laty było kilka kursów PKS na trasie z Suwałk do Warszawy. Teraz po-
został jeden o godz. 4:45.

– Jedno połączenie z Warszawą jest wystarczające – uważa Jarosław 
Zaborowski z suwalskiego oddziału PKS Nova.

Inne zdanie mają suwalczanie, którzy narzekają na brak połączeń  
z Warszawą przed południem i po południu. Podobną opinię wyrazili nie-
którzy radni do Sejmiku Wojewódzkiego pochodzący z północnej części 
województwa. Jeszcze gorzej jest w przypadku podróżnych, którzy chcą 
podróżować PKS na trasie z Suwałk do Olsztyna. W czasach PKS Suwałki 
było kilka połączeń. Teraz jest jedno w piątki i niedziele o godz. 13.30.

mało PociąGów 
Z Suwałk wyjeżdżają dwa pociągi do Warszawy: rano o 7:20 i po po-

łudniu o 15:41. Wcześniej w wakacje zwiększała się liczba kursujących 
pociągów, bo Suwalszczyzna przyciąga turystów. Teraz będzie inaczej.

– W okresie wakacyjnym oba te składy obsługują letni ruch pasażer-
ski. W zależności od wzrastającego zainteresowania podróżnych kursa-

mi tych pociągów, szczególnie w weekendy, oba składy są operacyjnie 
wzmacniane dodatkowymi wagonami – informuje Agnieszka Serbeńska 
z PKP Intercity.

Praktycznie oznacza to, że bilety na te pociągi trzeba kupić z wyprze-
dzeniem, bo w ostatniej chwili okazuje się, że brak biletów na pociągi da-
lekobieżne z Suwałk.

mniej PociąGów do białeGoStoku
Teraz z Suwałk do Białegostoku i z powrotem kursują trzy pociągi.  

W poprzednie wakacje kursowały jeszcze pociągi na trasie z Białegostoku 
przez Suwałki do Kowna. Teraz nie będzie ich ze względu na epidemię. 
Wielu suwalczan miało nadzieję, że zwiększy się liczba kursów PKP na 
trasie z Suwałk do Białegostoku, po tym jak niedawno szumnie na biało-
stockim dworcu przekazano nowe szynobusy. Okazuje się, że jest inaczej. 

– Mimo powiększenia parku taborowego o dwa szynobusy, nie prze-
widujemy zwiększenia liczby kursujących pociągów. W tej kwestii de-
cyduje Organizator przewozów kolejowych, tj. Zarząd Województwa 
Podlaskiego, z którym zawarliśmy umowę na wykonywanie przewozów. 
Będzie natomiast możliwe zwiększenie zestawienia kursujących składów, 
co oznacza, że zaoferujemy pasażerom więcej miejsc – poinformowała 
Renata Gerasimuk z POLREGIO.

Jest też jedna dobra informacja. Na trasie Białystok-Suwałki na prze-
jazdy pociągami POLREGIO obowiązuje oferta promocyjna „Połączenie 
w dobrej cenie”. Ceny na bilety są znacznie niższe od podstawowej tary-
fy POLEGIO. Według tej oferty bilet normalny kosztuje 14,50 zł, a w pod-
stawowej taryfy – 25,60 zł. Osoby, które posiadają ustawowe uprawnienia 
do ulgowych przejazdów, kupią bilet zgodnie z przysługującą im zniżką.

Sawko, specjalista Zespołu Komunikacji 
Społecznej KMP Suwałki.

GuS PrzyPomina
– Narodowy Spis powszechny Ludności 

i Mieszkań w 2021 r. potrwa do 30 września 
2021 rok.

– Obowiązkową formą jest samospis in-
ternetowy. Metoda uzupełniająca to spis 
przez telefon, spis na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem.

rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 
22 279 99 99. Rachmistrzowi nie można odmówić realizacji spisu, gdyż 
jest on obowiązkowy. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:

1. Specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie  
https://rachmistrz.stat.gov.pl/

2. Kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99. Wybierz  
1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – we-
ryfikacja tożsamości rachmistrza.

Suwałki wykLuczone komunikacyjnie
>> pKs i pKp nie dla suwalczan

Tak z Suwałk podróżowało się jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku
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8 czerwca w Suwalskim Ośrodku Kultury de-
batowano o planowanej budowie nowej ko-
tłowni FORTE na Osiedlu Kamena w Suwałkach. 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 mieszkańców 
Suwałk, a także 50 internautów oraz przedsta-
wiciele Forte: Mariusz Gazda, członek Zarządu 
Fabryk Mebli FORTE S.A., Wiktor Wajna, dyrek-
tor oddziału FORTE w Suwałkach oraz Edyta 
Wilczyńska i Adam Gryczon. Suwalski samorząd 
reprezentował prezydent Czesław Renkiewicz 
i jego zastępca Łukasz Kurzyna oraz Zdzisław 
Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej wraz 
z radnymi: Zbigniewem De-Mezerem, Sylwestrem 
Cimochowskim, Tadeuszem Czerwieckim, 
Jackiem Niedźwiedzkim i Jackiem Roszkowskim.

n Nowa kotłownia suwalskiej Fabryki Mebli 
FORTE będzie bardziej ekologiczna i mniej 
uciążliwa dla mieszkańców sąsiedniego Osiedla 
Kamena – twierdzą przedstawiciele FORTE

n Przedstawiciele Społecznego Komitetu 
Sprzeciwu Budowy Spalarni Odpadów Meblo- 
wych skarżą się na postępowanie administracyj-
ne w sprawie pozytywnej decyzji budowy spa-
larni, chociaż takiej decyzji jeszcze nie wydano

n Przedstawiciel FORTE zapowiada, że bez 
budowy nowej kotłowni, zgodnej z obecnymi 
wymogami prawnymi, suwalska fabryka może 
być zamknięta, a 1 tys. suwalczan straci pracę 

o co cHodzi?
Spotkanie zorganizowano po to by, zainte-

resowani mogli zapoznać się z planami inwe-
stycyjnymi Fabryk Mebli FORTE, które planują 
budowę nowej kotłowni zakładowej w sąsiedz-
twie swojego zakładu przy ul. Północnej. Na 
wstępie prezydent Cz. Renkiewicz zapewnił, 
że podstawową rolą samorządu jest dbałość o 
bezpieczeństwo mieszkańców, ale też zabez-
pieczenia ich codziennego bytu. Zauważył, 
że miasto rozwija się gospodarczo, a istnieją-
ce przedsiębiorstwa dają mieszkańcom miasta 
pracę oraz pieniądze z podatków, które wpły-
wają do miejskiej kasy. Jednocześnie stwierdził, 
że należy wyjaśnić wszelkie informacje i dezin-
formacje odnośnie planowanej budowy.

Włodarz przypomniał, że 15 lipca 2019 r.  
Fabryki Meble FORTE złożyły w Urzędzie Miej- 
skim w Suwałkach wniosek o wydanie de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
dla budowy nowej kotłowni zakładowej. 
Zgodnie z przepisami prawa UM wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Białymstoku, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Białymstoku, w sprawie przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko. Każdy z tych państwowych organów 
stwierdził, że nie ma tu konieczności sporządze-
nia raportu oddziaływania na środowisko. Mimo 
to Prezydent Miasta Suwałk zdecydował, że na-
każe FORTE opracowanie takiego raportu, by 
właściwie ocenić potencjalny wpływ inwestycji 
na otoczenie. Raport został opracowany i po-
nownie uzgodniony z wymienionymi organa-
mi państwowymi. Z jego treścią można było za-
poznać się na stronie internetowej suwalskiego 
UM, osobiście w siedzibie suwalskiego ratusza 
lub na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”. 
Do raportu nikt nie wniósł uwag. Ostatecznie 
21 grudnia 2020 r. została wydana pozytywna 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla budowy nowej kotłowni zakładowej FORTE. 

– Dołożyliśmy wszelkiej staranności przy 
procedowaniu decyzji środowiskowej dla tej 
inwestycji, dbając o środowisko, którego czę-
ścią są mieszkańcy naszego miasta – powie-
dział prezydent Cz. Renkiewicz.

Głosy sprzeciwu wobec planowanej in-
westycji pojawiły się w kilka miesięcy później 
za sprawą Społecznego Komitetu Sprzeciwu 
Budowy Spalarni Odpadów Meblowych. 
Jego przedstawiciele uczestniczyli w spotka-
niu. Przewodniczącym komitetu jest Marek 
Kaczmarek, a należy do niego m.in. radny 
J. Roszkowski oraz lokalny społecznik Jerzy 
Ząbkiewicz. Osoby te zadawały szereg pytań, 
a część z nich złożyły w formie pisemnej wraz 
ze skargą na niewłaściwe, ich zadaniem postę-
powanie administracyjne Prezydenta Miasta 
Suwałk w sprawie wydania pozytywnej decyzji 
budowy spalarni wraz z żądaniem jej cofnięcia. 
Z informacji uzyskanych w suwalskim Urzędzie 
Miejskim wynika, że dotąd nie wydano takiej de-
cyzji. Pomimo tego protestujący tę skargę zło-
żyli do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady 
Miejskiej wraz z ponad 2,2 tysiącami podpisów.

Pytania i odPowiedzi 
Podczas 3 godzinnej debaty w SOK-u pa-

dło około sto pytań. Wśród nich dominowa-
ły obawy o szkodliwość emisji spalin. W odpo-
wiedzi przedstawiciele FORTE poinformowali, 
że w nowej kotłowni przy ul. Północnej będą 
spalane odpady drewnopochodne i meblowe.  
W porównaniu z obecną kotłownią działają-
cą od kilkudziesięciu lat, nowa będzie bardziej 
ekologiczna, cichsza i bardziej oddalona od 
osiedla Kamena czyli znacznie mniej uciążliwa 
dla jego mieszkańców. Technologia, która bę-
dzie zastosowana, absolutnie nie pozwala na 
spalanie śmieci komunalnych:

– W nowej kotłowni do procesu spalania bę-
dą kierowane wyłącznie odpady powstające  
w wyniku działalności zakładu, w postaci odpa-
dów płyt wiórowych oraz trociny, wióry, ścinki  
i drewno, które ze względu na składniki i wła-
ściwości nie stanowią odpadów niebezpiecz-
nych – wyjaśniała E. Wilczyńska z FORTE.

– O ewentualnej budowie tej instalacji mó-
wimy w perspektywie kolejnych 9 lat. Nie zosta-
ła podjęta jeszcze decyzja, co do jej realizacji. 
Jednak najważniejsze jest to, że brak tej insta-
lacji skutkować będzie zamknięciem zakładu  
i likwidacją ok. 1 000 miejsc pracy w Suwałkach 
– dodał M. Gazda.

n Fabryki Mebli FORTE S.A. to jeden z naj- 
większych zakładów produkcyjnych w Su- 
wałkach. Suwalskie FORTE działa od 1993 r. 
Wcześniej przy ul. Północnej była suwalska 
Fabryka Mebli, w której produkowano m.in. 
słynny zestaw pokojowy Kamena. 

n Istniejąca od początku działania Fabryki 
Mebli kotłownia modernizowana była  
w 2000 r. Zamontowane wówczas kotły, po 
20 latach muszą być wymienione, ze wzglę-
du na aktualnie obowiązujące normy jakości 
powietrza i konieczność ograniczenia hałasu. 
Nowa kotłownia ma poprawić warunki ekolo-
giczne. Bez tej zmiany suwalska fabryka FORTE  
nie będzie mogła dalej działać.

o  przebudowie  Kotłowni  Forte
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Ostatnio pogoda zachęca do kąpieli. A miejsc takich w okolicach 
Suwałk nie brakuje. Niestety nie wszystkie kąpieliska są strzeżone  
i w pełni bezpieczne. Obecność ratowników oraz regularnie badana wo-
da – to główne wymogi, które odróżniają kąpieliska od tzw. miejsc zwy-
czajowo używanych do kąpieli.

– Kąpielisko, to najbezpieczniejsza forma plażowania pod nadzo-
rem ratowników i nie chodzi tu tylko o ratowanie tonących, ale w każ-
dej innej sytuacji gdzie potrzebna jest pomoc medyczna, np. przy opa-
rzeniach, omdleniach, udarach, skaleczeniach i innych. Każdy ratownik 
posiada przygotowanie medyczne i stopień co najmniej ratownika kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy – mówi Mirosław Zajko, prezes suwalskie-
go Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

kąPieLiSka w krzywem i Starym foLwarku
W tym roku mieszkańcy miasta oraz gminy Suwałki, a także turyści 

bezpiecznie mogą kąpać się i plażować w trzech różnych miejscach, gdzie 
są nowoczesne pływające pomosty, przebieralnie i toalety. Jako pierwsze, 
bo już 26 czerwca ma ruszyć kąpielisko na jeziorze Czarne w Krzywem. 
Ratownicy będą tam pracować do 22 sierpnia. Samorząd gminny wybu-
dował nowy pomost. Nad bezpieczeństwem kąpiących się od godz. 10 
do 18 czuwać będzie dwóch ratowników, których koszty zatrudnienia 
pokryje suwalski OSiR.

Na plaży w Krzywem nad jez. Czarnym jest pomost, wypożyczalnia sprzętu 
pływającego z punktem gastronomicznym, wiaty, boiska do siatkówki i pił-
ki nożnej

– W bieżącym roku na tym kąpielisku nad jeziorem Czarne pojawił się 
nowy pomost pływający, który w znaczny sposób poprawi bezpieczeń-
stwo osób korzystających z kąpieli. Stary pomost stanowił zagrożenie dla 
osób, które na niego wchodziły.  Moim zdaniem miejsc strzeżonych przez 
ratowników jest stanowczo za mało. Kiedyś nad samymi Wigrami, które 
to mają 72 km linii brzegowej było kilkanaście miejsc strzeżonych przez 
ratowników wodnych, a dziś tylko 1-PTTK – zauważył M. Zajko.

Na plaży w Starym Folwarku przed tegoroczny sezonem przygotowywali się 
suwalscy ratownicy pod okiem Mirosława Zajko

Teraz jedyne kąpielisko nad Wigrami znajduje się na plaży PTTK  
w Starym Folwarku. Będzie czynne od 3 lipca do 29 sierpnia w godzi-
nach od 10 do 18. Koszt zatrudnienia jednego ratownika zostanie po-
kryty z miejskiego budżetu Suwałk, a drugiego z kasy gminy Suwałki.  
W zamian właściciel plaży w Starym Folwarku, czyli PTTK, zapewni posia-
daczom Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz mieszkańcom gminy Suwałki 
bezpłatne wejście na plażę. uwaGa: suwalczanie przy wejściu na pla-
żę w Starym folwarku powinni okazać Suwalską kartę mieszkańca. 

nad zaLewem arkadia
Tradycyjnie suwalski OSiR zorganizuje kąpielisko nad Zalewem Arkadia, 

które będzie czynne od 1 lipca do 31 sierpnia. Nad bezpieczeństwem wy-
poczywających czuwać będą ratownicy z suwalskiego OSiR-u. Tu także jest 
wypożyczalnia sprzętu pływającego (łódki, kajaki, rowery wodne). W są-
siedztwie kąpieliska znajduje się kawiarnia, plac zabaw oraz korty teniso-
we, skate park, siłownia plenerowa, a także Street Workout i Parkour Park.

Kąpielisko nad zalewem Arkadia ma strefy dla nieumiejących pływać, o głę-
bokości do 1,20 m oraz dla umiejących pływać do 2,5 m głębokości. Swój te-
ren o głębokości do 30 cm mają także dzieci

– Pobyt na strzeżonym kąpielisku nie zwalnia rodziców z opieki nad 
swoimi pociechami. Musi to być stały nadzór. Nie może być tak, że opieku-
nowie zajmują się sobą, opalaniem, czytaniem gazet czy inną formą spę-
dzania czasu, np. zabawą ze smartfonem. Bo bardzo często dochodzi do 
sytuacji, kiedy to rodzic szuka swojego dziecka, które to dosłownie stra-
cił na „sekundę” z oczu. Ratownicy wodni często na plażach rozdają dzie-
ciom, rodzicom tzw. „niezgubki”/opaski ICE – z danymi kontaktowymi.  
I my też to robimy od wielu lat. Mamy opaski od naszego partnera tech-
nologicznego sieci PLUS z numerem ratunkowym nad wodą 601 100 100 
gdzie możemy dopisać numer do opiekuna – informuje  prezes WOPR.

gdzie  się  KąpaĆ ?

woPr oStrzeGa
„Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda 

 w nich może być np. skażona. Nie wolno pływać też na odcinkach szla-
ków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. Nie 
przeceniajmy też swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać 
się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przy-
najmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinniśmy 
mieć założony czepek, aby być widocznym dla innych w wodzie. Można 
dla bezpieczeństwa użyć bojki na szelkach. Nie pływajmy w wodzie  
o temperaturze poniżej 14oC (optymalna temperatura to 22-25oC), ani 
podczas burzy, mgły (kiedy widzialność wynosi poniżej 50 metrów)  
i gdy wieje porywisty wiatr. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wej-
ściem do wody zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi. 
Unikniemy wtedy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bar-
dzo nie lubi. Unikajmy miejsc z wodorostami oraz tych, gdzie występują 
zawirowania wody lub zimne prądy. Nie skaczmy do wody w miejscach 
nieznanych. Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływa-
nia na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło.

>>
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Na zakoń-
czenie uczest-

nicy suwal-
skiej Nocy 
Bibliotek 
otrzymali 

ukwieconą 
„ziemię obie-

caną” czyli 
kwiatki 

doniczkowe 

biblioteczny „przeKładaniec”

Już Po raz sióDmy w suwalskieJ BiBliotece PuBliczNeJ im. m. koNoPNickieJ oDByła się Noc BiBliotek. 
tegoroczNa akcJa Nawiązywała Do roku aNDrzeJa waJDy ogłoszoNego w suwałkach. Program suwalskieJ 
Nocy BiBliotek Był BarDzo różNoroDNy, istNy „PrzekłaDaNiec”. Film PoD tym tytułem a. waJDa wyreżysero-
wał w 1968 roku, a sceNariusz Do Niego NaPisał staNisław lem. PrzyPomNiJmy, że teN rok został ogłoszoNy 
rokiem staNisława lema w Polsce.

W czasie suwalskiej Nocy Bibliotek najmłodsi mogli wysłuchać  
i obejrzeć opowieści kamishibai oraz narysować swoje marzenia. Dla 
nieco starszych były „Literackie frajdy Andrzeja Wajdy”, czyli quiz ze 
znajomości filmów wybitnego reżysera urodzonego w Suwałkach 
oraz koncert „niewinni czarodzieje” w wykonaniu zespołu Ancyjas. 

Obejrzeć też można było filmy zgłoszone do suwalskich Oscarów, czy-
li konkursu na etiudę filmową dla młodzieży III LO w Suwałkach z oka-
zji Roku Andrzeja Wajdy. A dla tych, którzy nie dotarli do Budy Ruskiej 
na III Festiwal Powsinóg Piotr Brysacz zaprezentował Wydawnictwo 
„Paśny Buriat”. 

Noc Bibliotek rozpoczęła 
Maria Kołodziejska, 
dyrektor Biblioteki 
Publicznej 
im. M. Konopnickiej

Najwięcej chętnych było 
do rysowania swoich marzeń

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały opowieści kamishibai 
o smoku

Na bibliotecznych 
schodach-scenie 
Zespół Śpiewu 

Tradycyjnego 
ANCYJAS pod 

kierunkiem Anny 
Szafranowskiej za-
śpiewał tradycyjne 

pieśni 
z Suwalszczyzny 

a cappella tzw. 
„białym głosem” 
z zachowaniem 
lokalnej gwary. 

Zespół zajął trzecie miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych na ubiegło-
rocznym 54. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 

w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

Piotr Brysacz ciekawie opowiadał 
o regionalnych i przyrodniczych książkach 
wydanych przez wydawnictwo 
„Paśny Buriat”. Zapowiedział, że na naj-
bliższym sierpniowym festiwalu w Budzie 
Ruskiej pojawi się jeden z najbardziej zna-
nych polskich pisarzy Andrzej Stasiuk
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Anastazja Chomicz w finale wygrała z Zuzanną Jankow-
ską. Obie badmintonistki znają się znakomicie, bo trenują 
wspólnie w ośrodku przygotowań polskiej kadry narodowej

Dwa złote medale zdobyła Anastazja Chomicz, która wygrała ry-
walizację juniorek w grze pojedynczej oraz w grze podwójnej wspól-
nie z koleżanką klubową Ulianą Wolską. W rywalizacji młodzieżow-
ców w grze podwójnej najlepsi okazali się badmintoniści SKB Michał 
Sobolewski i Adam Szolc. Srebrne medale wywalczyli: w grze podwój-
nej kobiet Karolina Szubert, grająca w parze z Wiktorią Adamek z UKS 
Dąbrowa Górnicza oraz Robert Cybulski, grający w parze z Magdaleną 
Świerczyńską z ABRM Warszawa w mikście. Brązowe medale wywalczyli:  
Michał Aleksandrowicz/ Uljana Wolska w grze mieszanej juniorów, Robert 
Cybulski, grający z Szymonem Cybulskim (Politechnika Gdańsk) w grze 
podwójnej młodzieżowców oraz Karolina Szubert, grająca z Szymonem 
Stokfiszem w mikście młodzieżowców.
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medalowe 
mistrzostwa

>>

trzy tytuły mistrzów Polski oraz dwa srebrne i trzy brązowe me-
dale wywalczyli badmintoniści Suwalskiego klubu badmintona  
w mistrzostwach Polski młodzieżowców i juniorów rozgrywanych  
w suwalskiej hali oSir. to była największa impreza sportowa zorga-
nizowana w Suwałkach od kilku miesięcy. i co ważne niezwykle uda-
na dla suwalskich badmintonistów.

Prawie godzinę 
trwał finał w grze 
podwójnej juniorek, 
w którym zawod-
niczki SKB Anasta-
zja Chomicz 
i Uliana Wolska 
po emocjonującej 
walce wygrały 
w trzech setach 
z Zuzanna Jankow-
ską i Zofią Tomczak

W grze podwójnej młodzieżowców bezkonkurencyjni byli badmintoniści 
SKB Michał Sobolewski i Adam Szolc, chociaż w finale w meczu z deblem 
z warszawskiego ABRM musieli stoczyć trzysetowy pojedynek, który trwał 
47 minut

umowa podpisana
W hali Suwałki Arena przedłużono umowy ze sponsorami tytularny-

mi Miejskiego Klubu Sportowego Ślepsk Malow Suwałki występującego 
w siatkarskiej Plus Lidze. A zatem zespół może spokojnie przygotowywać 
się do następnego sezonu Plus Ligi.

Od lewej: prezes MKS Ślepsk Malow Suwałki Wojciech Winnik, właściciel 
firmy Malow Henryk Owsiejew, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, dy-
rektor firmy Ślepsk Michał Wiszniewski, prezes firmy Malow Roman Kaleta, 
trener Andrzej Kowal

W czasie tego spotkania trener Andrzej Kowal stwierdził, że w przy-
szłym sezonie jeszcze ciężej będzie wywalczyć lokatę w czołowej ósem-
ce Plus Ligi, bo rywale wzmacniają składy. Znamy już skład Ślepska Malow 
Suwałki, w którym zagra w sezonie 2021/22. W suwalskim zespole po po-
przednim sezonie pozostali: Bartłomiej Bołądź, Joshua Tuaniga, Kévin 
Klinkenberg, Andreas Takvam, Cezary Sapiński, Łukasz Rudzewicz, Paweł 
Filipowicz i Mateusz Czunkiewicz. Po kilkuletniej przerwie do Suwałk 
powrócili: Łukasz Makowski, Adrian Buchowski, Przemysław Smoliński  
i Mateusz Laskowski. Po raz pierwszy w suwalskiej drużynie zagrają: Paweł 
Halaba oraz ostatnio pozyskani: Piotr Łukasik i Jakub Ziobrowski.

31-letni przyjmujący Kévin Klinkenberg na-
dal będzie reprezentował barwy Ślepska Ma-
low Suwałki, w których występuje od 2019 r. 
W poprzednim sezonie rozegrał 21 spotkań, 
w których zdobył 135 pkt

26-letni przyj-
mujący Piotr 

Łukasik zwią-
zał się z suwalskim klubem roczną umową. 

W Plus Lidze grał w barwach AZS Olsztyn, 
BBTS Bielsko-Biała, ONICO Warszawa, 

a ostatnio w drużynie Grupa Azoty ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle, zwycięzcy tegorocznej Ligi 

Mistrzów. W Plus Lidze rozegrał 110 meczów, 
w których zdobył 759 pkt 

Nowym atakującym Ślepska Malow został 
24-letni Jakub Ziobrowski. W Plus Lidze 
rozegrał on 121 meczów, w których zdobył 
978 pkt. Ostatnio grał w pierwszoligowym 
zespole Politechnika Lublin, z którym wy-
walczył awans do Plus Ligi. Ze Ślepskim 
Malow podpisał dwuletni kontrakt

>>



22.06.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

12

DwuTygoDnik SuwalSki

177/2021



22.06.2021

DwuTygoDnik SuwalSki

13

bibLioteka PubLiczna im. marii konoPnickiej,
 ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n  na spotkanie z Mirosławem 
Wlekłym – 22.06, autorem książki 
„Górski. Wygramy my albo oni”. Zna- 
komita to okazja, żeby w czasie Mis-
trzostw Europy przypomnieć sobie 
czasy, gdy były powody do radości dla 
polskich kibiców piłki nożnej. Miejsce 
sp otk ania Muzeum Ok ręgowe,  
ul. T. Kościuszki 81, godz. 17. Obo- 
wiązują wejściówki, do odbioru w se-
kretariacie Biblioteki w godz. 8-14;

n do gry dzięki której poznacie bliżej jednego z patronów suwalskich 
ulic. Aby wziąć udział w grze „Z Noniewiczem po Suwałkach” należy zgło-
sić się do Biblioteki (ul. E. Plater 33A) i wziąć mapkę lub pobrać ją ze stro-
ny internetowej. Podpowiedzi do pytań znajdziecie w „DwuTygodniku 
Suwalskim” – w numerze 8 z 13.04.2021 r. Punkt nr 4 na mapce dostępny 
jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-19 i w soboty – 10-18;

n do udziału w akcji „Mała książka – wielki człowiek” – przyjdź z dziec-
kiem (3-6 lat) do biblioteki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą w ramach 
projektu „Mała książka – wielki człowiek”! Dzieci znajdą książkę oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,  
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Bezpłatne wypraw-
ki można otrzymać w wypożyczalni Oddziału dla Dzieci (ul. E. Plater 33A), 
w Filii nr 1 (ul. Szpitalna 60), w Filii nr 2 (ul. Klonowa 41) oraz w Filii nr 3 
(ul. Północna 26);

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

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu 
do kina na film 2D i 3D (w cenie 18 zł). Filmy objęte akcją: „Nomadland”, 
„Tom & Jerry”, „Ostatni Komers”, „W jak morderstwo” i „Mustang z Dzikiej 
Doliny: Droga do wolności”.

zajęcia wakacyjne w  midicentrum i Smykałce

W czasie tegorocznych wakacji suwalska Biblioteka Publiczna im. 
M. Konopnickiej organizuje zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat. 
Zajęcia będą odbywały się w „Smykałce” przy ul. E. Plater 33A oraz  
w MidiCentrum przy ul. W. Witosa 4 A. Ze względu na konieczność za-
pewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć i obostrzenia związane 
z sytuacją epidemiologiczną liczba osób na zajęciach będzie ograni-
czona do 10. Zajęcia będą odbywały się w formie tygodniowych turnu-
sów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13), po wcześniejszym 
zapisaniu się. Zapisy na zajęcia do  MidiCentrum pod nr tel. 87 565 62 
47; do „Smykałki” pod nr tel. 87 565 62 46. Więcej na: www.bpsuwalki.pl

uwaGa! Wakacyjne godziny otwarcia Biblioteki Publicznej im. M. Ko- 
nopnickiej do 28 sierpania: wtorek-piątek 8-16; sobota 9-15. Czytelnia 
i zbiory specjalne w sobotę nieczynne.

SuwaLSki ośrodek kuLtury zaprasza na:
n spektakl Teatru Mniejszy od Mikrusa inspirowany historiami  

z Doliny Muminków „Sceny z życia Maminków” – 22.06, godz. 18, Sala 
Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety 10 zł w kasie SOK;

n wernisaż plenerowej wystawy fotograficznej „Człowiek i Rzeka”  
– 23.06, godz. 20, Bulwary nad Czarną Hańczą;

ZaprosZenia suwalskie
n  Noc Świętojańską na Bulwarach 

nad Czarną Hańczą – 23.06, godz. 20,  
wstęp wolny. Radosny rodzinny piknik in-
spirowany słowiańską tradycją Sobótki. 
23 czerwca, w wigilię dnia św. Jana nad 
Czarną Hańczą zapłonie sobótkowe ogni-
sko i zabrzmi koncert tradycyjnych pieśni 
miłosnych w wykonaniu zespołów Ancyjas  
i Nachodne. Będzie też wspólne wrzucanie wianków w nurt rzeki;

n Dziecięcą Akademię Rękodzieła – 26.06 w godz. 10-12, Galeria Patio, 
ul. Jana Pawła II 5, wstęp 7 zł, liczba miejsc ograniczona. Podczas czerw-
cowego spotkania pod bardzo wakacyjnym tytułem „Zabawę czas 
zacząć”, dowiemy się jak z pozornie bezużytecznych przedmiotów 
wykonać wspaniałe gadżety, które będą towarzyszyć nam podczas wa-
kacyjnych zabaw. Warsztaty prowadzić będzie Lidia Żyniewicz.

n koncert z cyklu Na Dywaniku u Marii, wystąpi Kapela Zespołu Pieśni 
i Tańca Suwalszczyzna i goście – 27.06, godz. 19, pl. Marii Konopnickiej, 
wstęp wolny. U źródła – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edy-
cja muzycznych spotkań. W programie różnorodne gatunki muzyczne: 
swing, indie rock, poezja, blues, muzyka elektroniczna. Nie zabraknie 
też muzyki na ludową nutę.

n Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – 4.07, w godz. 9-13, plac za 
SOK-iem. Wstęp wolny, bez opłat za stoisko.

rozmarino, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
n koncert grupy Solid Rock – Dire Straits Tribute Band – 25.06 o godz. 

20, bilety 30 zł. Zespół prezentuje soczyste, mocne brzmienie i w spo-
sób niezwykle wierny wykonuje muzykę jednego z najsłynniejszych ze-
społów na świecie Dire Straits. 

muzeum okręGowe oraz muzeum im. marii konoPnickiej
zapraszają

n do zwiedzania wystaw od wtorku do piątku w godz. 9-16, w sobotę 
i niedzielę w godz. 9-17. Obowiązuje reżim sanitarny.

cinema Lumiere 
zaprasza na filmy:

– do 24 czerwca – „Luca” (komedia animowana/przygodowy), „Tom  
& Jerry” (komedia/familijny), „Minari” (dramat), „Sweat” (dramat), „W jak 
morderstwo” (komedia kryminalna), „Śniegu już nigdy nie będzie” (dra-
mat), „Ostatni Komers” (dramat obyczajowy), „Obecność 3: na rozkaz dia-
bła” (horror), „Spirala: nowy rozdział serii piła” (horror), „Ojciec” (dramat).

– od 25 czerwca – „Kapitan 
Szablozębny i Magiczny Diament” 
( a n i m o w a n y / p r z y g o d o w y ) , 
„Miasto” (kryminalny), „Ciche miej-
sce 2” (horror/s-f), „Szybcy i wście-
kli 9” (akcji);

– 29 czerwca – „Ludzki głos” 
(dramat) film wyświetlany w cyklu 
KINO KONESERA;

– od 2 lipca – „Mustang z Dzikiej 
Doliny: Droga do wolności” (ani-
mowany/prz ygodow y), „Raya  
i ostatni smok” (komedia animowa-
na/przygodowy), „Sanktuarium” 
(horror), „Bodyguard i żona zawo-
dowca” (komedia/akcji).

***
CINEMA LUMIERE – Centrum Handlowe Plaza Suwałki, ul. J. Dwer- 

nickiego 15 lok. 301; www.cinema-lumiere.pl; suwalki@cinema-lumiere.pl  
Rezerwacja telefoniczna biletów od 9-20 pod nr tel. 87 618 20 23. Telefon 
odbierany jest w miarę dostępności kasjera. Zachęcamy do korzystania 
z rezerwacji on-line.

w kinie
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wydarzenia SPortowe
wiGry bez awanSu

Fatalna końcówka całkiem niezłego sezonu – tak w skrócie moż-
na podsumować grę suwalskich piłkarzy w II lidze w sezonie 2020/21. 
Bezbramkowym remisem ze Zniczem Pruszków zakończył się ostatni mecz 
Wigier w rundzie zasadniczej rozegrany w Suwałkach. Niestety piłkarze su-
walskiej drużyny przegrali pierwszy barażowy mecz o I ligę i odpadli z rywa-
lizacji. W Suwałkach KKS Kalisz wygrał po rzutach karnych. Mecz i dogryw-
ka zakończyły się wynikiem 2:2. Gole dla Wigier strzelili: Martin Dobrotka 
w 5 min. i Kamil Adamek w 39 min; a dla rywali: Andrzej Kaszuba w 5 min. 
i Nestor Jesus z rzutu karnego w 37 min. W rzutach karnych skuteczniej-
si okazali się piłkarze KKS i wygrali 4:2. Ten mecz pokazał, że futbol jest 
okrutny i nie zawsze wygrywa lepsza drużyna. Tak było na stadionie przy 
ul. Zarzecze 26. Wygrał przeciętny i słabszy zespół, który w dniu meczo-
wym okazał się skuteczniejszy i miał więcej szczęścia (rykoszet od obroń-
ców Wigier przy pierwszym golu dla KKS, czy przyznany, a następnie wy-
cofany rzut karny dla Wigier w dogrywce). Baraże to zawsze trochę loteria. 
Tym samym Wigry w następnym sezonie ponownie będą grały w II lidze.

W meczu z KKS Kalisz pierwszego gola dla Wigier strzelił Martin Dobrotka 
(nr 4 w białej koszulce) w 5 minucie meczu

Wigry miały ogromną szansę, by awansować do I ligi już po run-
dzie zasadniczej, bez konieczności rozgrywania spotkań barażowych. 
Niestety straciły dużo punktów w meczach z najsłabszymi zespołami, 
w tym ze spadkowiczami z II ligi. Suwalski zespół bardzo dobrze spisy-
wał się w obronie, bo stracił tylko 35 goli. Mniej straciły tylko drużyny: 
Górnika Polkowice i Chojniczanki Chojnice. Gorzej było ze strzelaniem 
goli. Piłkarze suwalskich Wigier strzelili 51 goli. Więcej strzelili piłkarze 
sześciu innych zespołów.

Najskuteczniejszym 
piłkarzem suwalskich 
Wigier był Kamil 
Adamek 
(w białej koszulce na 
pierwszym planie), 
który strzelił 14 goli 
w sezonie 2020/21

Dobrą wiadomością jest to, że trener Dawid Szulczek pozostaje  
w Wigrach, bo ma dwuletnią umowę z klubem, w której zapisano jako cel: 
awans do I ligi w ciągu dwóch lat. To młody szkoleniowiec, który zasługuje 
na uznanie za dotychczasowe efekty swojej pracy. Na razie nie wiadomo 
w jakim składzie suwalski zespół przystąpi do następnego sezonu II ligi.

HuSarSka Szarża medaLowa
Bartosz Sowul z Suwalskiego Klubu Taekwondo Huzar został najlep-

szym zawodnikiem XIII Technicznych Mistrzostw Polski i Huzar Cup roze-
granych w Białymstoku. Wygrał on rywalizację w kategorii junior młodszy 
indywidualnie oraz w parze z Patrycją Perner. Dobrze spisali się też jego ko-
ledzy klubowi: Nataniel Ołowniuk (3 miejsce w kategorii młodzik oraz dru-
ga lokata w Huzar Cup), Adam Chamiuk (piąty wśród juniorów). Huzar Cup 
zwycięstwo odnieśli: Dominka Ejsmont, Maja Adamska, Alan Ołowniuk  
i Maciej Siłkowski. Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl

Siedem medaLi badmintoniStów
Po jednym złotym i srebrnym medalu oraz pięć brązowych wywalczy-

li badmintoniści Suwalskiego Klubu Badmintona na Mistrzostwach Polski 
seniorów rozegranych w Białymstoku. Nie zawiedli najbardziej doświad-
czeni badmintoniści SKB. Michał Łogosz wywalczył tytuł indywidualne-
go mistrza Polski w deblu mężczyzn. 

W finale Michał Łogosz (z lewej) 
wspólnie z Przemysławem Wachą pokonali 

21:18, 21:12 
Miłosza Bochata/Adama Cwalinę

Srebrny medal Mistrzostw Polski seniorów 
w singlu kobiet wywalczyła Kamila Augustyn, 
która w finale przegrała 21:16, 18:21, 19:21  
z Zuzanną Jankowską. Brązowe medale zdoby-
li: Anastazja Chomicz (która doznała kontuzji  
w półfinale singla kobiet), Robert Cybulski i Przemysław Szydłowski  
w deblu mężczyzn, K. Augustyn/Aleksandra Goszczyńska w grze podwój-
nej kobiet, P. Szydłowski/Agnieszka Wojtkowska (Hubal Białystok) w grze 
mieszanej oraz Mateusz Świerczyński w singlu mężczyzn.

SzkoLą i wycHowują
Dariusz Ułanowicz nadal będzie prezesem Stowarzyszenia Lokalnego 

Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w Suwałkach. Tak zdecydowa-
li delegaci na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, na którym 
podsumowano poprzedni rok, a także określono plany na przyszłość.  
W zebraniu uczestniczyli m.in. ks. Edward Pleń, duszpasterz polskich 
sportowców i uczestnik wielu Igrzysk Olimpijskich oraz Wojciech Fortuna, 
złoty medalista olimpijski w skokach narciarskich z Sapporo. Suwalski sa-
morząd reprezentował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz rad-
ni: Andrzej Turowski, Kamil Klimek i Zdzisław Przełomiec. Obecni byli po-
nadto przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i firm.

Od 17 do 19 września w Suwałkach i Ełku odbędzie się duża im-
preza sportowa XXIX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. 
Około 800 dziewcząt i chłopców rywalizować będzie w 4 dyscyplinach.  
W Suwałkach odbędą się rozgrywki w piłce nożnej oraz tenisie stołowym, 
zaś w Ełku w piłce siatkowej i koszykówce.

wiGry ii trzynaSte
Na trzynastej lokacie rozgrywki podlaskiej IV ligi skończyli piłkarze 

Wigier II Suwałki. W ostatnich meczach wygrali 2:0 w Suwałkach ze Spartą 
1951 Szepietowo i zremisowali 1:1 w Dąbrowie Białostockiej ze spadkowi-
czem Dębem. Wigry II wywalczyły 30 pkt.

jerzy broc miStrzem PoLSki
 Suwalczanin Jerzy Broc (w środku) wywalczył mistrzostwo Polski w trój-

boju sprinterskim (60, 100 i 200 m) w kategorii wiekowej M75, (tylko rok braku-
je mu do M80) w Toruniu na Mistrzostwach Polski Mastersów w Wielobojach. 

W ciągu ośmiu lat star-
tów J. Broc 18 razy zdo-
był tytuł mistrza Polski. 
Na razie nie planuje 
dalszych startów, m.in.  
z powodu żądań PZLA, 
aby związek mastersów 
(PZLAM) dopuszczał do 
swoich zawodów tylko 
tych, którzy należą do 
lekkoatletycznych klu-
bów i uzyskają licencję 
zawodnika PZLA, za któ-
rą trzeba co roku pła-
cić. J. Broc przez wiele 
lat był redaktorem na-
czelnym „Tygodnika 
Suwalskiego”.
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KonKurs na limeryKi
Biblioteka Publiczna im. Marii Ko- 

nopnickiej w Suwałkach zaprasza do 
udziału w piętnastej edycji konkursu lite-
rackiego „Suwalskie limeryki latem”.

W tej edycji konkursu, specjalnie ce-
nione będą utwory na temat „Na pohy-
bel koronawirusowi”. Celem konkursu jest 
popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak ma-
ło znanej formy literackiej jaką jest lime-
ryk, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny 
na mapie kulturalnej Polski, odkrywanie 
i wspieranie talentów literackich rodzi-
mych i przyjezdnych, wzbogacanie co-
dzienności o uśmiech i radość płynącą  
z twórczości literackiej.

Prace konkursowe (w 3 egzempla-
rzach) należy dostarczyć do 31 lipca 2021 r.  
do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 
16-400 Suwałki z dopiskiem na kopercie: konkurs „Suwalskie limeryki latem.  
XV Edycja” Szczegóły na  www.bpsuwalki.pl

Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Suwałk, Czesława Renkiewicza.

wigraszeK 2021
Dziewięć zespołów zaprezentowało m.in. spektakle autorskie, oparte o litera-

turę klasyczną, wyrażające treści poprzez ekspresję ruchową, teatr słowa i anima-
cję lalek w czasie XIX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży 
WIGRASZEK zorganizowanego przez Suwalski Ośrodek Kultury. 

Pierwsze miejsce 
ex aequo otrzy-
mały Teatr Noto-
co z Kraśnika za 
spektakl „Ciała” 
(na zdjęciu) oraz 
Teatr Debiucik  
z Pisarzowic/Wi-
lamowic za spek-
takl „Trzepot” 

Fot. Kamil Jutkiewicz

Festyn eKologiczny
Ponad 800 uczniów z 7 suwalskich szkół podstawowych uczestniczyło w Festynie 

ekologicznym dla uczniów klas III – VI zorganizowanym na Placu Marii Konopnickiej. 
Jego organizatorem był Prezydent Miasta Suwałk. Realizatorem była natomiast 
Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielsko-Białej. Festyn miał formę 6 warsztatów tema-
tycznych (w rozstawionych namiotach), dotyczących zagadnień w zakresie odpadów 
komunalnych, elektroodpadów, odnawialnych źródeł energii, dbałości o środowisko.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości syste-
mu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap” i zostało dofinansowa-
ne z Unii Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

ze środków bu-
dżetu Państwa 
w ramach Re- 
gionalnego Pro- 
gramu Opera- 
cyjnego Woje- 
wództwa Pod- 
laskiego na lata 
2014-2020.
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>> night come zagrał
W kawiarni artystycznej w SOK przy ul. T. Noniewicza odbył 

się specjalny koncert w wykonaniu dwóch muzyków i współ-
założycieli legendy suwalskiej sceny blues-rockowej, zespo-
łu Night Come: wokalisty Marka Brzezińskiego i gitarzysty 
Bogdana Topolskiego. Usłyszeliśmy utwory zespołu w aranża-
cjach akustycznych. Koncert odbył się w ramach 19. spotkania 
Suwalskiego Fan Clubu Bluesa.

Koncert papiesKi
Z okazji 22. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Suwalszczyźnie 

9 czerwca w konkatedrze św. Aleksandra odbył się uro-
czysty koncert „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Wystąpili: 
Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba 
Kozakiewicza z towarzyszeniem Suwalskiego Chóru Primo pod 
dyrekcją dr. Ignacego Ołowia, oraz solistki, Natalia Winnik (me-
zzosopran) i Anna Obrączka (sopran).

Publiczność usłyszała m.in. pieśni M. Frisiny, kompozytora 
odpowiedzialnego za warstwę muzyczną katolickich uroczy-
stości religijnych w Rzymie i w Watykanie, m.in.: „Aprite le por-
te a Cristo”, „Anima Christi”, „Cantico dell’Agnello” w aranżacji 
na orkiestrę I. Ołowia czy „Hymn III Tysiąclecia” M. Gałęskiego. 
Artyści wykonali także ulubioną pieśń Papieża – „Barkę”  
C. Gabaraina ze słowami Ks. Stanisława Szmidta w aranżacji na 
chór i orkiestrę I. Ołowia.

W pierwszym rzędzie od lewej: Anna Obrączka, Krzysztof 
Jakub Kozakiewicz i Natalia Winnik. Z tyłu Suwalska Or-
kiestra Kameralna i Suwalski Chór PRIMO pod dyrekcją 
Ignacego Ołowia 

Od lewej  Bogdan Topolski i Marek Brzeziński

W 2020 r. w konkursie limeryków na-
grodę „DwuTygodnika Suwalskiego” 
z rąk dyrektor Biblioteki Marii Koło-
dziejskiej odebrał Wojciech Fałtynowicz

>>
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maSz ProbLem z aLkoHoLem?
cHceSz PrzeStać Pić?

anonimowi aLkoHoLicy czekają

wykaz mitinGów GruP aa interGruPy

„Pojezierze”
infolinia: 801 033 242

Suwałki:
n „zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

i święta 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;

auGuStów:
n „nie ma mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

Sejny:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

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

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

LiPSk:
n „odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00. 166/2021

Sklepy firmowe 

Romac
oferują bogaty asortymenty:

– mięsa wieprzowego
– mięsa wołowego (steki, burgery)
– wędlin tradycyjnych
– kiełbas oraz innych wyrobów masarniczych

zapraszamy:
– ul. Minkiewicza 6 (od 8 do 16.30)
– Targowisko Miejskie lok 3 i 17 (od 7 do 14)
– ul. Nowomiejska 16 (od 8 do 16) 
– ul. Hoża 11A w Augustowie (od 8 do 17), tel. 87 566 29 18

12
7/

20
21

informacja
Prezydent miasta Suwałk informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 

ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form 
własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-let-
nim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej 
Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024. Celem tego opracowa-
nia jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu 
zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wy-
łącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach pol-
skich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, 
będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez 
przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej od-
dział w Białymstoku.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o umożliwienie pracownikom 
wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren la-
sów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych 
w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu za-
twierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie 
dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.  168/2021

Wyrazy szczerego współczucia

Panu 
Sebastianowi kozakiewiczowi

z powodu śmierci

taty 
składa 

Witold Kowalewski, Starosta Suwalski  
wraz z Pracownikami Starostwa Powiatowego

oraz Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach
171/2021

Wyrazy szczerego współczucia

rodzinie
z powodu śmierci

bożenny 
ołdakowskiej 

składają  Dyrekcja i Pracownicy
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej 

w Suwałkach  
164/2021

Prezydent miasta Suwałk ogłasza nabór na wolne stanowisko urzęd-
nicze Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach.

Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 29 czerwca 2021 r.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie UM w zakładce BIP – na-

bór pracowników.  170/2021

Wyrazy szczerego współczucia

marii kowalewskiej
z powodu śmierci

męża
składają Dyrekcja i Pracownicy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Suwałkach

164/2021
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Prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stano-
wiących własność miasta Suwałk:

1. Oznaczona działką nr 35364 o powierzchni 0,1243 ha, niezabudowa-
na, położona w Suwałkach przy ul. Chorwackiej, wchodząca w skład nieru-
chomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00031671/3. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem 
Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.10.2015 roku. 
Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi publicznej – ul. Chorwackiej, 
urządzonej, uzbrojonej w sieć wod-kan, energetyczną, gazową i telekomu-
nikacyjną. Cena: 210 900 zł brutto (słownie: dwieście dziesięć tysięcy dzie-
więćset złotych).

Cena wywoławcza: 210 900 zł brutto (słownie: dwieście dziesięć tysię-
cy dziewięćset złotych).

Wadium: 21 500 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych).
2. Oznaczona działką nr 35368 o powierzchni 0,0775 ha, niezabudowa-

na, położona w Suwałkach przy ul. Chorwackiej, wchodząca w skład nieru-
chomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00031671/3.Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem 
Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.10.2015 roku. 
Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi publicznej – ul. Chorwackiej, 
urządzonej, uzbrojonej w sieć wod-kan, energetyczną, gazową i teleko-
munikacyjną. Cena: 131 500 zł brutto (słownie: sto trzydzieści jeden tysię-
cy pięćset złotych).

Cena wywoławcza: 131 500 zł brutto (słownie: sto czterdzieści jeden ty-
sięcy pięćset złotych).

Wadium: 13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 roku o godz. 11 w siedzi-
bie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 26.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 26 lipca 2021 roku. W tym dniu kwota wadium 
musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

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

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

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

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

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

Geodezji i Gospodarki nieruchomościami, urzędu miejskiego  
w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1, telefon (87) 562-81-41.

163/2021

Prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stano-
wiących własność miasta Suwałk:

1. Oznaczona działką nr 35371 o powierzchni 0,0805 ha, niezabudowa-
na, położona w Suwałkach przy ul. Chorwackiej, wchodząca w skład nieru-
chomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00031671/3. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem 
Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.10.2015 roku. 
Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi publicznej – ul. Chorwackiej, 
urządzonej, uzbrojonej w sieć wod-kan, energetyczną, gazową i teleko-
munikacyjną. Cena: 136 600 zł brutto (słownie: sto trzydzieści sześć tysię-
cy sześćset złotych).

Cena wywoławcza: 136 600 zł brutto (słownie: sto trzydzieści sześć ty-
sięcy sześćset złotych).

Wadium: 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).
2. Oznaczona działką nr 35372 o powierzchni 0,0839 ha, niezabudowa-

na, położona w Suwałkach przy ul. Chorwackiej, wchodząca w skład nieru-
chomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00031671/3. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem 
Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.10.2015 roku. 
Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi publicznej – ul. Chorwackiej, 
urządzonej, uzbrojonej w sieć wod-kan, energetyczną, gazową i teleko-
munikacyjną. Cena: 142 500 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dwa tysią-
ce pięćset złotych).

Cena wywoławcza: 142 500 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dwa ty-
siące pięćset złotych).

Wadium: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 roku o godz. 11 w siedzi-
bie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 26.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 19 lipca 2021 roku. W tym dniu kwota wadium 
musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

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

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

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

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

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

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

Geodezji i Gospodarki nieruchomościami, urzędu miejskiego  
w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1, telefon (87) 562-81-41.

162/2021
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Prezydent miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, oznaczonej działkami nr 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, 
nr 32803/17 o powierzchni 2,8654 ha – położone w Suwałkach przy ul. 
Dubowo I, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00025924/7 
oraz oznaczonej działką nr 32800/2 o powierzchni 1,2423 ha – położona w 
Suwałkach przy ul. Dubowo I, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00039282/5. Działki nr 32799/9, 32803/17 i 32800/2 oddane są w dzier-
żawę na cele rolnicze do dnia 30 września 2021 roku. Nieruchomość sprze-
daje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. Działki 
o numerach geodezyjnych 32799/9 i 32800/2, położone w Suwałkach, za-
wierają się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem 61P – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej, skła-
dów i magazynów oraz symbolem 62ZN – teren projektowanej zieleni 
izolacyjnej, położony pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami lub zabudowy zagrodowej, a terenami zabudowy 
produkcyjnej, składów i magazynów, zaś działka o numerze geodezyjnym 
32803/17 położona w Suwałkach, zawiera się w granicach terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 61P – tereny istniejącej i projektowa-
nej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 26.10.2016 roku. 

Cena wywoławcza: 5 885 000 zł brutto (słownie: pięć milionów osiem-
set osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 590 000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 15 lutego 2021 roku i 
zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 roku o godz. 11.00 
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 
w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub prze-

lewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 10 sierpnia 
2021 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wa-
dium przez uczestników przetargu;

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

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

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

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

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

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

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

169/2021

„miedziaki” 
coLSon wHiteHead

„Można zmienić prawo, ale nie można 
zmienić ludzi ani tego,

 jak się nawzajem traktują”.
Tym razem namawiamy do zapozna-

nia się z twórczością amerykańskiego pi-
sarza, którego dwukrotnie nagradzano 
Pulitzerem. Obie nagrody przypadły tytu-
łom traktującym o historii czarnoskórych  
w Stanach Zjednoczonych, „Kolei pod-
ziemnej” i „Miedziakom”.

Druga publikacja osadzona jest w la-
tach 60-tych XX w. Elwood Curtis wycho- 
wywany przez babcię, dobrze się uczy, 
pracuje, by zarobić pieniądze na colle-
ge. Oprócz tego fascynuje się Martinem 
Lutherem Kingiem. Niestety pewnego 
dnia, w wyniku niefortunnych zdarzeń, trafia do placówki naprostowu-
jącej białych i czarnych chłopców, którzy zeszli na złą drogę. Wkrótce po-
prawczak okazuje się miejscem przemocy, gwałtów, a nawet zabójstw 
młodych osadzonych.

  Autor zainspirował się ośrodkiem dla chłopców na Florydzie, gdzie  
na jego terenie w czasie wykopalisk archeologicznych znaleziono nie-
oznakowane groby małoletnich więźniów.

Książka nie ma brutalnych scen, więc mogą ją czytać osoby o słabych 
nerwach. Niemniej jednak po jej przeczytaniu nasuwa się refleksja dla-
czego kolor skóry może wywołać akty nienawiści.

Kamila Sośnicka

BiBliotekarz 
Poleca

kSiążka dLa Seniora!
Zbieramy książki nowe i używane, 
które zostaną przekazane seniorom 
i do biblioteczki w noclegowni.

maSz niePotrzebną włóczkę? 
Przekaż ją nam – zrobimy czapki, szaliki, skarpety dla osób 
potrzebujących.

Miejsce zbiórki książek i włóczki: 
Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, 

Suwałki, ul. Sportowa 24, tel. 87 563 00 83 w godz. 8-15
140/2021
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mariusz aktualnie jest już doro-
sły, jednak gdy miał 3 lata zdarzył się 
wypadek, wpadł do oczka wodne-
go. Przeżył, jednak już nigdy nic nie 
było takie samo. Wypadek zostawił 
trwały ślad – niepełnosprawność. 
Mariusz reaguje na głos, słyszy, ale 
poza tym nie ma z nim żadnego kon-
taktu. Jego rodzice, mimo początko-
wego przerażenia tym jak zajmować 

się synkiem, całkowicie się dla niego poświęcili. Mama opiekowała się nim, 
tata pracował, by utrzymać rodzinę.

W marcu 2021 roku na Covid zachorowała mama oraz Mariusz, oboje 
trafili do szpitala. Niestety mama przegrała tę walkę, do końca myśląc o in-
nych. Zawsze powtarzała, że boi się starości, gdy nie będzie mogła zająć 
się Mariuszem. Dlatego też była jedną z założycielek ośrodka Rehabilitacji-
Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym – miejsca, które pomaga 
m.in. takim osobom jak Mariusz. Na stronie ośrodka, w zakładce „O nas” moż-
na dowiedzieć się, że tworzy go grupa rodziców którzy szaleńczo kochają 
swoje dzieci i starają się zapewnić im jak najlepsze życie. 

http://psoni.suwalki.pl/osrodek-wychowawczy/o-nas-orew/
Tata Mariusza zawsze wspierał swoją żonę w działaniach, marzeniach  

i przede wszystkim opiece nad synem. Teraz został sam. Mówi, że te ciężkie 
chwile bardzo trudno przejść bez pomocy dobrych ludzi, że ich obecność 
dodaje mu siły i motywacji.

Celem zbiórki jest zapewnienie opieki dla Mariusza, w czasie pracy zawo-
dowej jego taty, jak również kontynuowanie kosztownej rehabilitacji. Jednak 
ten prawdziwy cel, to pokazanie mu, że tak naprawdę nie został sam, że ma 
wokół siebie dużo pomocnych duszyczek. 

Link do zbiórki:  https://zrzutka.pl/vx3pt7

***
5-letnia Sandra z Suwałk zmaga się z mó-

zgowym porażeniem dziecięcym. obecnie trwa 
zbiórka na zabieg fibrotomii i turnus rehabili-
tacyjny. jej mama chce zebrać na ten cel 17,5 ty-
siąca złotych.

Choroba Sandry to zespół wielu różnorodnych 
schorzeń, związanych z ruchem i napięciem mięśnio-
wym, w wyniku zaburzeń ośrodkowego układu ner-
wowego. 5-latka świetnie funkcjonuje intelektualnie, 
nie ma problemów z nauką i mową. Jedyną blokadą jest ciało, które odbie-
ra jej najlepszy czas dzieciństwa. Dla jej przyszłości, pilny zabieg fibrotomii 
to jedyna droga do sprawności. Po nim niezbędna będzie rehabilitacja, któ-
ra pomoże wrócić jej do sprawności. Bardzo chcemy pomóc naszej kocha-
nej córeczce, niestety sytuacja naszej rodziny nie pozwala nam na pokrycie 
tak dużych kosztów – dodała mama Sandry.

osoby, które chciałyby wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie  
i rehabilitację małej Sandry mogą to zrobić na portalu siepomaga.pl.

Pomóżmy!
by  życie było  cHoć  trocHę  ProStSze… 
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W regatach o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki rozegranych na jezio-
rze Wigry w Starym Folwarku rywalizowało 35 załóg klasy Cadet i 10 ło-
dzi klasy Optymist. Wiktor Nowak przed Antonim Kordaszewskim z UKŻ 
GROT Suwałki wygrali rywalizację w klasie Optymist, a w klasie Cadet zwy-
ciężyła załoga MKS Dwójka Warszawa w składzie Zuzanna Ostrowska/
Alicja Łabanowska. W rywalizacji Cadetów, z załóg suwalskich najwy-
żej uplasowali się Paweł Brezgieł i Miłosz Lachowski – na siedemnastym 
miejscu. Duży wpływ na wyniki regat miała pogoda: pierwszego dnia nie 
udało się rozegrać żadnego wyścigu ponieważ było bezwietrznie, trze-
ci dzień pozwolił na rozegranie zaledwie jednego wyścigu – ze wzglę-
du na ulewny deszcz. 

najwięKsze regaty 
na wigrach



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. 537 580 706. zapraszamy do współpracy!

NaJlePSi aGeNci, NaJSzYBSze traNSakcJe
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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zaPraSzamy na bezPłatne 
badanie i konSuLtacje!

chciałbyś poprawić swoje zdrowie? 
brakuje ci energii? 

a może obawiasz się o przeziębienia
 w czasie pandemii coVid?

 
dobierzemy odpowiednie terapie ziołowe 

dla ciebie i twoich najbliższych. 

biuro Profilaktyki zdrowia rea 
ul. dmowskiego 2, tel. 791-783-868
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