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POŻEGNANIA I POWITANIA

Prawie 11 tysięcy uczniów oraz blisko 1800 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi suwalskich szkół
zakończyło rok szkolny. Wszędzie były apele, rozdanie świadectw. Szczególnie uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
nr 1. Wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora tego Ośrodka kończy
Aleksandra Muszczynko (na zdjęciu),
której za jej pracę podziękował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Prezydent wręczył też nowej dyrektor Joannie Krynickiej dokument
powierzający jej stanowisko dyrektora SOSW nr 1 na 5 lat.
Społeczność SOSW nr 1 szcze-

gólnie podziękowała osobom wspierającym działalność
tej placówki m.in.: Bogdanowi Sadowskiemu, Adamowi
Ołowiowi oraz Janowi
Sztukowskiemu.
Prezydent Czesław
Renkiewicz podziękował
też za wieloletnie kierowanie Zespołem Szkół
Technicznych Czesławowi
Wielgatowi (na zdjęciu),
którego od 1 września zastąpi Anna Musiałowicz,
dotychczasowa wicedyrektor ZST.
Podziękował również
za wieloletnie kierowanie Zespołem Szkół nr
9 Grzegorzowi Ulko
(na zdjęciu obok), którego od 1 września zastąpi Ewa Żynda, dotychczasowa wicedyrektor
ZS nr 9.
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Północ Nieruchomości
to Twoje biuro i Twoja
bezpieczna przyszłość.

Północ Nieruchomości – jedyne takie biuro
nieruchomości w Polsce z pełnym zakresem usług.
Północ Nieruchomości to:
n Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami przy kupnie, sprzedaży
i wynajmie, zapewniające kompleksową obsługę transakcji
n Profesjonalna obsługa oraz bezpieczny przebieg każdej transakcji
n Współpraca z innymi biurami pośrednictwa (50 oddziałów w całym kraju). Dla zwiększenia Państwa oferty sprzedażowej jesteśmy na
największych 24 portalach internetowych
n Nawiązujemy współpracę również z jedną z największych firm obrotu nieruchomościami w USA – EXIT ALL Season Realty
n Ścisła współpraca z notariuszem, prawnikami, rzeczoznawcami
majątkowymi, doradcami finansowymi – kredyty w 26 bankach, architektami, geodetami, firmą budowlaną, remontową i przewozową.
Zapewniamy niskie stawki i atrakcyjne rabaty (10-25 %) w wybranych sklepach
na terenie naszego miasta: KRAM Suwałki ul. Sejneńska 36, WENUS MEBLE
Suwałki ul. Podhorskiego 10, RAMADAN Suwałki ul. Waryńskiego 3.

Przekonaj się sam, nic nie stracisz, a jedynie zyskasz!
Załatwisz wszystko w jednym miejscu.

Północ Nieruchomości Suwałki, ul. Utrata 1B,
(dworzec PKS), II p – winda.
tel. 87 564 09 05, 505 028 870; e-mail: wornowski@polnoc.pl
Czynne od pon.-pt. od9.00 do 17.00
w soboty po telefonicznym kontakcie
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ZDANIEM
PREZYDENTA
W tym tygodniu odbędzie się już ósma
edycja Suwałki Blues Festival 9 lipca. Nasze
miasto, na 3 dni, zmieni się w europejską
stolicę bluesa za sprawą setek fanów z całej
Polski i Europy, którzy jak co roku, tradycyjnie zjeżdżają tu w drugi weekend lipca.
Przez siedem wcześniejszych edycji gościliśmy na naszych scenach światowe gwiazdy bluesa i w tym roku też tak będzie!
Z pewnością wyjątkowym wydarzeniem będą obchody 40-lecia audycji
„Bielszy odcień bluesa”. Jan Chojnacki,
autor audycji oraz jeden z największych
przyjaciół naszego festiwalu, swój jubileusz będzie obchodził w czwartek w ramach koncertu inaugurującego Suwałki
Blues Festival. Na deskach Suwalskiego
Ośrodka Kultury zagra zespół Wojciecha
Waglewskiego Voo Voo
Emocji nie zabraknie i w kolejnych
dniach. Tradycyjnie – w Parku Konstytucji
3 Maja oraz przy ulicy Kościuszki sta-
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Fot. Krzysztof Mierzejewski

ną dwie duże sceny, na których zagrają: James Blood Ulmer, Coco Montoya,
e Clem Clempson Band, SBB, Rayan
McGarvey czy Ben Poole.
Ubiegłoroczną edycję wzbogaciliśmy
o nowe działanie – konkurs dla polskich
i zagranicznych zespołów bluesowych.
Dla zwycięzcy Grand Prix Suwałki
Blues Festival ufundowana została nagroda w wysokości 10 tys. zł wraz ze statuetką oraz występ na dużej scenie SBF.
Najlepszy zespół bluesowy z Polski w ra-

mach wygranej reprezentował nasz kraj
na European Blues Challenge 2015, zwany europejskimi mistrzostwami bluesa
w Brukseli. Te działanie, które doskonale
wpisało się w całość festiwalu, kontynuujemy również i w tym roku.
Nie zabraknie też innych istotnych
wydarzeń. W Suwałkach na ul. Chłodnej
powstanie „Aleja Bluesa”, a jej odsłonięcie
zaplanowaliśmy jako jeden z oficjalnych
punktów programu tegorocznej edycji
Suwałki Blues Festivalu.
Wszystko wskazuje na to, że jak co
roku czeka nas sporo emocji, nowych
przyjaźni i przede wszystkim muzyki w
dobrym wykonaniu. Ten festiwal to już
marka sama w sobie.
„Suwałki kręcą bluesem, blues kręci Suwałkami” jak mówi Jan Chojnacki z
radiowej „Trójki”. Mam nadzieję, że również Państwo, mieszkańcy naszego miasta, z radością i chęcią weźmiecie udział w
zbliżającej się ósmej edycji Suwałki Blues
Festivalu. Bądźmy wszyscy w tych dniach
jedną wielką Bluesową Rodziną.

WAKACJE W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ:
15 lipca w godz. 11.00-13.00 Oddział dla Dzieci Biblioteki Głównej
ul. E. Plater zaprasza najmłodszych do świata krasnali na zajęcia plastyczne – Wesołek – pomaganie uśmiechem. Maria Konopnicka – „Krasnoludki”
– bohater literacki, który wywołał uśmiech na mojej twarzy. Zaś 22 lipca
bohaterem spotkania będzie Gburek.
L. Krzemieniecka
„Z przygód Krasnala Hałabały”. Jak
wyobrażasz sobie
współczesnego
Krasnala? – praca
plastyczna.
LETNIA AKADEMIA ARTYSTYCZNA W SOKu:
Wokół muzyki: Wakacyjne Bluesogranie – warsztaty dla zespołów muzycznych i instrumentalistów w tym dla gitarzystów, SOK, ul.
Noniewicza 71, sala 208, prowadzenie: Tomasz Kierejsza, więcej informacji www.soksuwalki.eu
Wokół plastyki: Tęcza Wyobraźni i Gramatyka Wizualna – warsztaty
artystyczne SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadzenie: Mieczysław Iwaszko,
więcej informacji www.soksuwalki.eu
W plenerze: Salonik Gier i Zabaw Podwórkowych – czyli jak się bawić
w prosty, kreatywny i tani sposób 20 lipca /godz. 12.00-14.00/ b.o., wstęp
wolny plac Marii Konopnickiej, prowadzenie: Beata Kochańska.
OSIR:
Suwalska Letnia Akademia Tenisa Ziemnego ul. Wojska Polskiego 17 nauka gry w tenisa ziemnego 07, 14 i 21 lipca godz. 9-11.00.

Sportowe wakacje nad zalewem Arkadia – animacje, gry i zabawy, rywalizacja sportowa – 16 lipca godz. 10-13.00.
Suwalking – piesze wycieczki szlakami
Suwalszczyzny w godz. 9-15.00. 9 lipca – Wigierski
Park Narodowy. 22 lipca – Suwalski Park Krajobrazowy.
Pogodne Suwałki Junior Triathlon-Młodzieżowy (16-18 lat) – zawody w
triathlonie (pływanie, rower, bieganie) 15 lipca, godz. 10-13.00.
Nauka i doskonalenie pływania – zapisy na naukę pływania osobiście w Aquaparku 7, 8, 9. 10, 20, 21 i 22 lipca, I grupa godz. 9-9.45, II grupa 10-10.45.
„Bezpieczne i aktywne wakacje” w ramach programu „Bezpieczna i
przyjazna szkoła” 13 i 20 lipca, I grupa 11-12.00, II grupa 12-13.00 zajęcia
sportowo-rekreacyjne prowadzone przez animatorów we współpracy z
przedstawicielami służb mundurowych, oraz ratownikami z suwalskiego
WOPR-u, zapisy pod numerami 87 566 32 81 lub 87 566 78 12.
MUZEUM OKRĘGOWE:
14 i 22 lipca – Gry i zabawy w Zaułku Krasnoludków – godz. 10.00.
Muzeum im. M. Konopnickiej.
21 lipca – Gdyby kamienie były żywe – warsztaty plastyczne – godz.
10.00 CSW Galeria A. Strumiłły.
SPORTOWE PIĄTKI
Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach zaprasza na sportowe piątki
uczniów szkół podstawowych. Można przyjść samemu bądź z drużyną.
W każdy piątek o godzinie 9.00 jest do dyspozycji boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej, bieżnia oraz skocznia w dal. Można też wziąć udział
w zawodach. Na ostatnim sportowym piątku w sierpniu najaktywniejsi
uczestnicy otrzymają dyplomy, puchary i nagrody.
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O SUWAŁKACH Z SUWALCZANAMI

W Zespole Szkół nr 1 odbyło się drugie
w tym roku otwarte spotkanie prezydenta
Suwałk Czesława Renkiewicza z suwalczanami. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt mieszkańców Suwałk, większość pytała o sprawy bezpośrednio związane z ich miejscem zamieszkania.
Były pytania o drogi osiedlowe, lokale dla niepublicznych placówek oświatowych czy o propozycje dla młodych ludzi chcących powrócić
do Suwałk.

Czesław Renkiewicz podziękował osobom,
które zdecydowały się wziąć udział w spotkaniu, które zaczęło się od przedstawienia przez
prezydenta Suwałk wizji rozwoju miasta w
przyszłych latach. Następnie prezydent poprosił o zadawanie pytań.
Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na
to, by większy nacisk położyć na dbałość o estetykę i spójność architektoniczną miasta, a
zwłaszcza zabytkowej części Suwałk. Prezydent
przypomniał, że od kilku lat właściciele zabytkowych nieruchomości mogą skorzystać z pomocy samorządu przy remontach zabytkowych budynków. Co roku na ten cel przeznacza

>>

się ok. 200 tys. zł.
Na spotkanie przyszła również grupa
mieszkańców z ul. Łokietka, która chciała
dowiedzieć się kiedy rozpocznie się budowa ich ulicy.
– W ubiegłym roku przygotowaliśmy pełną dokumentację techniczną dla budowy ulicy Łokietka. Dokumentacja zgodnie z przepisami jest ważna przez 3 lata od opracowania.
Nie możemy sobie pozwolić na to by pieniądze
wydane na dokumentację techniczną zostały
zmarnowane – mówił Cz. Renkiewicz.
Mieszkańcy Suwałk dopytywali też o kryteria doboru ulic, które są w pierwszej kolejności
remontowane. Prezydent poinformował, że decyduje o tym m.in. czas powstania ulicy, liczba
osób mieszkających przy danej ulicy oraz koszt
realizacji. Wkrótce Cz. Renkiewicz przedstawi
radnym wykaz ulic osiedlowych do remontu wraz z uwarunkowaniami. I to radni zdecydują, które ulice będą remontowane w pierwszej kolejności.
Kolejną kwestię podniosła grupa osób z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej
Bajka w Suwałkach. Chodziło o zapewnienie w
zasobach komunalnych miasta lokalu potrzebnego do prowadzenia tej placówki.
Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk
wyjaśniła, że w chwili obecnej miasto nie posiada lokalu, który odpowiadałby wymaganiom szkoły o takim profilu działalności.
Poinformowała także, że miasto nie może przekazać szkole budynku przy ul. Kamedulskiej, o
który ubiegała się „Bajka”, ponieważ jest on
przeznaczony na drugi Miejski Żłobek publiczny.

Z DONIECKA DO SUWAŁK

Suwałki jako jedyne
miasto w województwie
podlaskim zdecydowało się
wesprzeć rodzinę z Ukrainy
pochodzenia
polskiego, które musiały opuścić
ogarnięty wojną Donieck.
Prezydent Suwałk Czesław
Renkiewicz powitał Irynę
Popovą z sześcioletnim synem Makarem i przekazał
im klucze do mieszkania.
Mieszkanie w meble
i sprzęt RT V i AGD w yposażyli przedsiębiorcy skupieni w Radzie
Gospodarczej prz y Pre zydencie Miasta Suwałk. Mąż p. Iryny znajdzie pracę
w jednym z suwalskich przedsiębiorstw. Iryna Popova
z zawodu jest choreografem. Od 1 lipca rozpoczęła pracę w Suwalskim Ośrodku Kultury. Makar – synek Pani
Iryny ma 6 lat. Po wakacjach pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl
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– Jako samorząd musimy zagwarantować
przede wszystkim sprawne funkcjonowanie naszych placówek oświatowych. W chwili obecnej
aż 150 maluchów oczekuje na przyjęcie do żłobka. Dlatego budowa drugiego miejskiego żłóbka na bazie budynku przy ulicy Kamedulskiej,
to w tym momencie sprawa priorytetowa – mówiła Ewa Sidorek, która obiecała również, że będzie rozmawiała z dyrektorami suwalskich szkół
o możliwości wyasygnowania powierzchni pod
potrzeby „Bajki” na terenie jednej z suwalskich
placówek oświatowych.
Mieszkańcy pytali również o takie sprawy
jak odśnieżanie chodników na osiedlu Kamena
oraz prosili o poprawę stanu chodników na ul.
Północnej i likwidację problemu z kałużami na
skrzyżowaniu ul. Północnej i Wylotowej, które
powstają po dużych opadach. Prezydent obiecał, że właściwe służby miejskie zajmą się tą
sprawą. Suwalczan interesował też temat budowy obwodnicy Suwałk.
Mieszkańcy Osiedla Korczaka prosili o
więcej miejsc parkingowych na ich osiedlu.
Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być
przeznaczenie terenu po siedzibie TPD, położonego w centrum osiedla, na parking. Tyle, że
teren ten jest własnością Suwalskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. I to z władzami spółdzielni trzeba rozmawiać o rozwiązaniu problemu z miejscami parkingowymi na osiedlu.
– Dziękuję Państwu, że zdecydowaliście
się spotkać z nami i bezpośrednio porozmawiać na tematy wam bliskie. Mam nadzieję,
że nasi mieszkańcy równie chętnie przyjdą
na kolejne spotkania organizowane w innych
częściach Suwałk – podsumował spotkanie
Czesław Renkiewicz.
Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

BAKAŁARZEWSKA DO PRZEBUDOWY

Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę fragmentu ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach.
Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo DrogowoMostowe z Suwałk i otrzyma za to 2 313 560,23 zł.
Całość prac ma zostać wykonana do 30 września br.
– Rozstrzygnięcie tego przetargu uzależnialiśmy od przyznania na tę inwestycję środków z Unii
Europejskiej z RPO na lata 2007-2013. Otrzymałem
wstępne zapewnienie ze strony Urzędu Marszałkowskiego, że te pieniądze trafią do
Suwałk – informuje prezydent Czesław Renkiewicz.
W ramach inwestycji zostanie zmodernizowany ponad kilometrowy fragment
ul. Bakałarzewskiej od granic administracyjnych miasta do stacji paliw, m.in. wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, zatoki autobusowe z kostki
kamiennej, miejsca postojowe oraz pobocza z kruszywa naturalnego. Przebudowane
zostanie również oświetlenie ulicy. Umowa z firmą PDM Suwałki zostanie podpisana
w pierwszej połowie lipca br.
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DYŻURY PRZEDSZKOLI

W czasie tegorocznych wakacji w Suwałkach dyżurują:
n w lipcu – Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II przy ul. Korczaka 4A,
Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej ul. Nowomiejska 18 oraz Przedszkole Specjalne
nr 9 ul. Przytorowa 8,
n w sierpniu – Przedszkole nr 2 ul. Waryńskiego 29, Przedszkole nr 8 z Oddziałami
Integracyjnymi ul. Putry 4 B oraz Przedszkole Specjalne nr 9 ul. Przytorowa 8.
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CEMENTOWE LABORATORIUM

Laboratorium cementów i kruszyw suwalskiej firmy „Kruszbet” działa już co prawda w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód od maja, ale dopiero w ubiegły
czwartek 2 lipca nastąpiła jego oficjalna inauguracja. I trudno byłoby wskazać lepszy
moment dla tego wydarzenia, bowiem ogłoszono właśnie,
że są pieniądze na budowę suwalskiej obwodnicy.
– Bardzo nas ta informacja ucieszyła – mówi Jerzy
Głowacki, prezes „Kruszbetu”, ponieważ nie ukrywam,
że chcemy jako firma brać udział w budowie naszej obwodnicy. Z niecierpliwością czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie przetargu, by porozumieć się z wykonawcą.
Mogę zapewnić, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do takiej współpracy nie tylko w sensie doświadczeń
laboratoryjnych, lecz mamy także doświadczenia praktyczne; nasze wyroby dostarczaliśmy na budowę obwodnicy Krasnopola.
Praktycznie wytrzymałość produktów „Kruszbetu” zaprezentował Piotr Chmielewski,
kierownik laboratorium (na zdjęciu). Z przeprowadzonego na oczach dziennikarzy testu wynika, że wytrzymują one ponad dwukrotnie większe obciążenia od przewidzianych w normie.
Jak wynika ze słów prezesa Głowackiego ewentualna możliwość współpracy z wykonawcą obwodnicy ma dla „Kruszbetu” naprawdę wielkie znaczenie, bowiem chodzi
tu o dostarczenie nawet 100 tys. ton kruszywa.
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SĄ PIENIĄDZE NA OBWODNICĘ

Mamy kolejne potwierdzenie – są pieniądze na budowę drogi ekspresowej S 61,
której fragment stanowi nasza, suwalska obwodnica. Przypomnijmy kilka podstawowych faktów: przez wiele lat, mimo oczywistych powodów, dla których obwodnica
Suwałk powinna być już dawno zbudowana, ciągle nie mogła ona się przebić przez sita urzędniczych decydentów. To stąd między innymi nasze protesty, blokady miasta,
zapowiedź dalszych w razie niespełnienia naszych postulatów.
Sprawa nabrała korzystnego
dla nas kształtu z chwilą powstania programu (zwanego „instrumentem”) pt. „Łącząc Europę”,
którego założeniem jest zbudowanie między innymi ważnej dla całej
Europy infrastruktury drogowej.
Droga S61, która jest fragmentem
europejskiego szlaku łączącego kraje Skandynawii i bałtyckie z centrum i zachodem Europy w pełni
to kryterium spełnia.
W sumie na inwestycje uwzględnione w programie Komisja Europejska przeznaczyła 13,1 miliarda euro. Interesująca nas tak bardzo S 61 na odcinku od Ostrowi
Mazowieckiej do Budziska ma kosztować 7,4 miliarda złotych, z czego połowa to środki unijne.
– To dobra wiadomość dla Suwałk – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent
miasta. – Pozostaje mieć nadzieję, że już w najbliższym czasie poznamy wykonawcę
naszej obwodnicy i prace związane z jej budową nareszcie ruszą.
Przypomnijmy, że do przetargu na budowę suwalskiej obwodnicy przystąpiło aż
21 firm, co stało się – jak stwierdził Jerzy Doroszkiewicz, dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – powodem opóźnienia w
wyłonieniu wykonawcy.

WYDARZYŁO SIĘ
n Od 1 lipca pacjentów przyjmuje Centrum
Kardiologii Inwazyjnej Pro Cardia przy Szpitalu
Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w
Suwałkach. Są tu wykonywane procedury medyczne, które dotąd nie były dostępne w naszym regionie. Chorzy, którzy trafią do Centrum,
będą leczeni w ramach kontraktu z NFZ.
n Piknik rodzinny „Obierz kurs na rodzinę” zorganizował MOPS. Można było skorzystać z porad psychologa, pielęgniarki i pracownika socjalnego, zmierzyć ciśnienie krwi,
wziąć udział w konkursach bądź pobawić się
przy muzyce.

n Przez dwa dni symbole Światowych Dni
Młodzieży były w Suwałkach. To kolejny etap
przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie w 2016 roku.
n Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w
Suwałkach i lekarze z Białorusi będą prowadzić wspólne badania naukowe, wprowadzać
nowe metody oraz wymieniać się doświadczeniami z zakresu nauki, profilaktyki i organizacji leczenia – tak wynika z porozumienia podpisanego 24 czerwca.
n Uczniowie suwalskiego Gimnazjum im. Marii
Konopnickiej wśród zwycięzców ogólnopolskiego konkursu pt. „Finansoaktywni.
Misja: Podatki”. Zespół w składzie: Wiktoria Chojnowska,
Agata Patrycja Krysa, Anna
Maria Barszczewska (na
zdjęciu) znalazł się w gronie 15 zwycięskich
zespołów.
n Od 1 lipca na miejscach parkingowych
przeznaczonych dla niepełnosprawnych
można parkować tylko z kartą wydaną po
1 lipca 2014 roku. Mieszkańcy Suwałk wnioski
o wymianę lub wyrobienie nowej karty mogą składać osobiście w Powiatowym Zespole
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3.
n Dzięki zaangażowaniu mieszkańców
miasta inicjatywa MOPS pn. „Kłopoty w żarty
zamienia – miejsce zabaw i ćwiczenia” otrzymała nagrodę specjalną w kwocie 10 000 zł w
ogólnopolskim konkursie Fundacji Aviva „To
dla mnie ważne”. Miejsce to będzie wyposażone w elementy placu zabaw dla młodszych
dzieci – np. huśtawki, bujaki na sprężynach,
zestawy sprawnościowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej dla dzieci starszych i ich
rodziców.
Ciąg dalszy na str. 6
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WYDARZYŁO SIĘ
n W Parku Naukowo-Technologicznym
Polska Spółka Gazownictwa podsumowano dotychczasową działalność spółki i projekt
budowy sieci gazowej oraz stacji regazyfikacji suwalskiego LNG. W planach. Inwestycje
PSG nie ominą także Suwałk: Suwalska Strefa
Ekonomiczna może spodziewać się w przyszłym roku rozwoju sieci gazowniczej wokół
jej zakładów, a do większej części obszaru miasta gaz zostanie doprowadzony jeszcze przed
2030 rokiem.
n Na bloku przy ul.
Kowalskiego 18 powstanie mural, którego autorem jest Aleksander
Dżun. Jego projekt otrzymał 1112 głosów spośród
2477 oddanych w głosowaniu internetowym.
Pan Aleksander oprócz
satysfakcji ze zwycięstwa
otrzyma również 3.000 zł.
n
Przewodnicząca Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Suwałkach zwróciła się do właścicieli i
sprzedawców w punktach sprzedaży napojów alkoholowych z apelem o nie sprzedawanie alkoholu nieletnim. Wspólnie zadbajmy o wakacje bez alkoholu dla najmłodszych.
Naprawdę warto.
n Na stadionie piłkarskim odbył się piknik
rodzinny „Moje Małe Mistrzostwa 2015” zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Sportu i Rekreacji Akademia 2012.
Można było m.in. obejrzeć dziecięcy turniej
piłki nożnej, pokazy sztuk walki, a dodatkową
atrakcją był pokazowy mecz rozegrany pomiędzy zespołami trenerów i rodziców.
n Uwaga kierowcy korzystający z drogi Suwałki – Sejny. Do 15 października zostało przedłużone użytkowanie objazdu przez
Maćkową Rudę i Magdalenowo. Powód – przedłużający się remont mostu w Żubrówce. Jak informuje PDM S.A. Suwałki, to opóźnienie wynikło z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
n Dwie nagrody przywieźli suwalscy seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku z Ogólnopolskich Juwenaliów III Wieku,
które odbyły się już po raz ósmy w Warszawie.
Z nagrodami wrócili: Zespół „Złota Jesień”, prowadząca zespół Marta Siłkowska oraz duet
Elżbieta Czerniawska-Wąsowicz – Andrzej Kluczny.
n O tym, jak zmieniła się w ostatnim czasie
współpraca suwalskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi i organizacji między
sobą, o wyzwaniach, jakie stoją przed organizacjami u progu nowej unijnej perspektywy finansowej i o tym, jak radzimy sobie ze
wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego dyskutowali uczestnicy III Suwalskiego
Kongresu Obywatelskiego – Forum Inicjatyw
Pozarządowych „III Sektor dla Suwałk”, któ-

Ciąg dalszy na str. 7
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>> IX SESJA RADY MIEJSKIEJ
Dziewiątą sesję Rady Miejskiej w
Suwałkach zdominowały sprawy oświatowe. Na początek dobra wiadomość dla
suwalskich nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez samorząd. Od 1 września otrzymają podwyżki
przysługujących im dodatków do wynagrodzenia zasadniczego – tak jednogłośnie zdecydowali suwalscy radni.

Podstawowe zmiany to:
– dodatek za wychowawstwo klasy/
oddziału przedszkolnego ze 104 zł do
110 zł miesięcznie,
– dodatek dla doradcy metodycznego z
259 zł do 350 zł miesięcznie,
– dodatek dla nauczyciela konsultanta z
259 zł do 500 zł miesięcznie,
– dodatek dla opiekuna stażu z 53 zł do
55 zł miesięcznie,
– dodatki za trudne warunki pracy w

zależności od rodzaju tych warunków
wzrosną o 17 zł, 30 zł lub 47 zł,
– doroczne nagrody Prezydenta Miasta
Suwałki wzrosną z 3 000 zł do 3 500 zł,
– doroczne nagrody Dyrektora szkoły
wzrosną z 2 000 zł do 2 200 zł,
Zmieni się też sposób naliczenia dodatków motywacyjnych z kwotowego na
procentowy od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym
wykształceniem magisterskim i z przygotowaniem pedagogicznym i tak:
– dodatek motywacyjny na etat nauczycielski według aktualnych stawek wzrośnie
o 6,41 zł,
– dodatek motywacyjny dla dyrektorów według aktualnych stawek wzrośnie o 49,40 zł.
Ponadto radni przyjęli regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Wynika z niego, że w ramach pomocy zdrowotnej nauczyciel może otrzymać od 150
do 1000 złotych w roku kalendarzowym.
Radni niejednogłośnie ustalili m.in. obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym
kierownicze stanowiska oraz podwyższyli

ZAPYTANIA I INTERPELACJE
Podczas ostatniej sesji radni zgłosili wiele zapytań i interpelacji. Między innymi Zdzisław
Przełomiec z klubu „Łączą nas Suwałki” zgłosił problem z dojazdem pracowników zakładu górniczego w Sobolewie na drugą i trzecią zmianę, sugerując dostosowanie godzin przyjazdu autobusów komunikacji miejskiej.
Odpowiadając prezydent Czesław Renkiewicz stwierdził, że dopiero po spotkaniu z ekspertami prowadzącymi konsultacje społeczne w sprawie rozkładu jazdy suwalskiej komunikacji okaże się, czy jest szansa na dodatkowe autobusy do Sobolewa.
Po raz kolejny na sesji pojawił się temat bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM. Tym razem Józef Murawko z klubu Blok Samorządowy zaapelował o
wspólne przeanalizowanie tego problemu przez policje, Straż Miejską i ZBM. Do tego apelu przyłączył się też Zbigniew De-Mezer z klubu „Łączą nas Suwałki”. J. Murawko zapytał też o możliwość
remontu parkingu przy ul. Noniewicza 40. Prezydent poinformował, że ten parking zostanie prawdopodobnie przebudowany podczas remontu otoczenia i budynku III LO.
Jacek Juszkiewicz z PiS zwrócił uwagę na potrzebę zmiany planu zagospodarowania os. Staszica,
zwłaszcza w okolicy łącznika Staszica–Łanowa. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że takie prace są już prowadzone. Radny poprosił też o zachęcenie właścicieli opuszczonych nieruchomości do
większej troski o porządek. Prezydent przypomniał, że suwalski samorząd podejmował już takie działania. Jednak po tym jak Wojewoda Podlaski uchylił część przepisów przyjętych przez suwalski samorząd, nie ma teraz podstawy prawnej do prowadzenia jakichkolwiek działań. Można jedynie apelować. Radny podziękował służbom miejskim za postawienie znaku na ul. Kazimierza Wielkiego.
Wiele spraw zgłosił Zbigniew De-Mezer z klubu „Łączą nas Suwałki”. Zapytał m.in. o remont
chodników na ulicy Zastawie tylko po jednej stronie jezdni. Prezydent wyjaśnił, że ten remont został przeprowadzony przez firmę gazowniczą, bez udziału finansowego samorządu, jako uprzątnięcie terenu po prowadzonej inwestycji. Trudno zatem oczekiwać, żeby firma wykonała chodnik
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pensum dydaktyczne psychologom, logopedom, pedagogom i doradcom zawodowym z 25 na 26 godzin tygodniowo.

Za sprawą decyzji radnych o przystąpieniu samorządu do realizacji programu
„Żyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach”, w
suwalskich szkołach pojawią się „źródełka”
filtrujące wodę.
Rajcowie ustalili też zasady Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016
rok. Nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w dotychczasowym sposobie realizacji budżetu obywatelskiego.
Nadal projekty do Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego mogą zgłaszać i głosować
przy ich wyborze wszyscy stali mieszkańcy
Suwałk, którzy ukończyli 16 lat. Na projekty „małe” (nieprzekraczające 100 tys.
zł) zaplanowano 600 tys. zł, a na projekty
„duże” (o wartości od 100 tys. do 700 tys.
zł) zaplanowano 1 400 000 zł. W uchwale
Rady Miejskiej zdecydowano, że propozycje projektów do budżetu obywatelskiego
na przyszły rok będzie można składać od
17 do 31 sierpnia.
Jednogłośnie radni zdecydowali o

upamiętnieniu Żydów mieszkających w
Suwałkach przed II wojną światową. Na
Osiedlu II na rogu ulic Noniewicza i
Waryńskiego zostanie ustawiony Kamień
Pamięci z napisem: „Pamięci około 5 500
przedwojennych żydowskich mieszkańców
Suwałk zamordowanych w czasie II wojny
światowej w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego. W tym miejscu znajdowała się synagoga zdewastowana
przez Niemców.” Będzie on wyryty po polsku, hebrajsku i angielsku.
Na czerwcowej sesji radni przyjęli także m.in. uchwały w sprawie finansowania
sportu w Suwałkach oraz wysokości opłat
za zajęcie pasa drogowego.

WYDARZYŁO SIĘ
ry zorganizowało Centrum Aktywności
Społecznej PRYZMAT.
n Reprezentacja Suwałk w składzie: prezydent Czesław Renkiewicz, starosta Szczepan
Ołdakowski oraz insp. Andrzej Bałazy –
Komendant Miejski Policji zajęła drugie
miejsce w zawodach strzeleckich o Puchar
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji. Najcelniej strzelał zespół z Grajewa.
n W Galerii Patio SOK otwarto wystawę malarstwa Elżbiety Murawskiej, na której można
oglądać kilkadziesiąt prac powstałych po 2000
roku. Elżbieta Murawska to uznana ilustratorka, absolwentka ASP w Warszawie. Jej prace w
SOK można oglądać do końca sierpnia.

WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi
radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 7 lipca zapraszają Dorota A. Jabłońska z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bożena
M. Kamińska z Platformy Obywatelskiej.
Natomiast 14 lipca na suwalczan czekają
Zdzisław Koncewicz z Prawa i Sprawiedliwości
oraz Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na spotkanie z radnymi 21 lipca
zapraszają Stanisław Kulikowski oraz Kamil
Lauryn obaj z Klubu Radnych Łączą nas Suwałki.
Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w
biurze Rady Miejskiej, w pokoju 146 na pierwszym piętrze ratusza.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga
Mariola Szczypiń lub wyznaczony przez nią
wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w
każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju
145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

po drugiej stronie, gdzie nie prowadziła inwestycji. Radny pytał o przykry zapach wydobywający
się z kanalizacji przy ul. Buczka. W odpowiedzi prezes PWiK Grzegorz Kochanowicz stwierdził,
że ten przykry zapach pojawia się za sprawą jednej z firm działających w strefie ekonomicznej.
Jak pracownicy PWiK zdobędą niepodważalne dowody na tego typu niedopuszczalny proceder,
odpowiednio zareagują. Radny dopytywał też o działania podejmowane przez PEC jeżeli chodzi
o ogrzewanie domów jednorodzinnych i zmiany z dominującego ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne źródła energii. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że są już prowadzone prace przy programie ograniczającym niską emisję zanieczyszczeń. Program będzie przedstawiony radnym.
Andrzej Turowski z klubu „Łączą nas Suwałki” zaproponował o wykonanie spowalniaczy na
wysokości ul. Świerkowej 20-21. Prezydent Suwałk zapowiedział, że spowalniacze mogą być wykonane pod warunkiem, że zgodę wyrażą mieszkańcy posiadłości położonych bezpośrednio przy
takich spowalniaczach. Wcześniej po zamontowaniu takich spowalniaczy w innych częściach miasta protestowali mieszkańcy pobliskich domów, bo byli narażeni na zwiększony hałas.
Bogdan Beździecki z PiS poprosił o usunięcie ławki, która utrudnia dostęp pracownikom pogotowia ratunkowego do przychodni przy ul. Waryńskiego. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że ławka zostanie przesunięta.
Andrzej Łuczaj z PiS zapytał m.in. o dokończenie chodnika na skwerze przy Zespole Szkół nr
7 w pobliżu nowego placu zabaw. Prezydent zapowiedział, że zostanie to wykonane w drugim
etapie realizacji tej inwestycji.
Grzegorz Gorlo z PiS zapytał o powód przekazania nieruchomości po bazie policyjnej drogowcom, a nie Stowarzyszeniu Bank Żywności. Prezydent Cz. Renkiewicz odpowiedział, że właścicielem tej nieruchomości jest Skarb Państwa i to Wojewoda Podlaski zdecydował o tym na jaki
cel została przeznaczona ta nieruchomość. Miasto nie ma tutaj nic do powiedzenia.
Na ostatniej sesji zapytania i interpelacje zgłosili też: Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas
Suwałki”, Irena Schabieńska z PiS i Karol Korneluk z SLD.

n Suwalscy policjanci w pościgu za podejrzanym o rozbój zatrzymali 27-letniego mieszkańca Suwałk. Do rozboju doszło w jednej z
aptek na Osiedlu Północ. Mężczyzna zabrał
klientce jej portfel. Teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem.
n Wolontariusze z pieskami zachęcali do
adopcji zwierząt podczas drugiego już happeningu „Nie kupuj – adoptuj!”, który odbył
się na Placu M. Konopnickiej. Chętnych do
pomagania bezdomnym zwierzętom nie brakowało. Sto losów loterii fantowej rozeszło
się w dwie godziny. Cały dochód z loterii zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom:
leczenie, karmę, sterylizację. Jego organizatorami byli Fundacja Zwierzęta Niczyje i
Centrum Trójki.
n W Suwałkach Cezary Cieślukowski wiceminister zdrowia zapowiedział, że wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wzrosną
o 300 zł brutto we wrześniu. Najpierw podwyżki mają otrzymać pielęgniarki szpitalne.
Wiceminister zdrowia zapowiedział też szereg
zmian systemowych, które pozwolą zwiększyć
liczbę pielęgniarek, ułatwić wejście do tego zawodu i odbywanie praktyk. W planach są również stypendia i rezydentury pielęgniarskie.
n Jak poinformował portal Onet, działająca od roku w suwalskiej podstrefie SSSE firma Novigo zamierza powiększyć potencjał
swojego zakładu w Suwałkach. Firma Novigo
otrzymała drugie zezwolenie na prowadzenie
działalności w Suwalskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Novigo ma zainwestować 10,4
mln zł. Jest producentem wyrobów drewnianych, głównie wieszaków do ubrań.
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>> MILION

W AQUAPARKU

Kamil Łapiński z Suwałk został milionowym klientem suwalskiego aquaparku. Z tej
okazji były upominki i okolicznościowy tort.

Od otwarcia tego obiektu upłynęło cztery i pół roku i cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem. Suwalski aquapark to: basen
sportowy z ośmioma torami o długości 25 metrów oraz część rekreacyjna z dwoma zjeżdżalniami o długości 112 metrów, jedna o długości
60 metrów i rodzinna dwutorowa, 15-metrowa. Jest także sztuczna rzeka, basen dla małych dzieci, sauna sucha i parowa oraz masaże wodne. Zaprojektowano centrum odnowy
biologicznej dla sportowców. Są też gabinety
urody i piękności.
Budowa aquaparku w Suwałkach kosztowała blisko 50 mln zł. Połowa pieniędzy pochodziła z RPO Województwa Podlaskiego.

>> BARWNY

WOLONTARIAT

Wystawę ukazującą barwną i różnorodną
stronę wolontariatu oraz to, w jaki sposób organizacje pozarządowe wykonują pracę społeczną działając z pożytkiem dla społeczeństwa, przygotowało Centrum Aktywności
Społecznej PRYZMAT. Wystawa pokazuje wolontariat, który ma w sobie dużo pozytywnej energii i niesie ze sobą wiele satysfakcji. Prezentuje wolontariuszy przy pracy.
Organizacje i instytucje zainteresowane prezentacją wystawy szczegółowe informacje
uzyskają w: Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91,
tel./fax 87 565 02 58, e-mail: wolontariat@pry-
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>> MATURZYŚCI – DOBRZE,

GIMNAZJALIŚCI – SŁABIEJ

Dobre wyniki osiągnęli tegoroczni suwalscy maturzyści, którzy zdawali egzamin w nowej formule. W Suwałkach
matury zdało 91,9% absolwentów liceów i techników. To
dobry wynik, bo w podlaskiem zdało tylko 75% maturzystów, a w całym kraju 74 %. Tradycyjnie najwyższą zdawalność mają suwalskie licea, a niższą technika, chociaż i tutaj sytuacja się poprawiła w stosunku do roku ubiegłego.
O tym, jakie szczegółowe wyniki osiągnęli maturzyści
w poszczególnych szkołach dowiemy się wkrótce.
Gorzej wypadli suwalscy gimnazjaliści. Suwalczanie
osiągnęli wyniki słabsze niż ich koledzy w Białymstoku i
Łomży. Najlepsze są wyniki z języka polskiego, a najsłabsze z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka
angielskiego.
Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>> MŁODZI CHCĄ WIĘCEJ
Utworzenie młodzieżowego ośrodka, więcej wydarzeń dla młodzieży, powołanie aktywnej rady młodzieżowej oraz utworzenie
systemu wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości młodych ludzi – to tylko niektóre oczekiwania zgłoszone przez młodzież
z Łotwy, Szwecji oraz suwalskich szkół ponadgimnazjalnych w czasie spotkania na temat rządzenia i zarządzania jakie odbyło się
w Suwałkach.
Przez 3 dni młodzież oraz eksperci z
Norwegii i Szkocji zastanawiali się nad tym,
co można zrobić, aby Suwałki były bardziej
atrakcyjne dla młodych ludzi oraz jak łagodzić skutki migracji i demograficznego starzenia się społeczeństwa? Zdaniem młodzieży m.in.:

– za mało różnorodnych kursów szkoleniowych (w tym np. uczenia przedsiębiorczości),
– brak miejsc pracy dla dobrze wykształconych osób w Suwałkach,
– potrzebne jest miejsce spotkań dla młodzieży „Ośrodka dla Młodzieży” w centrum
miast,
– oczekiwane jest nauczanie języków obcych
(nieodpłatne), młodzież chciałaby brać udział
w wymianach młodzieżowych,
– powinno być więcej wydarzeń dla młodzieży (w tym „udrożnienie” kanałów informacyjnych),
– potrzebna jest aktywna rada młodzieżowa,
– samorząd powinien organizować konkursy
dla młodych przedsiębiorców.
Również zdaniem zagranicznych eks-

– młodzież ma ograniczony dostęp do bazy
sportowej; w mieście jest dużo boisk sportowych, ale można z nich korzystać tylko w klubach poprzez określone sekcje albo na lekcjach
w-f; nie ma do nich swobodnego dostępu,
– potrzebna jest lepsza uczelnia wyższa
w Suwałkach, dająca lepsze wykształcenie
i w perspektywie lepiej płatną pracę w mieście,

pertów potrzebna jest Rada Młodzieżowa
w Suwałkach. Dobrze, że jest decyzja o jej
utworzeniu. Rada powinna mieć swojego dorosłego moderatora oraz wydzielony budżet
na swoje funkcjonowanie.
Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl
i www.um.suwalki.pl
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ
w Suwałkach informuje, że w okresie wakacyjnym do 31
sierpnia zmieniają się godziny otwarcia biblioteki.
Biblioteka Główna, ul. E. Plater 33A, wtorek – piątek 8.0016.00, sobota 9.00-15.00; Zbiory Specjalne, Czytelnia
Książek w soboty nieczynne.
Filia nr 1, ul. Szpitalna 60, wtorek – 10.00-17.00, środa,
czwartek, piątek – 9.00-15.00
Filia 2, ul. Klonowa 41, wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne
Filia 3, ul. Północna 26, wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne
n Biblioteka Publiczna Im. M. Konopnickiej w Suwałkach zaprasza do
udziału w IX edycji konkursu „Suwalskie Limeryki Latem”.
W 2015 roku obchodzimy 300. rocznicę nadania przez kamedułów wigierskich praw miejskich Suwałkom. W tegorocznej edycji konkursu specjalnie cenione będą utwory odwołujące się do postaci i innych elementów przedstawionych w herbie Suwałk.

BLUES WEDŁUG GOMUŁKI
Do końca lipca w Galerii Jednego Obrazu przy Parku Konstytucji
3 Maja można oglądać wystawę prac związanych z Suwałki Blues Festival
autorstwa Kazimierza Gomułki, który już od ponad 35 lat bluesa „przycina” w Suwałkach. Pokątnie pogrywa bluesa na harmonijce ustnej.
Kazimierz Gomułka – architekt wnętrz, projektant form użytkowych,
grafik, rysownik i malarz. Autor rysunków zamieszczanych m.in. na koszulkach Suwałki Blues Festival.

Więcej informacji: www.dwutygodniksuwalski.pl.

Informujemy że Biblioteka posiada do sprzedaży książki w atrakcyjnych cenach oraz w bardzo dobrym stanie.
Lista publikacji przeznaczonych do sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej biblioteki http://bpsuwalki.pl/ogloszenie/ oraz w czytelni książek (pok. nr 8).

Fot. ze strony internetowej SOK

MUZEUM OKRĘGOWE w Suwałkach, GRH „Garnizon
Suwałki” i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe
przygotowują widowisko historyczne Obława Augustowska,
które odbędzie się 19 lipca, w czasie obchodów rocznicowych w Gibach.
Aby zgromadzić środki niezbędne na jego realizację została ogłoszona zbiórka na portalu PolakPotrafi.pl.
Organizatorzy zwracają się z prośbą o wsparcie ich działań.

Ciemna Lumiere zaprasza
Do 9 lipca „Minionki” 2D+3D (animacja/
familijny), „Polowanie na Prezydenta” (akcja), „W głowie się nie mieści” 2D+3D (komedia/fantasy/animacja);
„Terminator: Genisys” 2D+3D (science fiction), „Idol” (dramat/komedia)
ZAPOWIEDZI: od 10 lipca „Ted 2” (komedia), „Randka z królową”
(komedia); od 17 lipca „Ant-Man” 2D+3D (akcja/ science fiction), „Magic
Mike XXL” (komedia);

n

Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły, ul. Kościuszki
45 zaprasza na wernisaż wystawy rzeźby i malarstwa. Dobiesław Gała –
„Przejścia” – rzeźba, malarstwo, 8 lipca, godz. 18.00.
SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n 8 lipca – Opowieści Bluesowe – koncert Blues
Storytellers Sala Kameralna, godz. 19.00, wstęp wolny.
n II Suwalski Salon Sztuki wystawa malarstwa suwalskich twórców
wernisaż 10 lipca, godz. 17.00 Galeria Chłodna 20, ul. Noniewicza 71.
n Malarstwo Elżbiety Murawskiej w Galerii Patio, Ośrodek Kultury,
ul. Papieża Jana Pawła II 5. Wstęp wolny. Wystawa czynna do 31 sierpnia.
n Goście Suwalszczyzny – 18 lipca, godzina 19.00, Koncert
Galowy ZPiT Politechniki Warszawskiej z udziałem gospodarzy ZPiT
Suwalszczyzna, Duża Scena SOK, bilety 20 zł.
Fundacja ART-S.O.S zaprasza na
n Koncert Muzyki Kameralnej 7 lipca o godz. 19.00, Sala Królewska,
ul. Chłodna 12. Wystąpią: Adam Roszkowski – skrzypce oraz Macha
Kanza – fortepian.

W KINIE

ROK ALFREDA
WIERUSZAKOWALSKIEGO
HARMONOGRAM WYDARZEŃ
NA LIPIEC
VII – „Salon myśli od książek zależnych” – spotkanie z autorem: prof.
Bohdanem Cywińskim autorem książki „Dzieje Narodów Europy
Wschodniej”.
19 VII – „Wokół Wierusza – Idzie księżyc ciemną nocą” – zabawy przyjemne i pożyteczne dla starszych i młodszych
25-26 VII – Monachium w Suwałkach
30 VII – Prezentacja monety kolekcjonerskiej „Alfred WieruszKowalski”
Szczegółowe informacje o Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego na:
www.muzeum.suwalki.pl

n
Biblioteka Publiczna
im. M. Konopnickiej w Suwałkach
i Cinema Lumiere prowadzą wspólną akcję „Przeczytaj i obejrzyj”. Każdy kto wypożyczy książkę z listy, otrzyma kupon zniżkowy na film. Lista książek i filmów znajduje się na stronie: www.bpsuwalki.pl. Aktualnie akcją objęty jest film
„Polowanie na prezydenta”, a od 24 lipca będzie „Koko smoko”.

ZAPRASZAMY NA PCHLI TARG
Przyjdź na Pchli Targ: sprzedaj – wymień – kup – twórz i baw się!
Zapraszamy: 12 i 19 lipca; 2, 16, 23 i 30 sierpnia oraz 6, 13 i 20 września.
Suwalski pchli targ dostępny jest również na www.facebook.com/targpchli
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« « «

GWIAZDY SBF 2015 « « «

Blues Festival to największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju. W tym roku odbędzie się w dniach od 9 do 11
lipca. 3 dni koncertów, 2 profesjonalne sceny plenerowe, konkurs zespołów bluesowych oraz koncerty na kameralnych scenach w centrum miasta. Śniadania bluesowe, liczne koncerty akustyczne i nocne koncerty klubowe połączone z jam sessions. Uznane gwiazdy i nowe brzmienia. Do rozpoczęcia SBF na łamach „Dwutygodnika Suwalskiego”
przybliżymy jego program.

Koncert otwarcia – 9 lipca (czwartek)
o godz. 20.00 – duża scena SOK – 40 lat
trójkowej audycji „Bielszy odcień blues”
prowadzonej przez Jana Chojnackiego.
Wystąpią: VOO VOO oraz Paddy Milner,
Jan Galach, Bartek Łęczycki, Wovoka,
Suwałki Gospel Choir. W tym roku mija
30 lat od utworzenia jednego z najoryginalniejszych i twórczych zespołów w historii polskiej muzyki – VOO VOO. Obecny skład zespołu tworzą: Wojciech Waglewski (gitarzysta, wokalista, kompozytor, twórca tekstów), Mateusz Pospieszalski (saksofon, kompozytor), Karim Martusewicz (gitara basowa, kontrabas), Michał Bryndal (perkusja).
THE CLEM CLEMPSON BAND feat. CHRIS
FARLOWE of COLOSSEUM – 10 lipca (piątek)
godz. 20.30 – scena w Parku Konstytucji 3 Maja. Clem
Clempson i Chris Farlowe to muzycy znani z legendarnej
supergrupy Colosseum. Clempson znany jest również jako aranżer i kompozytor muzyki filmowej, a jego muzykę
słychać m.in. w „Evicie” i „Notting Hill”.
COCO MONTOYA – 10 lipca (piątek) godz. 21.40
– scena przy ratuszu. Coco Montoya to najbardziej znana gwiazda tegorocznego SBF. Był gitarzystą John MAYALL
& e Bluesbreakers. Gra lewą ręką, a dodatkowo na odwróconej do góry nogami gitarze. Od 22 lat kontynuuje karierę solową.
Coco Montoya gra i śpiewa z: Rena Beavers (perkusja), Nathan
Brown (gitara basowa), Jerry Leeper (instr. klawiszowe).
SBB – 11 lipca (sobota) godz. 18.50 – scena przy
ratuszu. SBB – zaczynali w 1971 r. jako Silesian Blues
Band; to niekwestionowani pionierzy blues – rocka
w Polsce. Skrót SBB rozwijano jako „Szukaj, Burz,
Buduj”. Od ponad roku znowu grają w pierwotnym
składzie: Józef Skrzek (śpiew, instr. klawiszowe, gitara
basowa, kontrabas), Apostolis Anthimos (gitara, perkusja, instr. perkusyjne i klawiszowe), Jerzy Piotrowski (perkusja, instr. perkusyjne).
JAMES „BLOOD” ULMER MEMPHIS BLOOD
BLUES BAND feat. RONNY DRAYTON – 11 lipca (sobota) godz. 21.20 – scena przy ratuszu. W Memphis Blood
Blues Band oprócz wybitnego lidera również każdy z muzyków
jest marką. A grają w składzie: James Blood Ulmer (śpiew, gitara), Leon Gruenbaum (instr. klawiszowe), David Barnes (harmonijka ustna), Mark Peterson (gitara basowa), Aubrey Dayle
(perkusja). Gościnnie zagra z nimi Ronny Drayton – wszechstronny nowojorski gitarzysta grający z formacją „Defunkt”.
Uwaga! Mamy dla Państwa trzy pojedyńcze wejściówki do rozdania na bluesowe koncerty
klubowe: Pawła Szymańskiego & Lazy Bones (PL), Full Houze (GR) oraz Little Devils & Shuffle Blue
Flames (FR). Pierwsze trzy osoby, które prześlą e-maila na kontakt podany na stronie internetowej
Dwutygodnika Suwalskiego z nazwą zespołu, na który chcieliby pójść, otrzymają bilet.

ROZMARINO
BLUES

Od początku Suwałki
Blues Festival muzyka
bluesowa rozbrzmiewała w uroczej restauracji
Rozmarino. Tak będzie i w tym roku.
W czwartek (9.07) o godz. 23 w Rozmarino
zagra „Obstawa Prezydenta”. Zespół istnieje od
1986 r. i pochodzi z Bolesławca na Dolnym Śląsku.
Ich płyta „O noc mnie nie pytaj” była nominowana do nagrody Fryderyk 2010. Skład „Obstawy
Prezydenta”: Janusz Wykpisz (śpiew), Sławomir Sobieski (gitara), Bogusław Kłak (instr.
klawiszowe), Andrzej Malcher (bas), Tomasz
Bubieńczyk (perkusja).
W piątek (10.07) dwukrotnie (o godz. 10.00
i 23.00) zagra zespół Ścigani. Zespół powstał w
2001 r. na Śląsku, a jego dyskografie stanowią albumy: „Nigdy więcej bluesa”, „Bez hamulców”,
„Spirytus Movens”. Skład zespołu: Maciej Lipna
(gitara, wokal), Ryszard Rajca (perkusja), Sławomir Bywalec (bas), Paweł Ambroziak (gitara).
W sobotę 9 11.07) dwukrotnie (o godz. 10.00
i 23.00) zagra Ben Poole. To utalentowany gitarzysta, wokalista oraz kompozytor i autor tekstów z Wielkiej Brytanii. Jego styl muzyczny to
oryginalna i energetyczna 0meszanka blues-popu i rock’n’ rolla. W 2011 r. był nominowany do
3 nagród British Blues Awards. W 2012 r. reprezentował Wielką Brytanię Na europejskim Blues
Challenge w Berlinie. Przed rokiem wystąpił na
Suwałki Blues Festival.

SBF  BEZPŁATNA
KOMUNIKACJA MIEJSKA

Dobra wiadomość dla wszystkich bluesowiczów. W czasie Suwałki Blues Festival 2015 będzie można bezpłatnie korzystać z przejazdów
autobusami komunikacji miejskiej.
Dzięki inicjatywie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Suwałkach fani bluesa w dniach
9-11 lipca mogą bez biletów przemieszczać się
autobusami komunikacji miejskiej. Muszą jednak
pamiętać o tym, by mieć przy sobie coś, co zastąpi bilet. Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie jeden z trzech rzeczy: identyfikatora SBF
2015, koszulki Suwałki Blues Festival 2015 lub biletu na którykolwiek z koncertów SBF 2015.

BLUESOWY POCIĄG

10 lipca z dworca PKP Białystok o godz. 17.20
ruszy bluesowy pociąg Przewozów Regionalnych,
który po niespełna dwóch godzinach dojedzie do
polskiej letniej stolicy bluesa, którą są od kilku lat
Suwałki. Z dworca PKP Suwałki bluesowy pociąg wyruszy 11 lipca o godz. 3.00.
Podróż za 20 złotych w obie strony odbędzie się w komfortowych warunkach i bluesowym nastroju. Po drodze pociąg zatrzyma się
w: Augustowie, Dąbrowej Białostockiej, Sokółce
i Czarnej Białostockiej.
Bilety na pociąg i na koncerty SF 2015 do nabycia na www.bilety.soksuwalki.eu
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OBŁAWA AUGUSTOWSKA

CZYTELNICY WSPOMINAJĄ:

Od połowy XIX stulecia w kamienicy przy ulicy Kościuszki 78,
na piętrze, był hotel o nazwie „Lipski” – „złożony z 6 izb gościnnych”. Pomieszczenia od właścicieli domu wynajmował Mendel
Pachucki, u którego można było rówież zaopatrzyć się w pochodzące z zagranicy trunki.
Od 1919 roku mieściła się
tu „Księgarnia
i Czytelnia” panien Stanisławy
i Jadwigi Zielonkówien. W
1929 roku księgozbiór liczył
3800 tytułów
i było 98 stałych czytelników.
W budynku w okresie międzywojennym (i wcześniej) działały: sklep owocowy „Polonia”, sklep galanteryjno-perfumeryjny
Zawadzkiego, kolportaż pism „Ruch” S.A Sidkowskiego, filia sklepu cukierniczego Żyda Lisa, tapicer – dekorator Szafranowski,
skład narzędzi A. H. Błachowicza.
Najdłużej, bo od 1847 roku, z historią kamienicy przy Kościuszki
78 związana jest działalnośc rodzin aptekarzy: Wolininów,
Zawadzkich, Bieńkowskiego i Szwejkowskich. Stąd też powiedzenie „od zawsze apteka”.
Pierwszą apteką w Suwałkach, o której są pisemne wzmianki,
była ta założona w 1819 r. przez Józefa Sabotowskiego. Znajdowała
się ona przy Starym Rynku. Następną była apteka przeniesiona
z Augustowa w 1820 roku do już dziś nieistniejącego budynku,
przez patentowego aptekarza Adama Wolinina. Wkrótce zakupił
on dom na rogu dzisiejszych ulic Emilii Plater oraz Kamedulskiej,
gdzie ulokował aptekę. Prowadził ją z aptekarzem I klasy – synem
Ludwikiem. Z powodu komplikacji życiowych i związanych z nimi kłopotów finansowych odziedziczone posiadłości, w tym aptekę, w roku 1846 Ludwik Wolinin sprzedał, a w 1848 r. z Suwałk
wyjechał.
Aptekę kupił dotychczasowy jej prowizor Mikołaj Zawadzki.
W 1847 roku odkupił on również od Amszela Flattau dom przy
dzisiejszej ulicy Kościuszki 78 i przeniósł do niego aptekę. Nowo
powstałą placówkę prowadził wspólnie z zięciem Sylwestrem
Bieńkowskim, do chwili przekazania jej zarządzania synowi Janowi.
Jan prowadził aptekę do wybuchu I wojny światowej. Po zajęciu
Suwałk przez okupanta wywieziony został do Niemiec. Zmarł po
powrocie w 1918 roku. W wyniku tego do apteki wrócił Bieńkowski,
prowadząc ją do 1922 r. czyli do końca swojego życia.
Od 1922 r. zarządzaniem apteką zajął się prowizor farmacji
Bolesław Szwejkowski. Kupił ją w 1927 roku i prowadził do przejęcia apteki przez Niemców w czasie II wojny światowej. W tych trudnych czasach, pomimo uciążliwego nadzoru, Szwejkowski pomagał ludziom nie tylko sprzedając leki – ratował przed wywózką,
przechowywał broń i ulotki, dostarczał leki.
Bolesław Szwejkowski aptekę prowadził do 1949 r. – do chwili przejęcia przez syna Romualda. Funkcjonowała ona jako firma
Szwejkowskich do upaństwowienia w styczniu 1951 roku. Wtedy
otrzymała nazwę „A pteka nr. 42”. Pan Romuald był w niej kierownikiem do czasu przejścia na emeryturę.
Dzięki pracy i dbałości o aptekę, nadany jej przed laty wygląd
i atmosfera tam panująca zachowały się do dzisiaj. Pozostał ten
sam wystrój: zabytkowe meble z lat 1905-07, malowidła z 1905 r.,
inicjały w rogach sufitu o symbolice byłych właścicieli: Zawadzki
– Bieńkowski. Warto to zobaczyć.
Wacław Pankiewicz
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OD ZAWSZE APTEKA

„Książka uświadamia nam jednocześnie, że mieszkańcy regionu dotkniętego zbrodnią wciąż pamiętają, cierpią i czekają na jej wyjaśnienie
oraz na ujawnienie dołów śmierci, w
których spoczywają ich najbliżsi” – tak
Teresa Kaczorowska pisze o swojej
książce „Obława Augustowska” wydanej przez wydawnictwo Bellona w
70. rocznicę największej w powojennej
Polsce zbrodni stalinowskiej. Dokonały
jej liczące ok. 45 tys. regularne oddziały
Armii Czerwonej oraz jednostki NKWD,
wspomagane przez UB, milicję oraz 160
polskich żołnierzy 1. Praskiego Pułku
Piechoty, którzy na terenie powiatów:
augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego zatrzymali ponad 7 tys. ludzi. Los wielu z nich do dziś nie jest znany.
Książka zawiera siedem dokumentalnych reportaży, opatrzonych zdjęciami, dokumentami archiwalnymi, a także współczesnymi zdjęciami, opartych na faktach i autentycznych przeżyciach rodzin ofiar sowieckiego mordu, które przez prawie pół wieku żyły z nadanym im przez PRL-owskie
władze piętnem „rodzin bandyckich”. Wśród rozmówców T. Kaczorowskiej
jest jeden żołnierz podziemia niepodległościowego, a pozostali to członkowie rodzin ofiar obławy. Coraz mniej żyjących świadków tragicznych wydarzeń sprzed 70 lat. Autorzy skromnie wydanej przed 25 laty reporterskiej
książki „Nie tylko Katyń”, Ireneusz Sewastianowicz i Stanisław Kulikowski
rozmawiali przede wszystkim z żyjącymi jeszcze wtedy świadkami sowieckiej zbrodni z lipca 1945 roku. Oba wydawnictwa ukazują tę Obławę przez
indywidualne przeżycia. Na
największą zbrodnię popełnioną w Polsce po zakończeniu II wojny światowej patrzymy nie poprzez suche fakty i
liczby, lecz przeżycia uczestników tych wydarzeń (to
przede wszystkim w książce I. Sewastianowicza i St.
Kulikowskiego) oraz najbliższych ofiar Obławy.
Książka T. Kaczorowskiej
w bardzo przystępny sposób porządkuje wiedzę o Obławie Augustowskiej.
Zawiera m.in. syntezę przygotowaną przez Danutę i Zbigniewa Kaszleja
prezentującą to, co wiemy i czego nie wiemy o Obławie Augustowskiej. Z
tego opracowania m.in. wynika, że w lipcowej pacyfikacji zginęło więcej
niż 592 osób ustalonych dotychczas przez Instytut Pamięci Narodowej.
Niekompletne zestawienie IPN-owskie nie zawiera m.in. dowódcy powojennego podziemia niepodległościowego w naszym regionie sierżanta
Władysława Stefanowskiego „Groma” i jego brata Lucjana. Obydwaj
znaleźli się na liście przygotowanej przez Obywatelski Komitet Poszukiwań
Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r. Potwierdzają to
też relacje rodziny. Na tablicy pamiątkowej na Jasnej Górze napisano o około 2 tysiącach ofiar Obławy Augustowskiej.
Książka T. Kaczorowskiej łatwiej powinna dotrzeć do młodzieży niż wydawnictwa IPN. A na tym nam powinno zależeć szczególnie, bo ta zbrodnia jest ważna dla kształtowania pamięci i tożsamości mieszkańców Suwałk
i regionu. Wiele z rodzin ofiar Obławy teraz mieszka w Suwałkach. Jednym
z bohaterów tej książki jest mieszkający w Suwałkach ksiądz Stanisław
Wysocki.
Szkoda, że autorka nie ustrzegła się kilku uchybień, np. brakuje nazwisk
osób, które w naszym regionie utworzyły Obywatelski Komitet Poszukiwań
Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r. Przypomnijmy,
że założycielami tego Komitetu byli: Mirosław Basiewicz, Piotr Bajer i śp.
Stanisław Kowalczyk. Jednak nie ulega wątpliwości, że ta książka powinna trafić do suwalskich szkół.
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WYDARZENIA SPORTOWE
UDANY START SUWALSKICH LEKKOATLETÓW
Zawodniczka LUKS Hańcza Suwałki Maria
Andrejczyk została mistrzynią Polski juniorów
w rzucie oszczepem z wynikiem 54,80 m na zawodach rozgrywanych w Białej Podlaskiej. Inna
zawodniczka LUKS Hańcza Suwałki Dominika
Dabulis w tej samej konkurencji zajęła piąte miejsce z wynikiem 42,70 m. Piąte miejsce
zajął też Szymon Birt w biegu na 400 m ppł
z czasem 54,35 sek. Również na piątym miejscu została sklasyfikowana sztafeta 4x 100 juniorek LUKS Hańcza Suwałki w składzie: Maria
Andrejczyk, Anna Bałon, Elwira Wróbel i
Kornelia Wróbel z czasem 50, 74 sek. Ponadto Maria Andrejczyk zajęła ósme miejsce w pchnięciu kulą, a Kornelia Wróbel była dziewiąta w biegu na 100 m.
MEDALOWE LEKKOATLETYCZNE CZWARTKI
Cztery medale wywalczyli młodzi suwalscy lekkoatleci w ogólnopolskim finale Lekkoatletycznych Czwartków rozegranym w Łodzi. W tych
zawodach wystartowało kilkuset zawodników z całego kraju. Suwałki reprezentowało 38 zawodników. Tytuł Mistrza Polski na dystansie 300 m,
złoty medal i nagrodę w postaci wyjazdu do Paryża wywalczył reprezentujący SP 4 Adam Leśniewski. Podopieczny Doroty Ćwikowskiej
okazał się najlepszy w kategorii 11-latków pokonując dystans 300 m w
czasie 46,98 s. Bardzo dobrze zaprezentowali się również skoczkowie
zarówno ci w dal, jak i wzwyż. Wicemistrzynią Polski została reprezentantka SP 11 Julia Dorochowicz. Zawodniczka trenowana przez duet
Wandę Bujnowską i Jerzego Zalewskiego, pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 133cm. W tej samej konkurencji brązowy medal
z wynikiem 153 cm zdobył reprezentujący SP 4 Kamil Dargiewicz (rocznik 2002). Brązowy medal zdobyła Anna Kapla (rocznik 2004), uczennica SP 11, która w skoku w dal uzyskała wynik 4,47 m.
BROC Z KOMPLETEM MEDALI
Suwalczanin Jerzy Broc (na zdjęciu z nr 71) wywalczył mistrzostwo
Polski weteranów w kategorii wiekowej M-70 w biegu na
800 m (3:17.50) na zawodach
rozegranych w Toruniu. Broc
zdobył też srebrny medal w
biegu na 400 m. oraz brązowy medal w rzucie dyskiem.
Gratulujemy. Przypomnijmy,
że pan Jerzy to wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika
Suwalskiego”.
SUWALCZANIE POKONALI BIAŁOSTOCZAN
Sukcesem młodych piłkarzy z Suwałk zakończył się turniej finałowy Mistrzostw Województwa Podlaskiego w kategorii – Żak. Drużyna
Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki prowadzona przez trenerów Dariusza
Koncewicza i Tomasza Czygiera pewnie wygrała wszystkie mecze i zajęła pierwsze miejsce. Suwalski zespół kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa, a w meczu finałowym pokonał pewnie 3:1 MOSP Białystok.
SZACHIŚCI Z SP NR 11 W KRAJOWEJ CZOŁÓWCE
Pierwsza
drużyna
Szkoły
Podstawowej nr 11 zajęła trzecie
miejsce w ogólnopolskim turnieju
finałowym projektu „Edukacja przez
Szachy” rozegranym na Stadionie
Narodowym w Warszawie, a druga
drużyna suwalskiej SP nr 11 zajęła
8 miejsce. W turnieju rywalizowało
356 dzieci z 71 drużyn z 62 szkół z całej Polski.

SUWALSCY SIATKARZE PLAŻOWI NAJLEPSI
Suwalczanie Dawid Rusak i Bartosz Mikielski (na zdjęciu) (zostali mistrzami województwa podlaskiego w siatkówce plażowej młodzików. Suwalczanie, mimo że byli o rok młodsi od przeciwników, wygrali
wszystkie mecze turnieju rozegranego na boiskach do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach. Dobrze zaprezentowała się
też druga para Suwalskiego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Siatkówki w składzie
Karol Duda i Rafał Konopko, która zdobyła brązowy medal.
Dawid Rusak wspólnie z Jakubem
Krupińskim wywalczył tytuł mistrza województwa podlaskiego w siatkówce plażowej również wśród kadetów. W Augustowie
suwalczanie pokonali 15 najlepszych par
z Białegostoku, Augustowa, Moniek i Białowieży. Zawodnicy SUKSS byli najmłodszą drużyną turnieju. Suwalczanie uzyskali
awans do półfinału Mistrzostw Polski, który
odbędzie się w dniach 10-12.07 w Augustowie.
Fot. SUKSS
Zawodnicy SUKSS są uczniami Siatkarskiego
Ośrodka Szkolnego przy Gimnazjum nr 7 w Suwałkach. Trenerem zawodników jest Bartosz Jasiński.
ZMIANY W ŚLEPSKU
Nowym trenerem pierwszoligowych siatkarzy Ślepska Suwałki został Dmitrij Skorij, któremu pomagać będą: Mateusz Kuśmierz (jako
drugi trener) oraz Wojciech Winnik, kapitan drużyny, a jednocześnie
członek zarządu klubu.
Z poprzedniej kadry zostanie przynajmniej siedmiu graczy: Wojciech
Winnik, Kacper Gonciarz, Kamil Skrzypkowski, Łukasz Rudzewicz,
Krzysztof Andrzejewski, Jakub Urbanowicz i Maciej Mendak. Z wypożyczenia do Centrum Augustów wraca mierzący 205 cm Tomasz
Wasilewski.
Do ekstraklasowych MKS Będzin i BBTS Bielsko-Biała odchodzą
Mariusz Schamlewski i Krzysztof Modzelewski. Do I-ligowego AZS
Kraków odszedł Karol Rawiak, a Bartłomiej Kluth do Kęczanina Kęty.
Suwalscy kibice Ślepsk w nowym składzie będą mogli obejrzeć w dniach
25-27 września na VI Memoriale Józefa Gajewskiego, w którym zagra m.in.
wicemistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski Trefl Gdańsk.
WIGRY PRZED NOWYM SEZONEM
29 czerwca piłkarze suwalskich Wigier rozpoczęli przygotowania do
nowego sezonu I ligi. Najpierw trenowali na suwalskich obiektach. W sobotę w Suwałkach rozegrali pierwszy mecz z drugoligowcem Zniczem
Pruszków. Trenerzy obu drużyn wykorzystali to spotkanie by sprawdzić
nowych piłkarzy. Mecz zakończył się zwycięstwem Znicza 1:0. Od 7 lipca
Wigry rozpoczynają obóz przygotowawczy w Białej Podlaskiej. Podczas
obozu podopieczni Zbigniewa Kaczmarka rozegrają mecze sparingowe: 8 lipca zmierzą się z Pogonią Siedlce, a trzy dni później z Górnikiem
Łęczna. Kolejne mecze sparingowe Wigry rozegrają z: Stumbras Kowno
(15.07) i Olimpią Zambrów (17.07). W następnym sezonie w barwach
Wigier nie zobaczymy już Michała Kopczyńskiego, Sebastiana
Radzio, Nerijusa
Valskisa, Maksims Rafalskis,
Kamila Adamka,
Daniela Michałowskiego i Macieja Wasilewskiego.
Znany już jest
terminarz I ligi
na sezon 2015/
2016. Rozgrywki
rozpoczną się 1
W pierwszym sparingowym meczu Wigry przesierpnia i potrwa- grały 0:1 ze Zniczem Pruszków
ją do 29 listopaFot. Marta Orłowska
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da. Jesienią zostanie rozegranych 19 kolejek ligowych, w tym dwie rundy rewanżowej. Piłkarze Wigier pierwszy mecz rozegrają na wyjeździe
w Katowicach z GKS-em. Następnie zmierzą się w Suwałkach z beniaminkiem – zespołem Rozwój Katowice (8-9 sierpień). Jesienią Wigry rozegrają 10 meczów na wyjeździe i 9 w Suwałkach. Na stadionie przy ul.
Zarzecze jesienią zagrają z: Bytovią Bytów (22-23.08), Stomilem Olsztyn
(29-30.08), Chojniczanką Chojnice (12-13.09), Dolcanem Ząbki (26-27.09),
Chrobrym Głogów (10-11.10), Zawiszą Bydgoszcz (24-24.10), Wisłą Płock
(7-8.11) i GKS Katowice (21-22.11).
Ukonstytuował się nowy zarząd SKS Wigry Suwałki. Prezesem klubu na następną kadencję został Dariusz Mazur. Wiceprezesem wybrano Sylwestra Cimochowskiego, a sekretarzem Jana Sztukowskiego.
Członkami zarządu zostali też: Paweł Przełomski, Kamil Makarewicz,
Mieczysław Osys i Grzegorz Żukowski.

RECMAN CUP 2015
1 sierpnia Ośrodek Sportu i Rekreacji
wspólnie z marką Recman i Mercedes–
Benz organizują amatorski turniej tenisa ziemnego Recman Cup 2015. To
pierwszy taki turniej w Suwałkach.
Rywalizować będą mężczyźni w grze
pojedynczej. Przypominamy, że marka
Recman jest oficjalnym sponsorem męskiej reprezentacji w tenisie ziemnym.
Turniej patronatem medialnym objął „DwuTygodnik Suwalski”.

SUWAŁKI FOOTBALL LEAGUE
Drużyna Autoland wygrała amatorską Suwałki Football League.
Kolejne miejsca zajęły zespoły: UKS Rutka-Tartak, przed Aquael i Salag.
Wojciech Mickiewicz z Salagu został królem strzelców Suwałki Football
League. W pierwszej edycji amatorskiej SFL wystąpiło 14 drużyn z wieloma byłymi i aktualnymi piłkarzami Wigier Suwałki, Sparty Augustów,
Pomorzanki Sejny i Gieretu Giby w składach. Organizatorem SFL jest
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Patronat medialny nad SFL sprawował „DwuTygodnik Suwalski”.

W ST. PETERSBURGU ĆWIERĆFINAŁ
Na badmintonowym turnieju White Nights 2015 rozgrywanym w
rosyjskim St. Petersburgu zawodnik SKB Litpol-Malow Suwałki Adam
Cwalina grając w parze z Przemysławem Wachą przegrał w ćwierćfinale z malezyjską parą Kien Keat Koo/ Boon Heong Tan 15:21, 17:21.
To drugie spotkanie tych debli w tym roku i druga porażka Polaków.
Wcześniej Adam Cwalina/Przemysław Wacha ( rozstawieni z nr1, 22.
ranking światowy) pokonali Rosjan Gordey Kosenko/Vadim Novoselov
19:21, 21:17, 21:4.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE NA TERENIE MIASTA SUWAŁK W 2015 ROKU
Miejsce udzielanych
porad, telefon
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Noniewicza 71 A, pok. nr 117
tel. 87 563-56-01
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Nowomiejska 10, tel.
87 566-41-49, 87 567-00-67 wizyty
umawiane telefonicznie
Izba Wytrzeźwień
ul. Sportowa 24, tel. 87 566-34-19
bezpłatny nr tel. 800-137-200
Suwalskie Stowarzyszenie Klub
Abstynentów „FILAR”
ul. Kościuszki 71, tel. 87 565-12-92
Centrum Interwencji Kryzysowej
przy Parafii pw. NSPJ, ul. Kościuszki
58, tel. 87 566-39-37
Fundacja EGO
ul. Noniewicza 91, lokal 12,13, tel.
535-032-190
Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, tel. 87 565-02-58,
kom. 883-240-678
Poradnia Psychologiczna SP SP ZOZ
ul. Reja 67 A, tel. 87 562-6456,87 562-64-70

Rodzaj porady

Dni i godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
*Procedura zobowiąza- 8.00-16.00
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30-15.30
7.30 – 15.30
nia do leczenia odwykowego
*Procedura Niebieskiej
Karty
*Poradnictwo rodzinne 9.00-10.00
17.00-18.00 10.00-12.00
15.00-18.00
16.00-18.00
14.00-15.00
*Poradnictwo psycho- 14.00-16.00
17.00-18.00
17.00-18.00
14.00-16.00
logiczne
*Telefon Zaufania dla 8.00-13.00
13.00-18.00 13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-18.00
osób z problemem alkoholowym, narkomanii
i uwikłanym w przemoc
w rodzinie
*Poradnictwo admini16.00-17.00
stracyjno-prawne, przemoc w rodzinie
*Poradnictwo prawne 15.30-19.00
15.30-18.00
*Poradnictwo psychologiczne
*Poradnictwo psycho- od godz.
od godz.
od godz. 15.30 od godz. 10.00 od godz. 16.00
logiczne
16.00
16.00
od godz. 16.00 od godz. 16.00
*Poradnictwo rodzinne
Poradnictwo prawne
14.00-18.00 14.00-18.00
Poradnictwo psycholo16.00-20.00
16.00-20.00
giczne mediacje
Pomoc udzielana w zależności od zapotrzebowania, po wcześniejszym umówieniu się.
Porady psychologiczne 8.00-15.05
8.00-20.00
15.00-18.05
8.00-15.05
8.00-12.00
w ramach umowy z NFZ
(na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)
Sesja psychoterapii ro- 7.30-20.00
7.30-20.00
7.30-20.00
7.00-19.35
7.30-19.35
dzinnej

Poradnia Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Reja 67 A, tel. 87 562-64-70,
87 562-64-59, 87 562-64-69
Poradnia Terapii Uzależnień od Sesja psychoterapii ro- 7.30-20.00
Substancji Psychoaktywnych ul. Reja dzinnej
67 A, tel. 87 562-64-70, 87 562-64-55
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O IZBIE W RATUSZU
Nad tym, jaki mógłby być kierunek przekształceń suwalskiej
noclegowni i Izby Wytrzeźwień dyskutowali w ratuszu przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych i samorządu (na
zdjęciu). Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek Suwalskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM.
Teraz w budynku zajmowanym przez Izbę Wytrzeźwień funkcjonuje też noclegownia dla mężczyzn z 19 miejscami, prowadzona
przez MOPS w Suwałkach, Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
od Alkoholu, prowadzony przez Suwalskie Stowarzyszenie
WYBÓR oraz Telefon Zaufania, prowadzony przez Izbę.
Suwalska Izba Wytrzeźwień zatrudnia 16 osób. Oprócz nich
na zlecenie pracuje sześciu lekarzy i psycholog. W tym roku
koszt funkcjonowania izby jest szacowany na blisko 1,3 mln
zł. W 2014 roku, po odliczeniu dochodów, koszt dla budżetu miejskiego wyniósł 807.895 zł. W 2014 roku w Izbie przebywało 2.531 osób, niektórzy wielokrotnie. Wielu ze stałych
bywalców nie płaci za pobyt w tej placówce. Pobyt w Izbie
do najtańszych nie należy. Jednorazowa opłata wynosi 300 zł.
W Polsce niektóre miasta decydują się na powierzenie lub
wsparcie prowadzenia ośrodków realizujących zadania izb wy-

trzeźwień i opieki nad bezdomnymi organizacjom pozarządowym, np. w Gdańsku, Grudziądzu, Poznaniu, Wrocławiu.
Niektóre samorządy zlikwidowały izby, bądź przekształciły
w placówki łączące zadania izb z innymi działaniami wobec
osób nietrzeźwych, bezdomnych, wykluczonych lub zagrożonych takim wykluczeniem oraz członków ich rodzin. Krzysztof
Kuranowski ze Stowarzyszenia dla Rozwoju w Suwałkach zaproponował, że ze względu na inny charakter pracy z bezdomnymi, lepiej byłoby nie łączyć Izby Wytrzeźwień z noclegownią.
Nie jest przesądzone, jakie rozwiązanie zostanie wybrane w
Suwałkach. Wkrótce odbędzie się kolejna debata w tej sprawie, również z udziałem przedstawicieli suwalskich organizacji. A o ostatecznym kształcie ewentualnych zmian zadecydują suwalscy radni.
Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR”
ul. Szpitalna 77, tel. 87 566-24-44,
kom.506-223-424

16.00-17.30

16.00-18.00

*Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców
przemocy, grupa „Moc-zamiast
przemocy”

*od lipca grupa psychoterapeutyczna dla
współuzależnionych „Możesz to
zmienić”

Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR”
ul. Kościuszki 71,tel. 87 566-24-44
kom. 506-223-424

15.00-16.00

14.30-16.00

*Grupa wsparcia dla młodzieży uzależnionej
„Mój wybór abstynencja”

17.00-19.00
*Grupa terapeutyczna dla osób
doświadc z ają cych przemocy
„Powrót do godności”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *Poradnictwo socjalne
7.30-15.30
Dział Pomocy Kryzysowe
*Poradnictwo z zakresu
ul. 23 Października 20,
przeciw-działania przemo- 7.30-15.30
tel. 87 565-28-91
cy w rodzinie

*Poradnictwo i konsultacje
8.00-16.00
psychologiczne
*Poradnictwo prawne

samopomocowa grupa
Anonimowych
Narkomanów

10.00-12.00

15.00-16.45

*Konsultacje indywidualne
–
uzależnienia,
współuzależnienia, przemoc

*Konsultacje indy- *Grupa Socjoterawidualne – uzależ- peutyczna młodzienienia, współ uza- ży młodszej
leżnienia

*Grupa socjote- 16.00-18.30
rapeutyczna dla *Grupa wsparmłodzieży
cia dla osób do15.45-17.45 ś w i a d c z a j ą *Konsultacje in- cych przemocy
dywidualne – „Podnieś głowę”
uzależnienie od
narkotyków
17.00-18.00
16.00-18.00 *Konsultacje in*Porady prawne dywidualne psy16.00-19.00 choterapii DDA
*Konsultacje indywidualne –
uzależnienia,
współuzależnienia, przemoc. tel.
506-223-424

*Trening lub maraton terapeutyczny wg. hormonogramu
-----------------------

*Konsultacje in- Grupa socjotedywidualne psy- rapeutyczna dla
choterapii DDA młodzieży
„Nawigator”

16.30-18.30

16.30-18.00
od lipca

16.00-19.00

16.00-18.00

od 16.00

Sobota
*Trening lub maraton terapeutyczny
wg.
hormonogramu

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

9.00-16.00

8.00-9.00
14.00-20.00

11.30-19.30

8.00-9.00
10.30-17.00
*Terapia inter- 15.30-17.30
15.30-17.30
wencyjna – se- *Terapia inter- *Terapia interwen- 17.00-19.30

*Grupa wsparcia dla osób sje ustalane in- w e n c y j n a - s e uwikłanych w problemy d y w i d u a l n i e sje ustalane inz psychologiem d y w i d u a l n i e
przemocy w rodzinie
z psychologiem

*Terapia interwencyjna-sesje ustalane indywidualnie
cyjna-sesje ustala- *Terapia interwen- z psychologiem
ne indywidualnie cyjna-sesje ustalaz psychologiem
ne indywidualnie
z psychologiem
211/2015
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Ruszyła rekrutacja do systemu
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO taką nazwę nosi budowany właśnie szlak rowerowy poprowadzony przez pięć województw Polskich wschodniej. Szlak będzie przebiegał przez Suwałki następującymi ulicami: Reja,
Tysiąclecia Litwy, Pułaskiego, Utratą i Sejneńską.
Ogłoszony został nabór obiektów zainteresowanych uzyskaniem statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”.
Będzie on trwał od 15 czerwca do 15 lipca 2015 r.
Do zgłoszenia w tym systemie zapraszamy z terenu Miasta Suwałki:
– gestorów obiektów noclegowych i gastronomicznych,
– zarządców atrakcji turystycznych,
– punkty informacji turystycznej,
– operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: np. stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego, itp.,
Zgłoszone obiekty zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych, która od 31 lipca br. będzie się znajdowała na portalu informacyjnym
o szlaku www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej.
W celu uzyskania rekomendacji “Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na portalu www.greenvelo.pl.
Szczegółowych informacji na temat naboru i systemu rekomendacji MPR udziela zespół Konsultanta ds. Produktu Wschodniego Szlaku Rowerowego
Green Velo tel. 507 245 142, 535 245 142, 88 33 27 964. mail; mpr@greenvelo.pl.
Zachęcamy podmioty branży turystycznej z terenu Miasta Suwałki o zgłoszenie się do bezpłatnego systemu Miejsc Przyjaznych
Rowerzystom w terminie od 15 czerwca do 15 lipca 2015 r.
206/2015
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości
gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki.
1) działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348
/2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, niezabudowane,
położone na terenie Gminy Suwałki, obręb Poddubówek, są sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,2500 ha, grunty orne klasy IVa o
pow. 0,0400 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,2186 ha, grunty orne klasy VI
o pow. 1,2000 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,7059 ha,
pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1400 ha, nieużytki 1,5600
ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według
zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie
Suwałki, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2010 roku (opublikowana w Dz.U.Woj.Podlaskiego nr
109, poz. 1609 z dnia 25.05.2010 r.) działki ozn. nr geod: 344/2, 347/2, 348/
2, położone w obrębie Poddubówek, znajdują się w konturze o symbolu
2W – teren odstojnika wód opadowych, działka ozn. nr geod. 344/3 położona jest w konturze o symbolu 13R – tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Pozostałe działki położone są na terenie, dla którego brak
jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i spełniają również rolę odstojnika wód opadowych.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 782 zł
(słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa złote).
Wadium w wysokości 78 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.11.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.
Drugi przetarg odbył się w dniu 12.02.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ 1 osoba wpłaciła wadium i nie przystąpiła do przetargu.
Kolejny przetarg odbył się w dniu 21.05.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ 1 osoba wpłaciła wadium i nie przystąpiła do przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza
1 w sali nr 146.
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Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. nieruchomości na
rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 20 lipca 2015 r.
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o
zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących
podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na
poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który
wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym
przez organizatora przetargu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.
Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
· do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.
202/2015
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UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
tel. 87 566 28 25
dwutygodnik@bpsuwalki.pl

WYNAJMĘ
n

Do wynajęcia lokale biurowo-handlowe, gabinety lekarskie
– tanio, Suwałki, ul. Pułaskiego 30J, tel. 501 559 660
195/2015

n

Wynajmę lokale wŁomży od 20 do 100
tel. 600 588 666

m2,
186/2015

PRACA
n

Zatrudnię z językiem słowackim lub czeskim,
tel. 600 588 666

187/2015

SZAMBABETONOWE
PRODUCENT515373550
188/2015

Sprzedam drewno na opał, różne gatunki
z dowozem tel. 608-230-335

110/2015

ZARZĄD POWIATU W SUWAŁKACH
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.07.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 60, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego, położonej w obrębie
Dowspuda, gm. Raczki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy na cele związane z wydobyciem kopalin
na okres 5 lat.
209/2015

ZARZĄD POWIATU W SUWAŁKACH
działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 07 lipca br. w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, na tablicy ogłoszeń
wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Suwalskiego położonych w Budzisku, przeznaczonych
do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres od 01 sierpnia
2015 roku do 31 lipca 2018 r. na rzecz dotychczasowego najemcy.
208/2015

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2015 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 18 czerwca 2015 r. do 09 lipca 2015 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na cele rekreacyjne na okres 15 lat w drodze przetargu
(Zarządzenie Nr 215/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18.06.2015r.).
Dotyczy nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Stanisława
Staniszewskiego stanowiących zbiornik wodny Sobolewo i w rejonie
zbiornika.
203/2015

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
zwraca szczególną uwagę na niebezpieczną roślinę o nazwie Barszcz
Sosnowskiego. Roślina ta
występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych,
kanałów i rowów, także
na poboczach dróg i przy
szlakach turystycznych
oraz na nieużytkach czy
odłogach.
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, a
dodatkowo włoski na liściach i łodygach wytwarzają parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Jego parzące działanie
nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne są dzieci i osoby cierpiące na alergie.
„W przypadku wykrycia i stwierdzenia obecności rośliny, proszę o jej
zwalczanie. Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców należy informować społeczeństwo o niebezpieczeństwie jakie niesie ze
sobą kontakt z rośliną” – informuje Daniel Szutko, zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony roślin
Barszcz Sosnowskiego nie jest rośliną kwarantannową podlegającą obowiązkowi zwalczania. O zakresie i metodzie zwalczania tej rośliny decyduje posiadacz działki, na której występuje ognisko.

DYŻURY SUWALSKIEJ RADY SENIORÓW
W drugi poniedziałek każdego miesiąca, w godzinach 10.00-12.00
można porozmawiać z członkami Suwalskiej Rady Seniorów o sprawach
ważnych dla starszych mieszkańców Suwałk. Dyżury odbywają się w następujących siedzibach:
1) Biuro Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach,
ul. Kościuszki 71
2) Przedszkole nr 7, ul. Andersa 10
3) Galeria Regionalna przy parafii pw. Chrystusa Króla, ul. Jana Pawła II 3
4) Restauracja „Fantazja”, ul. Zastawie 42
5) Sala katechetyczna na plebanii parafii pw. Św. Piotra i Pawła, ul. Wojska
Polskiego 36
Najbliższe dyżury: 13 lipca i 10 sierpnia.

STAROSTA SUWALSKI
podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu
Państwa, położonych w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat, na cele rolnicze.
207/2015

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2015 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 24.06.2015 r.
do 15.07.2015 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 227/2015 z dnia 24 czerwca
2015 roku). Dotyczy sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, położonej w Suwałkach przy ul. Patli 22.
205/2015
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„ZROBILI SOBIE DOBRZE”

CHŁODNYM
OKIEM

dego dnia w kolejce do rejestracji, od rana aż do wieczora, tkwi kilkanaście, lub kilkadziesiąt osób. Wszyscy
tracą czas, nerwy i – nomen omen –zdrowie. Ja straciłem „tylko” około godziny, bo w kolejce przede mną było „tylko” kilkanaście osób. Kiedy było kilkadziesiąt po
prostu rezygnowałem. Teraz pomnóżmy ten czas jednostkowy przez tygodnie i miesiące, przez te ogromne
rzesze „kolejkowiczów”. To są grube tysiące straconych
bezpowrotnie godzin – bez pożytku, bez potrzeby, bez
sensu. Pomnóżmy te tysiące ludzi i tysiące godzin (a kolejka do rejestracji to tylko jeden z przykładów) choćby
przez minimalną stawkę godzinową, wyjdą nam naprawdę niemałe kwoty. Ja zaczynam powoli widzieć związek
pomiędzy autostradą i kolejką, a państwo?
Nieoficjalnie usłyszałem, że kolejka ma dwa powody – sezon urlopowy i oszczędności. Słowem, jak usłyszałem w kolejce, „zrobili sobie dobrze”. Aż dziw bierze,
że nikt kolejkowych komentarzy (ten był najłagodniejszy) nie chce usłyszeć.

Czy wiecie szanowni czytelnicy,
że kilometr autostrady wybudowanej
w Polsce jest droższy od czeskiej, niemieckiej i – tu bardzo znacznie! – duńskiej? Rodzi się najważniejsze pytanie –
co jest tego powodem? Przecież Niemcy
i Duńczycy zarabiają wielokroć więcej niż
Polacy, zaś zapewne cena materiałów użytych do budowy, maszyn, urządzeń. jest
porównywalna. Na dodatek dowiadujemy się, że wiele polskich firm
budujących drogi zbankrutowało, bo było zmuszonych przez inwestora do budowania po cenach poniżej własnych kosztów. Hmm… – myślę sobie – budują drożej niż Niemcy i znacznie drożej niż Duńczycy
i się im nie opłaca? Co najmniej dziwne.
Wszystko to przeczytałem w kolejce do rejestracji w naszym szpitalu. Czasu miałem aż nadto, bo w rejestracji pracuje tylko jedna pani, w jednym okienku, choć okienek jest moc.
Czy jest jakikolwiek związek pomiędzy ceną kilometra autostrady a kolejką, nierzadko kilkugodzinną do szpitalnej rejestracji, oczywiście prócz tego, że o autostradach czytałem w kolejce?
Pozornie nie ma tu związku żadnego, ale – zastanówmy się: każ-
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POZIOMO:
2) potocznie: koniec, kwita
6) włókno z egzotycznych liści
7) rumieńce na twarzy
8) grająca lub na ubrania
11) obsługuje gilotynę w drukarni
13) rocznik, kronika
14) ”Wierna” Stefana Żeromskiego
15) skuter jak owad
16) polski herb szlachecki
19) dawniej siekiera, topór
22) sklep z dziełami sztuki i antykami
23) na pięciolinii
24) uniwersytecki zamek
26) dobra zawsze w cenie
28) Białoszewski, poeta i dramatopisarz (Chamowo)
29) hardy go nie zgina
30) miasto nad Iłżanką, w powiecie
radomskim
31) polski poeta, pisał pod pseudonimami Jan Stożek, El...y
PIONOWO:
1) senna mara
2) iracki port rzeczny i morski
3) imitacja skóry
4) Indianin z powieści K. Maya
5) kuzynka łasicy
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www.cinema-lumiere.pl

Centrum Handlowe Plaza Suwałki,
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
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suwalki@cinema-lumiere.pl
Telefon – rezerwacje, kasa:
(87) 618 20 23

KUPON
NR 14

STANISŁAW KULIKOWSKI
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9) zespół pod żaglami
10) władca starożytnego Egiptu
11) wymusza milczenie
12) komedia Aleksandra Fredry
17) „... do młodości” Adama Mickiewicza
18) cyfra z lodowiska
20) z grzędami
21) koński tył
24) Ono, żona Johna Lennona
25) roślina ozdobna, obrazkowiec
27) szarża, natarcie
Litery z pól ponumerowanych dodatkowo, uporządkowane od 1 do
12 utworzą rozwiązanie – tytuł filmu
(premiera w czerwcu), które należy
przesłać wraz z kuponem pod adresem „DwuTygodnika Suwalskiego” do
17 lipca. Wśród nadawców prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrodę
ufundowaną przez przez Cinema Lumier w Suwałkach.
Rozwiązanie krzyżówki nr 13:
Lato z bluesem.
Nagrodę otrzymała Olga Szostak
z Suwałk.
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Publiczność z entuzjazmem przyjęła spektakl „Konstelacje”
21 przedstawień w kategorii dziecięcej i młodzieżowej zaprezentowano na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu
Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2015”. Jury nie przyznało Grand Prix. W kategorii dziecięcej pierwsze miejsce zajęły: Teatr Grodzieński Dzwoneczek za spektakl „Gil i strach na
wróble”; Teatr Debiucik z Wilamowa za spektakl „Cyrkowisko”
i Teatrzyk „W kieszeni” z Węgorzewa za spektakl „Telewizor”.
W kategorii młodzieżowej pierwszego miejsca nie przyznano, a drugie miejsce zdobyły: Teatr effecte D – z Senec oraz
Teatr Movement z Rygi. Suwalski Teatr Efemeryczny Dzieciaki
otrzymał nagrodę jury dziecięcego za spektakl „Chłopcy z Placu
Broni”, nagrodę jury młodzieżowego odebrał Teatr Ruchu
Forma z Andrychowa.

>>

MUZYCZNE LATO NA PLACU MARII KONOPNICKIEJ

Koncertem Mileny Łukasiewicz i Wigry Swingers rozpoczęło muzyczne lato na Placu Marii Konopnickiej.
Niemalże co tydzień do końca wakacji w piątkowe i sobotnie wieczory będzie można posłuchać muzyki na Placu
Marii Konopnickiej w ramach dwóch cykli: „Na dywaniku u Marii” oraz Artystycznych Sobót z SOK-iem.
Zespół Wigry Swingers ma od niedawna nową wokalistkę. Do grupy dołączyła Milena Łukasiewicz. Znakomity
głos, umiejętności interpretacji utworów oraz wyczucie sceny – mówią o niej ci, którzy znają się na muzyce. Trzon zespołu stanowią doświadczeni muzycy:
Marian Szaryński (klawisze),
Leszek Wiśniewski (perkusja), Aleksander Witkowski
(kontrabas) i Wiesław Jarmoc
(gitara). Razem zabrali słuchaczy w muzyczną przeszłość –
do czasów Billie Holiday, Niny
Simone i Franka Sinatry. I jak
zwykle – to już tradycja – wypadli znakomicie. Szkoda, że
słyszymy ich tak rzadko.
Fot. Jan Życzkowski

(sk)

Do końca wakacji w piątkowe
wieczory będzie można jeszcze
usłyszeć:
17 lipca – The Cookies
24 lipca – Broom
31 lipca – Dzieciuki
14 sierpnia – Mniej Więcej
21 sierpnia – Annboo Miracle
Sound
28 sierpnia – Kapela
Czarnoleska.
W ramach cyklu koncertów
Artystyczne Soboty z SOK-iem
można jeszcze posłuchać:
18.07 – Monika Bogdanowicz i
Monika Band
1.08 – Frend’s Blues Band i Susz
22.08 – Milena Łukasiewicz z zespołem.
Wszystkie koncerty rozpoczynają się o 20.00. Wstęp wolny.
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>> GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
W sobotę nad Zalewem Arkadia rozpoczęło się Grand Prix siatkówki
plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, które potrwa do końca sierpnia. W pierwszym turnieju rywalizowało 17 dwuosobowych drużyn kobiecych i męskich.
Wśród kobiet zwyciężyły Katarzyna Popiel i Jolanta Żylińska z Sejn przed
Katarzyna Stepko i Urszulą Pietraszewską z Płociczna – Tartak oraz Litwinkami
Sigita Graużinyte – Diana Kantereviciene. Wśród mężczyzn wygrali Michał
Netter – Łukasz Bernatowicz z Augustowa przed Mateuszem Szwejkowskim i
Wojciechem Zaborowskim z Suwałk oraz Kamilem Skrzypkowskim (Suwałki)
– Mateusz Aleksandrowicz (Augustów).
Terminy kolejnych zawodów:
– mężczyźni – 4, 11, 18 lipca oraz 1, 8, 22 i 29 sierpień
– kobiety – 4,11 lipca oraz 8, 22, 29 sierpień
– miksty – 25.07.
Zgłaszać się można w dniu zawodów lub telefonicznie pod numerami
tel.87 566 32 81.Szczegóły w regulaminie Grand Prix na stronie internetowej OSiR w Suwałkach.
Fot. Marta Orłowska
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