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W Muzeum im. Marii Konopnickiej 19 sierp-
nia uroczyście otwarto nową wystawę stałą 
„Pieśń o domu”, poświęconą życiu i twórczo-
ści poetki. Wcześniej, w latach 2017-18 budynki 
Muzeum przeszły generalny remont.

Wystawa łączy elementy scenograficzne, 
oryginalne obiekty muzealne, grafikę i nowo-
czesne rozwiązania multimedialne. O tej wy-
jątkowej ekspozycji mówi kierownik muzeum 
Magdalena Wołowska-Rusińska:

– Patronka na-
szego muzeum jest 
b o h a t e r k ą  t e g o ż 
swoistego ekspery-
mentu, gdyż musimy 
przyznać, że nic tu nie 
jest zwyczajne, ani 
oczywiste, czy  jed-
noznaczne. Nie znaj-
dziemy tu typowych 
gablot, eksponatów, 

podpisów. Zabieramy widzów w przestrzeń tro-
chę snu, trochę wizji, nawet science fiction. Tylko 
po to, by w zwiedzającym wywołać emocje, 
pobudzić jego wrażliwość i otworzyć na Marię 
Konopnicką. Jestem przekonana i liczę na to, że 
zwiedzający poczuje się na tyle zaintrygowa-
ny tą opowieścią, która tu została przedstawio-
na środkami wyrazu wzbudzającymi silne emo-
cje, że będzie chciał twórczość poetki czytać  
i poznawać po swojemu. Na pewno wyszliśmy 
z płaszczyzny posągowej Marii Konopnickiej, 
chcieliśmy ją odbrązowić, nie po to by jej umniej-
szyć jako poetce, celebrytce swoich czasów. 
Chcieliśmy, by stała się bardziej ludzka i przy-
stępna. Naszą misją było dotrzeć do młodzie-
ży i tych, którzy zamknęli się na M. Konopnicką  
i którzy ją zaszufladkowali. Czy to jako twór-
czynię nowel, poezji ludowej czy patriotycznej.

Autorami koncepcji, scenariusza i projek-
tu wystawy są Michał Urban (autor wielu wy-
staw, m.in. wystawy Fabryka Schindlera, wy-
stawy w Muzeum w Elblągu i wielu innych), 
Marek Zalibowski (artysta grafik) i pracowni-
cy Muzeum Magdalena Wołowska-Rusińska  
i Krzysztof Skłodowski.

Całkowita wartość projektu to 2 223 385 zł,  
z czego dof inansowanie z UE stanowiło  
1 719 877 zł. Wkład własny Miasta Suwałki do 
projektu wyniósł: 503 508 zł. Dodatkowo z bu-
dżetu miasta dołożono kwotę 244 225 zł po-
za projektem.

Nowa  wystawa  stała  w  muzeum

Z powodu dużej frekwencji otwarcie zostało zorga-
nizowane na zewnątrz budynku muzeum

Przybyli goście z zainteresowaniem oglądali salę  
z fantomami postaci z epoki

Figura 
ukazująca 

M. Konopnicką 
z roku 1910 tuż 

przed jej śmiercią
wykonana  

w druku3D

Adres hołdowniczy jaki skierowali suwalczanie  
do M. Konopnickiej z okazji 25-lecia jej pracy li-
terackiej (oryginał został wypożyczony z muzeum 
w Żarnowcu)

Hologram przedstawiający szykującą się do wyjaz-
du z Suwałk do Kalisza rodzinę M. Konopnickiej. 
Poetka miała wówczas 7 lat

Tak zapewne wyglądało mieszkanie jednej z córek 
M. Konopnickiej w Warszawie

Przedmioty codzien-
nego użytku jakimi 
w XIX w. posługiwa-
ła się klasa średnia, 
do której zaliczali się 
rodzice 
M. Konopnickiej

Oryginalne listy M. Konopnickiej do Elizy Orzesz-
kowej z drugiej połowy XIX wieku



30.08.2022

DwuTygoDnik SuwalSki

Baza zHp 
coraz piękNiejsza

W ostatnią sobotę wakacji zaprezentowano dotychczasowe efekty mo-
dernizacji bazy ZHP w Garbasiu k. Filipowa. Prowadzony od wczesnej wio-
sny kapitalny remont kuchni i zmywalni oraz przebudowa obieralni ośrodka 
dobiegł końca. W spotkaniu przy ognisku i grillu uczestniczyli przyjaciele 
oraz sponsorzy i darczyńcy, którzy w kilka miesięcy zgromadzili pieniądze 
na przebudowę bazy, w skali jakiej nie było od kilkudziesięciu lat.

– Dziś chcemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, 
które w różnorodny sposób obdarowały nas zrozumieniem i wsparciem 
materialnym, w postaci środków finansowych, materiałów budowlanych 
czy rabatów od towarów i usług. Wśród tych osób znajdują się właściciele 
lokalnych firm, zarządcy spółek, samorządowcy, rodzice i przyjaciele człon-
ków naszych drużyn oraz instruktorzy Hufca ZHP Suwałki. To co zrobiliśmy, 
to zaledwie pierwszy etap naszych wspólnych działań, ale bardzo on nas 
cieszy i daje perspektywę na przyszłość – powiedziała pwd. A. Gawlińska 
z Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego.

Podczas spotkania obejrzano efekty akcji remontowej, koordynowa-
nej m.in. przez Radę Przyjaciół Harcerstwa oraz oceniono harcerską ak-
cję letnią realizowana w Garbasiu i przedyskutowano, co jeszcze powin-
no zostać wykonane, by baza ZHP była nie tylko coraz piękniejsza, ale 
także coraz bardziej przyjazna harcerzom.

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, 
Pracownicy administracji i obsługi 

oraz Uczniowie
Przed nami kolejny rok szkolny, który z uwagi na czas wojny w 

Ukrainie oraz stan zagrożenia pandemicznego i kryzys  
gospodarczy w Europie stanowić będzie dla wszystkich 

– zarówno nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych, 
 jak i uczniom oraz ich rodzicom – wyjątkowe wyzwanie.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 

życzymy całej wspólnocie szkół i przedszkoli, aby był to czas  
wytężonej pracy w przyjaznym i sprzyjającym rozwojowi otoczeniu. 

Niech każdy dzień będzie dniem owocnym, przynoszącym 
Uczniom nowe doświadczenia i wiedzę, która w przyszłości 

będzie spożytkowana jak najlepiej.
Niech Nauczycielom towarzyszą okoliczności sprzyjające 

przekazywaniu wiedzy 
oraz kształtowaniu kreatywności i osobistej satysfakcji.

Niech Dyrekcja i wszyscy Pracownicy szkół mają niegasnące 
pokłady optymizmu 

oraz chęci współdziałania, wzajemnej życzliwości i zrozumienia.
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>> 83. rocznica wyBucHu 
ii wojNy 

światowej
1 września o godz. 12 przy suwalskim 

Pomniku Żołnierzy Września rozpoczną 
się uroczystości z okazji 83. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. W programie: 
apel poległych, złożenie kwiatów pod 
pomnikiem i przemówienie Prezydenta 
Miasta Suwałk oraz zaproszonych gości.

Czesław Renkiewicz,
Prezydent Miasta Suwałk

Zdzisław Przełomiec,
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi

Przed rokiem rocznicę wybuchu II wojny 
    światowej obchodzonu jeszcze z zachowaniem rygoru pandemi

>>

sierpniowa rocznica
24 sierpnia jest ważną datą na kartach historii Suwałk. 103 la-

ta temu Miasto odzyskało wolność wraz z wkroczeniem oddziałów 
41. Suwalskiego Pułku Piechoty. Z tej okazji, przy pomniku Polskiej 
Organizacji Wojskowej na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej oraz przy 
pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty. W centrum mia-
sta miała też miejsce uroczystość upamiętniająca to wydarzenie, któ-
rą stanowiło odegranie hymnu, okolicznościowe wystąpienia oraz mo-
dlitwa w intencji ofiar działań wyzwoleńczych. W uroczystości wziął 
udział poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, prezydent Czesław 
Renkiewicz, starosta Witold Kowalewski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec wraz z radnymi, zastępca wójta Gminy Suwałki 
Andrzej Gwaj oraz przedstawiciele wojska, duchowieństwa, policji, stra-
ży pożarnej, harcerstwa oraz instytucji państwowych i samorządowych.

>>
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Przebudowę kilku suwalskich ulic o łącznej długości 2,6 km i szacun-
kowej wartości prawie 21 mln zł  suwalski samorząd chce sfinansować 
dzięki dotacji z Rządowego Fundusz Dróg. Jeżeli uda się pozyskać środ-
ki inwestycje będą mogły ruszyć już w przyszłym roku. 

– Budowa ulic i ich realizacja staje się coraz droższa. Szacunki wska-
zują, że wybudowanie 100 metrów drogi z pełnym uzbrojeniem to kwo-
ta na dziś ok 1mln zł. Bez finansowania z zewnątrz w aktualnej sytuacji fi-
nansowej w jakiej znajdują się samorządy w całym kraju nie będziemy w 
stanie samodzielnie zrealizować tych inwestycji – informuje prezydent 
Suwałk Czesław Renkiewicz. 

Przygotowywane do realizacji ulice to: budowa sięgacza od ulicy 
Władysława Jagiełły, budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I, budowa ulic: 
Wisławy Szymborskiej, Bolesława Prusa, Zbigniewa Herberta, budowa 
ulic: 41. Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej, budowa 

Nie szybko poznamy ostateczny wariant trasy łączącej Via Balticę  
i Via Carpatia – tak wynika z odpowiedzi jakiej udzielił Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na apel samorządowców  
z Suwalszczyzny, który skierowali do premiera Mateusza Morawickiego 

Na drogę łączącą Via Baltica i Via carpatia poczekamy
i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministra Infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
– w sprawie wyboru koncepcji połączenia planowanych dróg Via Baltica 
oraz Via Carpatia. W apelu samorządowcy stwierdzili, że wariant 4 
(Białystok–Augustów–granica z Litwą), jest jedyną słuszną opcją.

W odpowiedzi GDDKiA podpisanej przez dyrektor biura Monikę 
Spoczyńską napisano m.in.: „Wskazanie preferowanego wariantu trasy S16 
do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) 
nastąpi dopiero po posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Posiedzenie to pla-
nowane jest w październiku 2022 r. Ostateczny wariant trasy zostanie okre-
ślony w DŚU. Planowana data uprawomocnienia DŚU to II kwartał 2025 r.”

W odpowiedzi dyrektor biura GDDKiA przyznaje, że: „Zgodnie z prze-
prowadzoną analizą wielokryterialną, wariantem który uzyskał najlep-
szą ocenę jest wariant W4”, czyli ten prowadzący z Białegostoku przez 
Augustów do Suwałk i granicy z Litwą. Pełen tekst odpowiedzi GDDKiA 
na stronie www.dwutygodniksuwalski.pl

samorząd chce przeBudować kolejNe ulice
ulicy bez nazwy na odcinku od firmy Recman do ul. Wojska Polskiego II, 
budowa ulicy Hiszpańskiej.

>>

>>

– Budynek, w którym mieści się główna siedziba biblioteki jest nie-
przystosowany do tego typu działalności. Musimy nadążać za nowymi 
trendami. Dziś biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek. Spełnia ona 
zupełnie inną rolę. Ten obiekt oraz nasze filie potrzebują wielomiliono-
wych remontów – mówiła M. Kołodziejska, prezentując z jakimi proble-
mami borykają się bibliotekarze w swojej codziennej pracy.

Obiekt ma powstać w rozwidleniu ulic: M. Reja i gen. K. Pułaskiego. 
Budynek będzie miał blisko 3 tys. m2. Koncepcja zakłada, że koszt jego 
budowy nie przekroczy kwoty 30 mln zł. Środki na budowę obiektu bę-
dą pochodzić z perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 z bardzo 
wysokim poziomem dofinansowania. Kwota na budowę medioteki zosta-
ła zapisana w kontrakcie terytorialnym dla województwa podlaskiego.

W dyskusji większość osób biorących udział w spotkaniu uznała, że inwestycja 
jest zasadna. Dlatego też prace na tym etapie będą dalej kontynuowane

O przyszłości suwalskiej Biblioteki dyskutowali Radni Rady Miejskiej, 
przedstawiciele środowisk NGO oraz Rady Kultury. Spotkanie zorganizo-
wano 26 sierpnia w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
przy ul. Emilii Plater 33A. Przedstawiono założenia budowy medioteki, 
zasady i wstępną koncepcję jej funkcjonowania, a także źródła sfinan-
sowania inwestycji. W najbliższy piątek (2 września) ma zostać przedsta-
wiona koncepcja wyglądu budynku. Osoby biorące udział w spotkaniu 
były zgodne, że nowa biblioteka jest w Suwałkach potrzebna. Spotkanie 
otworzył prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, a o potrzebach i proble-
mach placówki jaką jest Biblioteka Publiczna w Suwałkach mówiła jej dy-
rektor Maria Kołodziejska.

o Budowie Nowej BiBlioteki>>
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wyDarzyło Się
w Suwałkach

n Policjanci zatrzymali prawo jazdy 44-latko-
wi, który w obszarze zabudowanym przekro-
czył dopuszczalną prędkość. Kierowca skody 
pędził przez Płociczno 102 kilometry na godzi-
nę. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograni-
czenie do „pięćdziesięciu”. Mieszkaniec Suwałk 
stracił prawo jazdy. Miejsce kontroli drogo-
wej wskazywane było przez internautów na 
Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

n Policjanci zatrzymali 27-latka, podejrza-
nego o przekazanie narkotyków oraz 40-lat-
ka, który posiadał przy sobie torebkę z białym 
proszkiem. Mundurowym pomogło „oko kame-
ry”, która uchwyciła mężczyzn, kiedy przeka-
zywali sobie jakieś zawiniątko. Wstępne bada-
nie narkotesterem wykazało, że zabezpieczona 
substancja to amfetamina. Zatrzymani usłyszeli 
już zarzuty. Za popełnione przez nich przestęp-
stwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

n Podczas Festiwalu Folkloru Polskiego 56. 
Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej 
2 miejsce zajął zespół Śpiewaczy Ancyjas  
z Suwalskiego Ośrodka Kultury, 3 miejsce zajęła 
solistka Eugenia Zaśkiewicz z Przerośli, a Grand 
Prix otrzymał Damian Balcer z Wiżajn. 1 miej-
sce w zawodach o Sabałową Flintę zajęła Ewa 
Krzyżewska, 3 miejsce w zawodach strzeleckich 
o Sabałową Flintę zajęła Anna Szafranowska.

n  Na ponad 80 tysięcy 
złotych została oszukana 
69-letnia seniorka z Suwałk. 
Kobieta uwierzyła, że poma-
ga synowi. Na jej telefon sta-
cjonarny zadzwoniła kobie-
ta, podająca się za jej synową 
i poinformowała seniorkę, że 
jej syn potrącił  15-latkę i jest zatrzymany przez 
policję. Potrzeba 85 tysięcy złotych, aby nie 
trafił do więzienia. Kobieta, aby ratować syna, 
zgodziła się zebrać potrzebną kwotę. Będąc  
z oszustką cały czas na linii, czekała na rze-
komego prokuratora, który miał odebrać od 
niej pieniądze. Kiedy do jej drzwi zapukał 
mężczyzna przekazała nieznajomemu 83 ty-
siące złotych.

n Suwalscy policjanci wyeliminowali z ruchu 
drogowego dwóch nietrzeźwych kierowców. 
Niechlubnym rekordzistą okazał się 32-letni 
kierowca busa. Badanie stanu trzeźwości wy-
kazało blisko 3 promile alkoholu w jego orga-
nizmie. Za prowadzenie pojazdu w stanie nie-
trzeźwości kodeks karny przewiduje karę do  
2 lat pozbawienia wolności.

n Policjant będąc po służbie na jednej z ulic 
Osiedla Północ zatrzymał poszukiwanego za 
kradzieże i uchylanie się od obowiązku alimen-
tacyjnego. Policjant z plutonu prewencji roz-
poznał 35-latka, bo już wcześniej przeprowa-
dzał wobec niego interwencje. Funkcjonariusz 
powiadomił dyżurnego komendy, a następ-
nie zatrzymał mężczyznę. Jeszcze tego same-
go dnia suwalczanin trafił do aresztu na naj-
bliższe 153 dni.

>>
Wniosek o w yp łatę dodat-

ku węglowego można składać  
w Miejsk im Ośrodku Pomoc y 
Rodzinie w Suwałkach.  Mogą zło-
żyć osoby w gospodarstwie domo-
wym, którego głównym źródłem 
ogrzewania jest kocioł na paliwo sta-
łe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy 
na paliwo stałe, zasilane paliwami 
stałymi (węgiel kamienny, brykiet 
lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jedno-

osobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komuni-

kacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem portalu empatia lub ePUAP.
Wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Źródło: MOPR Suwałki 

dodatek węglowy

uwaga! zmiaNy 
w komuNikacji miejskiej

O planowanych zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od 1 września „DwuTygodnik 
Suwalski” rozmawia z Dariuszem Przybyszem, prezesem PGK w Suwałkach:

– jakie zmiany nastąpią w rozkładzie jazdy komunikacji 
miejskiej od 1 września?

– Od 1 września 2022 r. realizowany będzie rozkład jaz-
dy, który obowiązywał przed wakacjami, żadne zmiany  
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od 1 września nie 
są przewidywane.
– czy zwiększy się ilość pojazdów obsługujących po-
szczególne linie lub czy pojawią się nowe kursy?

– Liczba pojazdów obsługujących komunikację miejską 
pozostanie bez zmian. Organizatorem komunikacji miejskiej 

jest Miasto Suwałki. To organizator decyduje o uruchomieniu nowych kursów, Spółka nie posiada 
wiedzy o planach jakiś zmian w najbliższym okresie.
– w jakim stopniu wykorzystuje się w obsłudze podróżnych pojazdy zasilane gazem lpg?

– W związku z paniczną sytuacja na europejskim rynku gazu ziemnego, autobusy napędzane 
CNG nie są w pełni wykorzystywane. Spółka opiera na nich realizację rozkładu jazdy w dni upalne, 
natomiast w pozostałych dniach autobusy te stanowią uzupełnienie taboru (nie posiadamy wy-
starczającej liczby autobusów ON, żeby obsłużyć nimi wszystkie kursy). W takie dni autobusy CNG 
stanowią około ¼ taboru zaangażowanego w realizację usługi.
– czy w związku ze wzrostem cen paliwa można przewidywać wzrost liczby podróżnych oraz 
zmianę cen biletów?

– W bieżącym roku zauważalny jest wzrost liczby pasażerów, jak również przychodów ze sprze-
daży biletów. Radykalny wzrost cen paliw w zasadniczy sposób podniósł koszt przewozów w komu-
nikacji miejskiej, a co za tym idzie wzrosło obciążenie budżetu miasta z tytułu transportu publicz-
nego. To czy znajdzie to odzwierciedlenie w cenach biletów zależy od władz miasta.
– gdzie szukać informacji o zmianach w kursowaniu autobusów oraz możliwościach naby-
wania biletów, w tym biletów okresowych?

– Informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dostępne są na stronie in-
ternetowej www.pgk.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia/aktualności, na monitorach zamontowanych w 
autobusach, na przystankach autobusowych, na tablicach wyświetlających rozkład jazdy na przystan-
kach, a informacje o biletach na stronie: www.pgk.suwalki.pl w zakładce komunikacja miejska/bilety

>>Na drogę łączącą Via Baltica i Via carpatia poczekamy
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cjalnych filtrów ograniczających emisję CO2. Niestety, to i tak nie zapo-
biegnie wzrostowi cen „suwalskiego” ciepła.

W 2021 roku PEC za 1 tonę węgla płacił średnio 378 zł. Teraz jest 
to już 1 785 zł. Jest to wzrost rzędu 372%. Podobnie sytuacja wygląda  
w przypadku biomasy. W 2021 roku tona kosztowała średnio 214 zł, ak-
tualnie ceny przekraczają już 600 zł. Nie inaczej jest w przypadku upraw-
nień do emisji CO2.

Jeszcze w ubiegłym roku w strukturze rocznych kosztów dostawa pa-
liw do kotłowni węglowej i biomasowej stanowiła 25%. Teraz jest to już 
prawie 55%. Należy pamiętać też o presji na wzrost wynagrodzeń z po-
wodu inflacji.

Przykładowo wg stawek nowej taryfy dla właściciela domku jedno-
rodzinnego, który ma zużycie roczne energii cieplnej w wysokości 60 GJ  
i moc zamówioną 10 kW, koszty wzrosną o około 2 340–2 590 zł (netto)  
w skali roku, w zależności od grupy taryfowej. Trudniej oszacować wzrost 
opłat dla odbiorcy w budownictwie wielorodzinnym. Jak szacuje prezes 
Buczyński będzie to średnio 75 zł miesięcznie.

– Mam też dla mieszkańców Suwałk, odbiorców tzw. ciepła systemo-
wego dobrą wiadomość. Zapasy węgla, które udało nam się zgromadzić 
pozwolą dostarczać ciepło mieszkańcom Suwałk do końca lutego lub po-
czątku marca przyszłego roku. Mam nadzieję, że do tego czasu uda nam 
się zakontraktować kolejne dostawy – mówił M. Buczyński dodając, że  
w kraju są ciepłownie, gdzie węgla starczy jedynie do końca września lub 
do początku października tego roku, a szanse na dostawę odpowiednie-
go surowca są niepewne.

Węgla zgromadzonego na placu przy PEC starczy do wiosny przyszłego roku

6

Wzrost ceny węgla o 372% w ciągu roku oraz podwyżka opłat za bio-
masę, ograniczona dostępność surowców energetycznych, a także wojna 
na Ukrainie, embargo na rosyjskie i białoruskie surowce oraz koszty upraw-
nień do emisji CO2 spowodowały konieczność wprowadzenia nowych, 
wyższych taryf przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach.

Na spotkaniu z dziennikarzami 18 sierpnia Michał Buczyński, 
prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej poinformował, że pre-
zes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wzrost średniej ceny 
ciepła w PEC o 59%. Nowa taryfa zacznie obowiązywać 1 września 
2022 roku.

W innych samorządach mieszkańcy np. Augustowa, Giżycka czy 
Włocławka w skali roku mają podwyżki prawie 100%.

– Nasza f irma 
ma takie same pro-
blemy jak inne cie-
p ł o w n i e  w  k r a -
ju. Jesteśmy o tyle  
w lepszej sytuacji, że 
zainwestowaliśmy 
w ostatnich 4 latach 
ponad 90 mln zł  
w rozwiązania, któ-
re pozwalają dziś 
ogranic z yć kosz-
ty funkcjonowania 
przedsiębiorstwa  

– powiedział M. Buczyński, prezes PEC.
To m.in. izolacja sieci, budowa kotłowni na biomasę czy instalacja spe-

drogi  węgiel  –  droższe  ciepło

W 2019 r. 
uruchomiono 

nowoczesną in-
stalację oczysz-
czania spalin. 
Składa się ona 

z instalacji oda-
zotowania, od-
siarczania i od-

pylania spalin 
powstających  

w trakcie spala-
nia węgla

+372%
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Nowe  zadaNia  straży  miejskiej 

Telefon do Straży Miejskiej: (87) 563-
56-19, a alarmowy 986. Straż Miejska 
pracuje w systemie dwuzmianowym 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
6.30-22, w soboty 7.00-15.00. W sezonie 
letnim strażnicy zabezpieczają także 
weekendowe imprezy miejskie.

29 sierpnia obchodziliśmy święto straży gminnej i miejskiej. z tej okazji czesław renkiewicz prezydent mia-
sta suwałk wręczył strażnikom nagrody i awanse na wyższy stopień.

29 sierpnia 1997 r. uchwalono w naszym 
kraju ustawę regulującą uprawnienia i obo-
wiązki straży miejskiej. Jednak w Suwałkach 
Straż Miejską utworzono wcześniej, bo już  
28 listopada 1990 r. na podstawie ustaw o sa-
morządzie terytorialnym i policji. Co ciekawe  
w naszym mieście tę formację utworzono o rok 
wcześniej niż w Warszawie 

Początkowo sprawy zgłaszane przez miesz-
kańców do strażników miejskich dotyczyły 
m.in. nielegalnego handlu i nieporządku na 
ulicach, „dzikich” wysypisk śmieci, porzuco-
nych wraków samochodowych i nieprawidło-
wego parkowania pojazdów. Tymi trudnymi 
sprawami czyli kontroli czystości i porządku na 
terenie miasta zajmują się oni i dzisiaj. Na po-
czątku w Suwałkach zatrudniono trzech straż-
ników, którzy wykonywali potrzebną pracę, za 
którą jednak rzadko słyszeli od suwalczan sło-
wa podziękowania. Co jest zrozumiałe, bo trud-
no oczekiwać, żeby ktoś upomniany lub karany 
przez strażnika, był z tego zadowolony.

teraźniejSzość
SuwalSkich Strażników

Zimą na „usługę odpalenia” silnika trzeba czekać 
w kolejce

Obecnie w suwalskiej Straży Miejskiej za-
trudnionych jest 14 osób. Strażnicy miejscy 
dysponują m.in.: 2 samochodami służbowy-
mi (w tym jednym elektrycznym), 2 rowera-
mi służbowymi, środkami radiowej łączności, 
urządzeniem rozruchowym do samochodów, 
dronem, środkami przymusu bezpośrednie-
go, środkami technicznymi służącymi do ob-
serwowania i rejestrowania zdarzeń w miej-
scach publicznych. Dwóch strażników jest 
delegowanych do obsługi centrum obserwacji 
i rejestracji (42 kamery miejskie), znajdującym 
się w suwalskiej Komendzie Miejskiej Policji.  
W ostatnich latach nie odnotowano żadnego 
wypadku nadzwyczajnego z udziałem strażni-
ków. Nie wpłynęła też żadna skarga na działa-
nia strażników wymagająca wyjaśniania bądź 
innych form ustaleń w trybie postępowania 
administracyjnego.

W ciągu trzech dekad komendantami Staży 
Miejskiej w Suwałkach byli: Andrzej Rapacki, 

Jan Rusanowski ,  Gr zegor z Mackiewic z , 
Jolanta Strękowska (p.o. komendanta), zaś 
zastępcami: Antoni Sawicki, Roman Dębski, 
J. Strękowska i Andrzej Laszkowski (p.o. za-
stępcy). Od 2002 roku komendantem jest 
Grzegorz Kosiński.

Straż MiejSka poMaga
W 2020 roku w związku ze stanem epidemii 

(C OViD-19) z polecenia Wojewody Podlaskiego, 
Straż Miejska w Suwałkach prawie przez pół 
roku była podporządkowana komendantowi 
Miejskiemu Policji. W tym czasie strażnicy zaj-
mowali się m.in. kontrolą osób przebywających 
na kwarantannie, ale zdarzało się też konwojo-
wać na badania osoby, które miały niepokoją-
ce objawy. 

huManitarna poMoc 
Po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r.  

i  masow ym przyjazdem emigrantów do 
Suwałk, przez cały dzień (a od godz. 22 tyl-
ko i wyłącznie patrol Straży Miejskiej) zajmo-
wała się sprawdzaniem rejonów dworców PKS 
i PKP. Tam funkcjonariusze czekali na przyjeż-
dżających Ukraińców, by udzielić im niezbęd-
nej pomocy. Osoby te z reguły chciały jechać 
dalej i to w różnych kierunkach. Przyjeżdżały 
w różnych porach, także i nocą. Mogły sko-
rzystać z poczekalni na dworcu PKP oraz PKS.  

W razie potrzeby strażnicy przewozili ich do 
hostelu Wigry, czy hali OSiR gdzie mogły od-
począć, przespać się, wypić kawę i nabrać sił 
do dalszej podróży.

likwiDacja zagrożeń lokalnych
Po nawałnicy, która w czerwcu tego roku 

przeszła nad Suwałkami, zalewając ponad 70 
domów w naszym mieście Prezydent Suwałk 
podjął decyzję, że Straż Miejska zostanie wy-
posażona w pompę. Strażnicy będą jej uży-
wać w przypadkach podobnych zjawisk po-
godowych, wspierając tym samym działalność 
Straży Pożarnej. 

– Pompa jest już 
n a  w y p o s a ż e n i u 
suwalskiej Straż y 
Miejskiej. Jej w y-
dajność to prawie 
1,5 m. sześcienne-
go zanieczyszczo-
nej wody, wypom-
powywanej w dwie 
minut y. Niewiele 
ustępuje standar-

dowym pompom będącym na wyposażeniu 
Państwowej Straży Pożarnej. Posiadamy tak-
że odpowiedni osprzęt, by z niej efektyw-
nie korzystać: węże przyłączeniowe i wode-
ry dla strażników. Co ważne pompa waży 
jedynie 25 kg i może ją przenosić jedna oso-
ba. Jest też ekonomiczna, zużywa jedynie litr 
benzyny na godzinę pracy. Mamy jednak na-
dzieje, że nie zajdzie potrzeba jej używania  
– mówi G. Kosiński komendant Straży Miejskiej  
w Suwałkach.

W lato na ulicach Suwałk często można spotkać ro-
werowy patrol Straży Miejskiej
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Po raz pierwszy w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej odbył się Festiwal Literacki „Patrząc na Wschód”. Dotąd od-
bywał się on w Budzie Ruskiej. W tym roku zorganizowano też jego suwal-
ską odsłonę. O pierwszym spotkaniu autorskim z pisarzem Grzegorzem 
Kasdepke pisaliśmy w poprzednim wydaniu DTS. 

Teraz przyszedł czas na kameralne prelekcje w sali  
im. J. Towarnickiej. Pierwsze spotkanie „Solidarni  
z Ukrainą” odbyło się 16 sierpnia z Jędrzejem Morawieckim 
(na zdjęciu)  wokół książki „Szuga. Krajobraz po imperium”. 
Autor, od lat podróżujący w najdalsze zakątki Rosji, odkrył 
inny kraj niż dotychczas opisywany w polskich reporta-
żach lub artykułach prasowych. „Szuga” jest bogatą mo-
zaiką reportaży i opowieści z syberyjskiego Tomska oraz 
poruszających relacji mieszkańców Donbasu po rosyjskiej 
agresji na ich region.

Także 16 sierpnia w ramach Festiwalu Literackiego 
„Patrząc na Wschód” w Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach odbyło się spotkanie autor-

skie z Jackiem Milewskim (na zdjęciu po-
niżej), wokół książek „Chyba za nami nie 
traficie” i „Dym się rozwiewa”. Autor tych 
książek jest suwalczaninem. Był współ-
twórcą, wspólnie z ks. J. Zawadzkim, 
pierwszej w Polsce Parafialnej Szkoły 
Romskiej, którą kierował przez kilka-
naście  lat. Autor zbiorów opowiadań 
o Cyganach „Dym się rozwiewa” (Zysk  
i S-ka, 2008) i „Chyba za nami nie traficie” 
(W.A.B., 2013). Laureat nagrody literackiej 
im. B. Pawlak za książkę „Dym się rozwie-
wa” w 2009 roku. Przyznawana jest ona za publikacje na temat innych kul-
tur, religii i cywilizacji. J. Milewski tłumaczył dialogi na cygański i uczył te-
go języka polskich aktorów przy realizacji filmu „Papusza”.

Ostatni dzień suwalskiej części festiwalu rozpoczęło spotkanie  
z Piotrem Brysaczem wokół książki „Ani żadnej wyspy. Rozmowy o Rosji 
i Ukrainie”. To – przygotowane specjalnie na potrzeby tej książki – wy-
wiady z reporterami, pisarzami, dziennikarzami i specjalistami od spraw 
Wschodu: Krystyną Kurczab-Redlich, Wojciechem Jagielskim, Wacławem 
Radziwinowiczem, Wojciechem Góreckim, Pawłem Reszką, Piotrem 
Pogorzelskim, Maciejem Jastrzębskim, Ziemowitem Szczerkiem, Jackiem 
Hugo-Baderem, Andrzejem de Lazarim, Adamem Danielem Rotfeldem  
i Tadeuszem Klimowiczem.  Autor wraz ze swoimi rozmówcami szuka od-
powiedzi na pytania o to, co działo się ze Wschodem przez ostatnie po-
nad ćwierć wieku i o to, co dzieje się teraz: o przyczynę wojny i napięć 
między Rosją i Ukrainą.

Festiwal literacki w BiBliotece

Kolejne spotkanie o mniejszym ładunku emocjonalnym, ale też bardzo 
ciekawe z autorką Martą Konek wokół książki „Z głową w ulach. Opowieści 
o pszczołach z Krajny miodem płynącej”. Okazuje się, że o pszczołach, 
ich pracy i zwyczajach można opowiadać godzinami. Te pracowite stwo-
rzonka przeżywają te same problemy co ludzie – kierują się emocjami, 
miewają humory, z po-
wodu suszy głodują.  
A je dno c ześnie s ą 
wyrozumiałe, potra-
f ią przyjąć na jakiś 
czas robotnice z inne-
go ula, które szukały 
schronienia z powodu 
padającego deszczu. 
Z wyrachowania do-
puszczają do swoistej 
dwuwładzy, czyli prze-
bywania w jednym ulu 
starej i nowej królowej.

Organizatorzy oraz uczestnicy zapamiętają ten suwalski festiwal jako 
wyjątkowo gorący. A to nie tylko za sprawą pogody, ale też liczby uczest-
ników będących na spotkaniach z ludźmi z pasją. Mamy nadzieję, że  
w przyszłym roku, jak też w następnych latach, ten festiwal odbywa-
jący się od lat w Budzie Ruskiej, dzięki współpracy z Wydawnictwem 
Paśny Buriat oraz Stowarzyszeniem Maćkowa Ruda na stałe zagości  
w Suwałkach. Suwalską część festiwalu zorganizowało Stowarzyszenie 
Kulturalne Bibliofil i Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej  
w Suwałkach. Patronat medialny nad Festiwalem sprawował 
„DwuTygodnik Suwalski”. Projekt dofinansowany został ze środków 
Miasta Suwałki.

Spotkanie z Piotrem Brysaczem prowadziła dyrektor suwalskiej Biblioteki

Marta Konek podpisuje swoją książkę

zaBawa na BulwaracH

 „Roztańczone Bulwary: Ostatnia Stacja Lata – taneczne zakończenie 
wakacji”, czyli potańcówka na suwalskich bulwarach nadrzecznych spra-
wiła, że wielu suwalczan spotkało się, by w sympatycznym, pogodnym 
i rodzinnym nastroju spędzić ostatni wakacyjny weekend. Ciepła aura 
sprawiła, że życiem tętnił teren nie tylko przy Starej Łaźni, ale zaludni-
ły się całe bulwary. Największe przeboje muzyki klubowej, pop i dance 
serwował DJ Savic.

Wieczorną dyskotekę poprzedziły zabawy z dziećmi i otwarte warsztaty tańca, 
na których chętni uczyli się samby i bachaty
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ogroDowe Dni Działkowca w „Malince”

Spotkaniem re-
kreacyjnym w ROD 
„Malinka” 20 sierp-
nia rozpoczęły się 
tegoroczne obcho-
dy Dni Działkowca 
w suwalskich Ro- 
dzinnych Ogrodach 
Działkowych. Na 
rek reac yjne po -
dwórko przy ulicy 
Wyszyńskiego dotarło mnóstwo osób w różnym wieku, chętnych do 
wspólnego spotkania po pandemicznej przerwie. W trakcie uroczysto-
ści odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za najpiękniej utrzymane 
działki. Miały też miejsce zabawy i konkursy dla dzieci, wspólne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu KEYS.

Witając uczestników prezes ROD Malinka Jan Wiszniewski podzię-
kował za dbałość o swoje działki i cały zasób Ogrodu i życzył udanych 
tegorocznych zbiorów oraz dobrej zabawy podczas sobotniego spo-
tkania. Przekazał także słowa uznania na rzecz władz samorządowych, 
które od pięciu lat przekazują dotację celową na inwestycje realizowane 
w częściach wspólnych działkowcom we wszystkich miejskich ogrodach. 

Za piękne zagospodarowanie działki w bieżącym roku wyróżniają-
cy się działkowcy otrzymali publiczne podziękowania. Byli to: Ryszard 
i Marianna Dąbrowscy, Zenon i Alina Iwanowscy, Aleksander i Anna 
Kaplińscy, Bogusław i Halina Puchlik, Jan i Bożena Wiśniewscy, Aleksander 
i Marianna Zduńczyk. 

Suwalski samorząd reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec, który przekazał pozdrowienia od suwalskich rad-
nych i prezydenta Miasta oraz podziękował za współpracę w zakresie dba-
łości o wygląd przestrzeni publicznej, ale także wzbogacanie oferty rekre-

acyjnej w mieście. Zaprosił również do uczestnictwa w Pikniku Kulinarnym 
„Sąsiedzi przy stole”, podczas którego będą wręczane wyróżnienia w kon-
kursie „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Od 3 lat w konkursie 
tym udział biorą także przedstawiciele suwalskich ogrodów działkowych. 
Finał tegorocznego konkursu odbędzie się 11 września w parku Konstytucji 
3 Maja, podczas Pikniku Kulinarnego „Sąsiedzi przy stole”.

W mieście Suwałki funkcjonuje 6 rodzinnych ogrodów działkowych, 
które skupiaj łącznie ponad 2 tys. posiadaczy działek. Trzy z ogrodów 
znajdują się na Osiedlu Północ (im. Jaćwingów oraz Malwa i Borówka) 
oraz po jednym na: Sianożęciu (Malwa), w centrum miasta (Hańcza) 
oraz w zachodniej części miasta (im. Marii Konopnickiej). Najstarszy  
z nich (Hańcza) w roku ubiegłym obchodził 50-lecie powstania. Kolejnym  
z ogrodów obchodzącym jubileusz jest ROD im. Jaćwingów, który we 
wrześniu tego roku uczci 40-lecie swojego powstania.

działkowcy  świętowali

święto w „borówce”

Ogrodowe święto obchodzili działkowcy  
z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Borówka”. 

ROD Borówka powstała w 1985 r. Zajmuje powierzchnię 15 ha, z czego 10 ha stanowią działki. 
Wspólnotę ROD stanowi 400 działkowców gospodarujących na 240 działkach. 

użytku budynek narzędziowo-garażowy. 
– Cieszę się że mamy wsparcie wielu osób 

dobrej woli, w tym suwalskiego samorządu, 
pobliskiej parafii, Okręgu Podlaskiego PZD 
oraz samych działkowców. Wszystkim im za 
to dziękuję – witając uczestników spotkania 
powiedział prezes ROD Borówka Mirosław 
Hartung. 

Wyróżniającym się w pracy na rzecz ROD  
i w utrzymaniu swoich działek podziękowano 
za zaangażowanie. Tradycyjnie nie zabrakło po-
częstunku, ogniska oraz wspólnego śpiewania.

Na spotkaniu pojawili się m.in. przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, 
skarbnik miejski Wiesław Stelmach, pro-
boszcz parafii salezjańskiej ks. Marek Gryn 
oraz członek Okręgu Podlaskiego Polskiego 
Związku Działkowców Paweł Podleśny. W cza-
sie Ogrodowego Dnia Działkowca otwarto 
Alejkę Rozaliową, której budowę dofinanso-
wano z budżetu miejskiego oraz oddano do 

Na zdjęciu od lewej prezes ROD Borówka Mi-
rosław Hartung i skarbnik miejski Wiesław Stel-
mach 
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O rozpoczynającym się roku szkolnym  
w  s u w a l s k i c h  s z k o ł a c h  r o z m a w i a my  
z Romanem Rynkowskim zastępcą prezyden-
ta Miasta Suwałk odpowiedzialnym za sprawy 
oświaty w mieście.

– ilu uczniów rozpocznie naukę w roku 
szkolnym 2022/2023? ilu nauczycieli oto-
czy ich opieką?

– Dane dotyczące zarówno liczby nauczycieli, jak i uczniów są jeszcze 
niepełne ze względu na migrację, powroty z zagranicy czy inne czynni-
ki, które wpływają na późne zgłaszanie uczniów do szkół. Niewiadomą 
jest również liczba dzieci i młodzieży z Ukrainy, które trafią do suwalskich 
szkół i placówek. W tym przypadku głównie za sprawą bardzo późnego, 
ponieważ dopiero 18 sierpnia, wydania przepisów dotyczących zasad 
kształcenia tych uczniów w kolejnym roku szkolnym Rozpoczynający się 
rok szkolny 2022/2023 jest z kilku powodów wyjątkowy. Przede wszyst-
kim ze względu na bardzo dobry nabór do szkół ponadpodstawowych. 
Zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych było tak duże, że 
musieliśmy tworzyć dodatkowe oddziały w liczbie 9. Najpopularniejsze 
były II i III Liceum Ogólnokształcące, w których musieliśmy utworzyć po 
dwie dodatkowe klasy, a i tak mamy tam oddziały, w których najniższy 
wynik wynosi ponad 150 punktów na 200 możliwych do uzyskania. Duża 
liczba absolwentów klas ósmych jest z jednej strony wynikiem bardzo 
dobrej opinii o suwalskich szkołach ponadpodstawowych, z drugiej ku-
mulacją roczników, ponieważ szkoły podstawowe kończyli zarówno ci  
z uczniów, którzy rozpoczęli edukację jako sześciolatkowie, jak i siedmio-
latkowie. Szacunkowo w naszych placówkach rozpocznie naukę 12132 
uczniów. W tym 1590 w przedszkolach, 6270 w szkołach podstawowych, 
4078 w szkołach ponadpodstawowych i 194 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym. Będzie ich ponad czterystu więcej niż w roku 
ubiegłym. Pracować z nimi będzie 1250 nauczycieli, o 27 więcej niż w ro-
ku szkolnym 2021/2022.

Trwa remont elewacji zabytkowego budynku I LO im. Marii Konopnickiej

– czym będzie różnił się ten rok szkolny od poprzednich?
– Oświata nie lubi zmian, ale w tej branży jedno jest pewne, czyli wła-

śnie zmiany. W nowym roku szkolnym zmieniają się diametralnie zasady 
awansu zawodowego nauczycieli oraz ich wynagrodzenia, wraca jedna 
„godzina karciana”, którą pracownicy pedagogiczni powinni poświęcić  
w szkole uczniom i rodzicom. Szkoły i placówki zmierzą się także  
z zapewnieniem wystandaryzowanej pomocy psychologicznej, a licz-
ba etatów pomocy będzie zależeć od ilości uczniów. W szkołach po-
nadpodstawowych pojawi się także nowy przedmiot historia i teraź-
niejszość, czyli słynny HiT. Każda z tych zmian wymaga od dyrektorów  
i nauczycieli szczególnej uwagi. Wprawdzie niektóre nowe rozwią-
zania nie są wcale tak nowe i w rzeczywistości szkolnej już wcześniej 

funkcjonowały, jak choćby „godzina karciana”. Pomimo tego ich wpro-
wadzenie wymaga istotnej zmiany funkcjonowania szkolnej rzeczy-
wistości. 

W Suwałkach nie mamy natomiast większych problemów z zapew-
nieniem koniecznej kadry nauczycielskiej. Wprawdzie aż 38 nauczycie-
li zdecydowało się na odejście na emeryturę, ale niedobory odczuwają 
głównie szkoły zawodowe w zakresie kształcenia zawodowego. Nie jest 
to problem nowy, ponieważ braki nauczycieli przedmiotów zawodowych 
występują od lat. Niepokojąca jest natomiast niewielka liczba młodych 
nauczycieli w suwalskich szkołach, ponieważ z biegiem lat może się to 
przełożyć na problemy kadrowe. 

– wakacje wykorzystywane są w szkołach na remonty. czy baza 
szkół będzie gotowa na przyjęcie uczniów 1 września?

Większe i mniejsze prace 
trwają praktycznie w każdej 
suwalskiej szkole. To wiel-
ka zasługa dyrektorów oraz 
pracowników szkół, któ-
rzy często wykonują więk-
szość prac. Największy za-
kres prac został natomiast 
zaplanowany w związku z re- 
nowacją elewacji I Liceum 
O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o . 
Budynek tej szkoły jest za-
bytkowy i to był zapewne 
powód trudności ze znale-
zieniem wykonawcy robót. 
Ostatecznie, po powtórze-
niu procedury przetargo-
wej, wykonawca się znalazł. 
Niestety w związku z prze-
ciągającymi się przetarga-
mi, roboty zakończą się za-
pewne jesienią. Ich koszt to 
ponad 1 mln zł. 

– ten rok jest wyjątkowy także jeżeli chodzi o modernizacje bazy 
sportowej szkół. gdzie toczą się remonty i czy uda się je wykonać  
w tym roku i ile będą kosztowały?

– Najbardziej zaawansowane są remonty boisk przyszkolnych przy 
Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7. Tam prace, które kosz-
towały prawie 3 mln zł, są już w zasadzie na ukończeniu i w najbliższym 
czasie uczniowie będą mogli z boisk korzystać. Roboty budowlane pro-
wadzone są także w Szkole Podstawowej nr 5. Tam za prawie 20 mln zł 

rok  szkolny  2022/2023

Przed trzema laty wyremontowano SP 9, 
jak widać konieczne są poprawki 

Stadion SP 7 po wymianie sztucznej nawierzchni jest już prawie gotów do gry
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Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2002/2003 odbędzie 
się 1 września 2022 r o godz. 9 w hali sportowej Zespołu Szkół 
nr 6 im. Karola Brzostowskiego

zostanie gruntownie zmodernizowany stadion przyszkolny oraz cały 
blok sportowy. Taki zakres pracy wymaga dużo więcej czasu i w związ-
ku z tym uczniowie skorzystają najpewniej z nowych obiektów sporto-
wych dopiero w 2023 roku. Trwają także przygotowania do modernizacji 
basenu przy Szkole Podstawowej nr 10. Prace wycenione na 16,5 mln zł 
zakończą się prawdopodobnie w 2024 roku. 

Nabiera kształtu stadion przy SP 5

– czego chciałby pan życzyć nauczycielom i uczniom w nowym ro-
ku szkolnym?

– Przede wszystkim spokoju i stabilizacji. Ostatnie lata z pandemią, 
wojną na Ukrainie oraz ciągłymi zmianami w systemie oświaty nie były 
pod tym względem korzystne. To zaś destabilizowało cały szkolny sys-
tem. Oprócz tego satysfakcji i dumy z własnych osiągnięć oraz przyna-
leżności do suwalskiej społeczności oświatowej. 

olimpiada seNiorów
10 września rozpocznie 

się III Suwalska Olimpiada 
Seniorów, k tóra będzie 
trwała 2 dni. 10.09 od godz. 
10 na stadionie L A im.  
J. Olbryś, ul. Woj. Polskiego 
17, 23.09, godz. 8.30 – strzel-
nica II LO, ul. T. Kościuszki 36.

Liczba miejsc ograni-
czona – decyduje kolejność 
zgłoszeń. Szczegóły oraz re-
gulamin: tel. 87 566 32 81, 
www.osir.suwalski.pl

Uwaga! 5 września w go-
dzinach 15-16.30 będzie można skorzystać z treningu na stadionie lekko-
atletycznym w Suwałkach przy fachowej pomocy trenera.

Lista konkurencji podczas zawodów: bieg 60 m, skok w dal (z miejsca), 
rzut oszczepem, pchnięcie kulą. Konkurencje są punktowane w zależno-
ści od wieku uczestników.

Masters LA – waga sprzętu: 
Kobiety w wieku 60+, 65+ i 70+ w pchnięciu kulą – waga sprzętu 3 kg, 

oszczep – 400g, natomiast 75+ kula 2 kg.
Mężczyźni w wieku 60+ i 65+ – waga kuli 5 kg, oszczepu 600 g,  

w wieku 70+ i 75+ – kula 4 kg, a oszczep 500 g, natomiast 80+ – kula 3 
kg, a oszczep 400 g.

>>

warsztaty i koncert 
mary rumi

Warsztatami muzycznymi w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
rozpoczęło się suwalskie spotkanie z Mary Rumi, uznaną muzyczką z mię-
dzynarodowym dorobkiem. Drugą częścią tego spotkania był jej popo-
łudniowy koncert w „Rozmarino” inspirowany „Balladami i Romansami” 
Adama Mickiewicza. A to wszystko miało zachęcić i pomóc wszystkim, 
którzy zechcą wziąć udział w konkursie organizowanym przez suwalską 
Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej. Wystarczy stworzyć piosenkę 
do utworu z tomu „Ballady i romanse”. Potem nagrać swoją kompozycję 
choćby na dyktafonie w telefonie i wysłać do biblioteki do 30 września 
2022 r. na adres: dzieci@bpsuwalki.pl Szczegóły na www.bpsuwalki.pl  

Przez blisko dwie godziny 
w Rozmarino Mary Rumi 
wykonała wiele różnorodnych 
piosenek, coverów 
(głównie Beatlesów) 
oraz utworów zaczerpniętych 
z „Ballad i romansów” 
Adama Mickiewicza

Konkurs zorganizowano z ramach projektu „Od Świtezi do Wigier” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

szaNty przy starej łaźNi
28 sierpnia na suwalskich bulwarach nad Czarną Hańczą szanty w nie-

typowych aranżacjach zaprezentował zespół EKT z Gdyni. Wykorzystując 
ostatnie letnie popołudnie wielu suwalczan pojawiło się na nadrzecznych 
bulwarach, by posłuchać muzyki wiatru i wody. 

>>
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Rok        MaRii       konopnickiej

ulice Marii konopnickiej

Mapa Suwałk z czasów 
II Rzeczypospolitej po-
chodzi z przewodnika 
questowego „Suwałki 

– lata dwudzieste, lata 
trzydzieste” wydanego 

przez Augustowsko-
Suwalskie Towarzystwo 

Naukowe we współpracy 
z Muzeum Okręgowym 

w Suwałkach  

Na mapie Suwałk ulica Marii Konopnickiej pojawiła się w okresie mię-
dzywojennym i znajdowała się tam, gdzie teraz jest ul. ks. Kazimierza 
Hamerszmita, a wcześniej była ul. Ogrodowa.  Przed II wojną światową 
przy ul. M. Konopnickiej znajdowało się Państwowe Gimnazjum Żeńskie 
im. Marii Konopnickiej (obecnie budynek Szkoły Podstawowej nr 9  
im. W. Puchalskiego). W latach 1926-1935 w sąsiedniej kamienicy przy  
ul. M. Konopnickiej mieszkali Weronika i Aleksander Miłosz – rodzi-
ce Czesława i Andrzeja. W tym czasie laureat Nagrody Nobla studiował  
w Wilnie i do rodziny w Suwałkach przyjeżdżał tylko na święta i wakacje. 
Tak ten czas wspominał: „ W czerwcu przeważnie czytałem i pisałem tkwiąc 
w Suwałkach (…) Pewnego więc dnia rzuciłem wszystkie książki won i wy-
jechałem nad jezioro Wigry do schroniska na wypoczynek. Kilka tygodni, 
w ciągu których nie wyłaziłem prawie z wody przywróciło mi formę. (…) 
Jezioro Wigry bardzo piękne, około 20 km długości– więc jest dużo miejsca 
do wypraw.” ( za: „Dla Miłosza. Suwałki–Krasnogruda” red. Z. Fałtynowicz).

Na kamienicy,  
w której mieszkała 
rodzina Miłoszów 
przed kilkuna-
stu laty zawieszo-
no pamiątkową 
tablicę 

Po odsłonię-
ciu 26 maja 1963 r.  
p omnik a M ar i i 

Konopnickiej park i plac, na terenie którego stanęła rzeźba otrzyma-
ły imię poetki. I wtedy najprawdopodobniej dotychczasowa ulica  
M. Konopnickiej została przemianowana na ul. Karola Brzostowskiego, bo 
nie mogło być dwóch takich samych nazw ulic. W latach 70-tych i 80-tych 
XX wieku w tym miejscu znajdował się dworzec autobusowy Państwowej 
Komunikacji Samochodowej.

Dworzec autobusowy PKS przy ul. K. Brzostowskiego
Fot. Tadeusz Smagacz

Na początku lat 90-tych ponownie pojawiła się ul. Marii Konopnickiej 
na mapie Suwałk. Taką nazwę otrzymała dotychczasowa ul. Marcina 
Kasprzaka. Był on działaczem ruchu socjalistycznego w Wielkopolsce, 
którego w czasach PRL-u wykorzystywano do przedstawiania począt-
ków komunizmu w Wielkopolsce. Wielu uważało, że nazwy ulic związa-
ne z M. Kasprzakiem powinny być zmieniane. 

Na mapie Suwałk z lat  
80-tych w miejscu obecnej  

ul. M. Konopnickiej znajduje 
się ul. Marcina Kasprzaka

Przed kilkoma Instytut 
Pamięci Narodowej stwier-
dził, że nie widzi przesła-
nek, aby dokonywać zmia-
ny tej nazwy ulicy w oparciu 
o Ustawę z 1 kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju 
totalitarnego. Decyzja o po-
zostawieniu, bądź zmianie tej nazwy należy do samorządu. Jeśli samo-
rząd ją zmieni, nie powinien w uchwale powoływać się na normy ustawy 
z 1 kwietnia 2016 r. W Suwałkach ul. M. Kasprzaka zniknęła z mapy miasta 
na początku lat 90-tych, a zastąpiła ją ulica M. Konopnickiej.

Teraz ul. M. Konopnickiej bezpośrednio przylega do placu Marii Konopnickiej

rok 2022 został ogłoszony rokiem Marii konopnickiej w polsce. tak zdecydowali posłowie. również miejscy radni 
uchwalili, że ten rok jest rokiem Marii konopnickiej w Suwałkach. 23 maja minęło 180 lat od urodzin w Suwałkach jed-
nej z najwybitniejszych polskich pisarek i poetek. w plebiscycie „Dwutygodnika Suwalskiego” znalazła się ona w gro-
nie 10 najwybitniejszych suwalczan w 300-letniej historii miasta. śladów pamięci o niej w Suwałkach nie brakuje. przez 
cały rok Marii konopnickiej w „DtS” przypominamy suwalskie ślady po naszej słynnej rodaczce. Dzisiaj o ulicach Marii 
konopnickiej w Suwałkach. Skąd liczba mnoga, skoro mamy jedną ulicę poetki w naszym mieście? 
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biblioteka publiczna  
iM. Marii konopnickiej,
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

n  do oglądania w ystaw y „ Zimowa 
Suwalszczyzna okiem bibliotekarza” w sa-
li im. J. Towarnickiej, zdjęcia pracowników 
Biblioteki Publicznej;

n  w s p ó l n i e  
z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do 

udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz 
i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D  
i 3D (w cenie 18 zł). Film objęty akcją: „Na chwilę, na zawsze”.

informacja o godzinach pracy biblioteki głównej i jej filii od 1.09:
Biblioteka Główna, ul. E. Plater 33A: wtorek-piątek: 9-18, sobota: 9-15.
Filie i oddziały:
Filia nr 1, ul Szpitalna 60: wtorek-piątek: 8-16.Filia nr 2, ul. Klonowa 41:
wtorek-piątek: 9-17, sobota: 9-15.
Filia nr 3, ul. Północna 26: wtorek-piątek: 9-17, sobota: 9-15.
MidiCentrum Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii, ul. Witosa 4A:
poniedziałek-piątek: 9-17; sobota: 9-14.

SuwalSki ośroDek kultury zaprasza:
n na ostatni koncert Szanty przy Starej Łaźni, 4.09, godz. 18, wystąpi 

znana i lubiana suwalska Zmiana Wachty;
n Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – 4 i 18.09, w godz. 9-13, plac 

za SOK-iem. Wstęp wolny, bez opłat za stoisko;
n na inaugurację 16. sezonu artystycznego Suwalskiej Orkiestry 

Kameralnej, 9.09, godz. 19, Sala im. Andrzeja Wajdy, ul. Jana Pawła II 5. 
Bilety: 40 zł;

n na występ Ørganka, Żurkowskiego 
i Swiernalisa, 17.09, godz. 19, Sala im. 
A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5. Bilety 
100/90/80 zł. Więcej informacji: https://
bit.ly/3T1n3dz;

n na wystawę stałą „Tkanina” – foyer SOK (I piętro), wstęp wolny;
n na wystawę stałą Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – ma-

larstwo – foyer SOK (II piętro), wstęp wolny;
na wystawę „WERKI. WAJDA. Renata Pajchel i 20 lat Wajda School”, znaj-

dującej się na płocie Muzeum im. M. Konopnickiej; 
n na wystawę rzeźby i instalacji Algisa Kasparavičiusa „What It Once 

Was”. Galeria Sztuki Stara Łaźnia – wstęp wolny, wystawa otwarta do  
16 września;

n na wystawę stałą Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane – Galeria Sztuki 
Stara Łaźnia.

MuzeuM okręgowe w Suwałkach, 
ul. T. Kościuszki 71 zaprasza:

n na wernisaż wystawy polsko-włosko-pe-
ruwiańskie badania w Machu Picchu, 3.09, 
godz. 16;

n do zwiedzania wystaw od wtorku do niedzie-
li w godz. 9-17.

MuzeuM iM. M. konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31 zaprasza:
n na wystawę stałą „Pieśń o domu”, poświęconą życiu i twórczości po-

etki M. Konopnickiej. Wystawa łączy elementy scenograficzne, oryginal-
ne obiekty muzealne, grafikę i nowoczesne rozwiązania multimedialne.

„art-SoS” funDacja alicji roSzkowSkiej,
ul. Chłodna 12 zaprasza:

n na spotkanie z poezją – debiutant i doświadczony – 1.09, godz. 18. 
Zbigniew Tanajewski, poeta, autor tomików poezji przybliży swoją twór-
czość oraz Jarosław Krukowski, poeta-debiutant zaprezentuje tomik „Na 
krawędzi”. Wydarzenie poprzedzone będzie występem duetu kameralne-
go: Roksany Marii Maciejczuk (mezzosopran) oraz Kamili Sacharzewskiej 
(fortepian). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zaproszenia 
do odbioru w siedzibie Fundacji Art-SOS ul. Chłodna 12.

4. SuwalSki pułk przeciwpancerny, 
ul. Wojska Polskiego 40 zaprasza:

n do odwiedzenia Sali Tradycji 14. Pułku 
Przeciwpancernego, w której zaprezento-
wano historię i tradycje jednostek wojsko-
wych dwudziestolecia międzywojennego. 
Obejrzeć też można historyczną broń będą-

cą na wyposażeniu żołnierza polskiego oraz plenerową wystawę sprzętu 
i pojazdów wojskowych. 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny zaprasza do 
zwiedzania w dniach: 24.09, 15.10, 11.11, 10.12 w godz. 11-17.

pttk oDDział w Suwałkach iM. grzegorza kliMko zaprasza:
n na „Spacerkiem po Suwałkach” z przewodnikiem turystycznym, 11.09, 

godz. 10 – I grupa, godz. 13 – II grupa. Zbiórki przed Centrum Informacji 
Turystycznej w Suwałkach, ul. Ks. K. Hamerszmita. Tematyka spacer-
ków związana jest z historią, zabytkami i znanymi postaciami Suwałk. 
Informacje: ul. T. Kościuszki 37, tel. 509 524 855.

Mroczne bractwo, 
Państwowa Uczelnia Zawodowa

 im. prof. E. M. Szczepanika, ul. T. Noniewicza 10 
zaprasza:

n na Festiwal „Mroźna Brama”, 3.09, godz. 8  
oraz na koncert 4.09 w Muszli Koncertowej  
w Parku Konstytucji 3 Maja, godz. 17 (wstęp 
wolny).

centrum handlowe plaza Suwałki, ul. j. Dwernickiego 15, lok. 301 
zaprasza na filmy:
– od 30 sierpnia – „Jak zostałem samurajem” (komedia animowana/

przygodowy), „W rytmie rumby” (komedia), „Bestia” (thriller);
– od 2 września – „King: Mój 

przyjaciel lew” (komedia/fami-
lijny/przygodowy), „Kryptonim 
Polska” (komedia), „Szczęścia 
chodzą parami” (komedia ro-
mantyczna);

– od 9 września – „Bodies Bodies 
Bodies” (komedia/horror), „Orlęta. 
Grodno‚ 39” (wojenny), „Trzy ty-
siące lat tęsknoty” (fantasy/dra-
mat/romans)

– od 16 września – „Guliwer” (ani-
mowany/przygodowy), „Zołza” 
(komedia), „Tedi i szmaragdowa ta-
blica” (komedia animowana/przy-
godowy).

13

ZaprosZenia suwalskie

w kinie

Cinema Lumiere zaprasza na Promocję wakacyjną – bilety na sean-
se od poniedziałku do piątku do godz. 15 na filmy 2D i 3D w cenie 18 zł.  
Promocja obowiązuje do 2 września.
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wyDarzenia  Sportowe
ślepSk Malow przygotowuje Się

Siatkarze suwalskiego Ślepska Malow rozegrali pierwsze mecze spa-
ringowe przed nowym sezonem PlusLigi. Najpierw w Suwałkach bia-
ło-niebiescy pokonali 3:1 (16:25, 25:18, 25:19, 25:21) zespół Białostockiej 
Akademii Siatkówki BAS Białystok, beniaminka Tauron 1. Ligi. 

W Warszawie Ślepsk Malow przegrał 
0:4 (20:25, 19:25, 14:25, 19:25)  
i 1:3 (23:25, 22:25, 28:30, 29:27)  
z Projektem Warszawa. W tych meczach 
nie zagrali: Norweg Andreas Takvam, 
Serb Miram Kujundzić oraz Matias 
Sanchez, który występuje w reprezenta-
cji Argentyny w trwających siatkarskich 
mistrzostwach świata

Kolejne mecze sparingowe siatkarze Ślepska Malow rozegrają 8-9 
września w turnieju organizowanym przez Cerrad Enea Czarnych  
w Radomiu i Kozienicach. A 15 i 16 września będzie można ich obejrzeć 
w Suwałki Arenie w czasie XIII Memoriału Józefa Gajewskiego. Do szta-
bu szkoleniowego suwalskiej drużyny dołączył Adam Tołoczko, który 
ostatnie miesiące spędził na Łotwie, gdzie działał w sztabie szkolenio-
wym tamtejszej reprezentacji.

wigry liDereM iV ligi
Z dorobkiem 13 pkt suwalskie Wigry zajmują pierwszą lokatę w ta-

beli IV ligi po rozegraniu pięciu kolejek. W ostatnich meczach piłkarze 
suwalskiej drużyny odnieśli dwa zwycięstwa i zanotowali jeden remis. 
Najpierw w Suwałkach wygrali 2:1 z Krypnianką Krypno. Gole dla Wigier 
strzelili Wojciech Milewski w 23 min. i Wojciech Łada w 36 min, a dla ry-
wali Michał Osypiuk w 61 min. Następnie w Dąbrowie Białostockiej suwal-
ski zespół wyraźnie 6:2 pokonał drużynę Dębu. Gole dla Wigier zdoby-
li: Łukasz Trąbka x 2, Dawid Kalinowski x 2, Wojciech Mickiewicz i Łukasz 
Kubrak. W piątej kolejce podlaskiej IV ligi w Suwałkach piłkarze Wigier zre-
misowali 1:1 z KP Michałowo. Gola dla Wigier strzelił Sebastian Zackiewicz  
w 88 min., a dla rywali Kewin Kiersnowski w 45 min. Tym samym Wigry 
straciły pierwsze punkty w IV lidze. W szóstej kolejce Wigry zagrają  
3 września w Szczuczynie z Wissą, zajmującą ostatnie miejsce w tabe-
li IV ligi.

lech przeD ap wigry Suwałki
Młodzi piłkarze poznańskiego Lecha wygra-

li X edycję Turnieju Piłkarskiego im. Grzegorza 
Wołągiewicza rozegranego na stadionie przy  
ul. Zarzecze 26. Wyprzedzili oni drużynę Akademii 
Piłkarskiej Wigry Suwałki oraz AP Jagiellonię 
Białystok. Królem strzelców turnieju został 
Gabriel Żołnierowicz z AP Wigry Suwałki, a naj-
lepszym bramkarzem jego kolega z zespołu Kamil 
Manalis. W turnieju rywalizowało 11 drużyn,  
w tym jedna z Wilna. Tworzyli je 9-latkowie i młod-

si. Niektórzy z nich mają już 4-letnie doświadczenie piłkarskie. Puchary 
i nagrody zwycięzcom wręczyli: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, 
przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, dyrektor OSiR 
Waldemar Borysewicz i prezes Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki 
Kamil Makarewicz. Patronem turnieju jest były prezes klubu Wigry 
Suwałki i prezydent Suwałk Grzegorz Wołągiewicz, który zmarł 1 wrze-
śnia 2010 r.

Suwalczanie na poDiuM w nieMczech
Drużyna Pogodne Suwałki Team w partnerskim mieście Waren zajęła 

trzecie miejsce w biegu sztafetowym wokół Müritz – największego jezio-
ra w Niemczech. Trasę 75 km drużyna Pogodne Suwałk Team pokonała  
w czasie 5:42:31. Zwyciężyła sztafeta Müritz&Friends. Łącznie w zawodach 
sztafetowych wystartowało ponad 30 drużyn. Skład drużyny Pogodne 
Suwałki Team: Karol Kwiatkowski, Jacek Szulc, Adrian Domalewski, Sylwia 
Sznurkowska, Dawid Sznurkowski, Tadeusz Walendykiewicz, Kamil Klimek 
oraz Emil Zagórski – asysta rowerowa / pacemakerzy, Magda Stempska 
– tłumacz, Wiesław Dziemianowicz oraz Krzysztof Zalewski – kierowcy.

Fot. OSiR

turniej teniSowy recMan cup 
W ostatni weekend sierpnia na suwalskich kortach tenisowych z na-

wierzchnią ceglaną rozegrano VI edycję Recman Cup – niezaprzeczal-
nie największy turniej tenisowy dla amatorów w północno-wschodniej 
Polsce. Wygrał go Tomasz Moczek ze Skarżyska-Kamiennej, sparing-
partner Igi Światek. W finale pokonał Pawła Dzikiewicza z Białegostoku. 
Podium uzupełnił Leszek Wrzesień. Najlepszym suwalczaninem okazał 
się Robert Usarek, który rywalizację w turnieju zakończył w ćwierćfinale. 
W grze podwójnej zwyciężyli Izabela i Paweł Dzikiewiczowie, którzy wy-
przedzili Katarzynę Nowak i Leszka Września. 

Maraton wigry
Wojciech Kopeć wygrał X edycją Maratonu Wigry z czasem 2:56:57. Na 

trasie 42,1 km wyprzedził on Daniela Sychowicza i Adama Onyszko. Wśród 
kobiet trasę Maratonu Wigry najszybciej pokonała Angelika Mańczuk. 
Rywalizację juniorów starszych wygrał Adam Sękowski, a wśród juniorów 
młodszych Łukasz Gregorczyk. Do mety Maratonu Wigry dotarło 183 bie-
gaczy. Bieg na 13 km nazwany „Pogonią za bobrem” wygrał Przemysław 
Sajewski przed Tadeuszem Walendykiewiczem i Michałem Targoszem. 
Rozegrano też biegi, w których rywalizowały dzieci.

triathlon równych SzanS
Już 4 września w Suwałkach odbędzie się wydarzenie, które będzie nie 

lada gratką dla wszystkich miłośników pływania, jazdy na rowerze i bie-
gania. Triathlon Równych Szans to jedyna taka impreza w Polsce, a może 
nawet na świecie. Jego wyjątkowość polega na tym, że podczas jednej 
z konkurencji zawodnicy będą ścigali się na rowerach z systemu roweru 
miejskiego SUWER. W związku z tym każdy uczestnik ma równe szanse, 
ponieważ na wynik nie wpływa posiadany sprzęt, a umiejętności i wytrzy-
małość. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Teraz Wschód. Akcja od-
będzie się na terenach rekreacyjnych wokół Zalewu Arkadia w Suwałkach 
i plaży miejskiej. Miasteczko zawodów oraz cała trasa znajdują się w jed-
nym miejscu, więc kibice ani na chwilę nie stracą z oczu zawodników, co 
sprzyja wyjątkowej atmosferze i widowiskowości imprezy. Ilość miejsc 
ograniczona. Zapisy na Triathlon Równych Szans odbywają się poprzez 
formularz na stronie: https://tiny.pl/wq63g

Od lewej Gabriel 
Żołnierowicz  i Ka-
mil Manalis z AP 
Wigry Suwałki

Zbiorowe zdjęcie uczestników jubileuszowego X Turnieju Piłkarskiego  
im. Grzegorza Wołągiewicza
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odBlaskowy 
podarunek

Prez ydent Suwałk C zesław 
Renkiewicz spotkał się z Komen- 
dantem Miejskim Policji w Su- 
wałkach by przekazać na rzecz su-
walskich policjantów 22 kamizelki 
odblaskowe. Dzięki nim policjanci 
zrealizują warsztaty dla młodzieży, 
a także przeprowadzą eksperymen-
ty odblaskowe o czym poinformują 
mieszkańców Suwałk.

Jest to część realizowanego przez 
suwalską komendę projektu pn. 
„Bądź widoczny”. W ramach działania Policja będzie chciała uwrażli-
wić przede wszystkim dzieci i młodzież, że używanie elementów od-
blaskowych zwiększa bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza nocą.
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nagroDa StowarzySzenia 
bibliotekarzy polSkich

limeryk o krasnoludku z biblioteki
Pewien urodziwy Krasnolud, zwany na co dzień 
Karzełkiem,
Zamieszkiwał suwalską bibliotekę (na półce, za 
krzesełkiem).
Tam miast czytać i szczytne pobierać nauki,
Grał w gry i psuł co lepsze audiobooki,
A go oddali na makulaturę wraz z fiszek pudeł-
kiem…

Anna Strzeszewska (godło: Sonia Kot)

*
nagroDa StowarzySzenia 

kulturalnego bibliofil

upadek
Dorabia Pietrzyk w Wysokiej Górze
w przydrożnym barze tańcząc na rurze.
Na co Sikorek z Żagiewką
– Pietrzyku nie jesteś dziewką,
mimo kryzysu , nie rób w chałturze!

Skok
Gang krasnali w małych Stańczykach
na golasa z wiaduktów fika,
gdy usłyszysz tam gwizd,
to pośladków jest świst;
Cud? Nie, nie, to tylko fizyka.

krasnal jak wykapany
Na parkingu krasnale, Skustele,
za piątaka pilnują w niedzielę,
kto mym słowom nie wierzy

niech do Skustel wnet bieży
tylko nie mów, że są to menele.

Karol Wysocki (godło: Szpakowaty Leoncio)

wyróżnienia

Krasnal kaletnik ze wsi Kaletnik
Chciał podarować teściowej kwietnik.
Dzieło oprawił w skórę,
Choć miewał myśli ponure,
Gdy smycz po Burku wrzucał na śmietnik.

Krasnoludek ze wsi Posejnele
Podczas mszy grywał na ukulele.
A że ręce miał krótkie
Szarpał struny podbródkiem
Przy tym zębów nie gubiąc zbyt wiele.

Agata Parzycka (godło: Julius)

W poprzednim wydaniu „DTS” opublikowaliśmy nagrodzone prace w dorocznym konkursie „Suwalskie limeryki latem” organizowanym przez su-
walską Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej. Jego XVI edycja odbyła się pod hasłem: „Krasnoludki są na świecie…”. 

W tym wydaniu prezentujemy limeryki nagrodzone przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – autorka Anna Strzeszewska, przez Stowarzyszenie 
Kulturalne BIBLIOFIL – autor Karol Wysocki. Wyróżnienia (dyplomy) otrzymali uczestnicy konkursu, których pojedyncze utwory zwróciły uwagę ju-
ry ze względu na szczególne potraktowanie krasnoludka: Marek Piegdoń (Mielec), Władysław Edelman (Zielona Góra), Grzegorz Gigol (Warszawa), 
Agata Parzych (Wejherowo) i Henryk Liszkiewicz (Piła).

w limerykach „krasNoludki są Na świecie...”

*
Na suwalskim przesmyku
Jest krasnali bez liku.
Patriotyczne te skrzaty
Mają oddział brodaty,
Liliput/in/ nie zmiesza im szyków!

Marek Piegdoń (godło: Ares)

*
Pewien poczmistrz (16-420 Raczki),
Uprawiał na polu kabaczki.
Choć każdy kabaczek
Miał adres i znaczek,
To zjadły je wredne robaczki.

Władysław Edelman (godło: Niepoprawny 
optymista)

*
Kiedy z wojny powrócił wojSieciech,
Żona rzekła: „Powiłam ci dziecię”.
Odrzekł: „Dziecię? To szok!
Wszak nie było mnie rok!
Widać są krasnoludki na świecie…

Grzegorz Gigol (godło: 
Koszałek – Niedopałek)

*
czapka marzeń
Zamarzył któregoś dnia krasnal z Krasiboru
O krasnalej czapce czerwonego koloru.
Więc szukał czapki swoich marzeń
w Krasnymstawie i w Krasnodarze,
by znaleźć tę najczerwieńszą – gdzie? 
– w Krasnopolu.

Henryk Liszkiewicz (godło: Mech)

>>

Anna Strzeszewska odczytuje ze sceny swój limeryk

„sąsiedzi przy stole”
W niedzielę, 11 września w godz. 10-18 w Parku Konstytucji 3 Maja odbę-

dzie się Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy Stole”.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie producentów artykułów spo-

żywczych oferujących towary typu: wędliny, miody, sery, oleje, chleby, ciasta, 
przyprawy, warzywa i owoce ekologiczne czy produkty tradycyjne takie jak 
rękodzieło, np. do wystroju stołów.

Organizatorzy 
zachęcają rów-
nież producen-
tów dań regio -
nalnych na zimno  
i gorąco do wysta-
wienia ich pod-
czas konkursu.

>>>>
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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, godz. 18.00;
n „Opoka”, ul. Woj. Polskiego 36, środa, godz. 18.00 – spotkania  
odbywają się na plebanii przy parafii Piotra i Pawła;
n „Dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  
i święta, godz. 16.00 – spotkania odwołane do zakończenia pandemii;
n „krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 14.00;
aguStów:
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. 
 100/2022

Wyrazy głębokiego współczucia

rodzinie i przyjaciołom
z powodu śmierci

elżbiety żuk
składają Dyrektor i Pracownicy

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach 

215/2022

Skupuję do pasz: pasze kombinowane, śrutę kukurydzianą, 
płatki owsiane, soję, grykę, ryż.

tel.: +370 686 93 410,  512 009 431,  e-mail: tatusupertatu@gmail.com

Wydawca: biblioteka publiczna im. Marii 
konopnickiej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 33A, 

e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl 
znajdziesz nas również na Facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. 

Redaktor naczelny Jarosław Filipowicz.
Druk: Drukarnia „HELIOS” S.C., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Wydawca zastrze-

ga sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń wydawca 

nie ponosi odpowiedzialności.

polacy z litwy  
w suwałkach

W sobotę 20 sierpnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło 
się spotkanie delegacji Oddziału Związku Polaków z Litwy „Lauda” z Kiejdan 
i członków Stowarzyszenia „Seniorzy z Pasją HORYZONT”. W obradach 
uczestniczył  gospodarz miejsca Czesław Renkiewicz prezydent Suwałk.

Zespół wokalny „Ocean Życia” i taneczny „Diament”  gościli w lipcu 
na XX Festiwaul Kultury Polskiej w Pacunelach na Żmudzi. Teraz doszło 
do rewizyty. W czasie poczęstunku, przy kawie i herbacie, zespoły wokal-
ne „Issa” i „Ocean Życia” zaprezentowały pieśni o tematyce regionalnej. 
Goście zwiedzili również centrum Suwałk. Z historią miasta i zabytkami 
Suwałk zapoznawał przewodnik Marek Szczepankiewicz.

>>

wystawa psów 
nierasowycH 

27 sierpnia w parku Konstytucji 3 Maja odbyła się V Wystawa Psów 
Nierasowych. Pojawiło się na niej kilkudziesięciu właścicieli wraz ze swo-
imi pupilami, by jak powiedziała pani Krystyna: „pokazać swojego czwo-
ronoga i porównać z innymi pieskami. To rozrywka zarówno dla psa jak  
i jego właściciela…”. Były pieski wyjątkowe pod względem koloru, kształ-
tu, wielkości i temperamentu. Wszystkie łączyło to, że były nierasowe.

– Pies to 
symbol wier-
ności, lojalno-
ści i oddania. 
Jako najlep-
szego pr z y-
jaciela czło -
wieka, warto 
uhonorować 
w ł a s n e g o 
pupila, który 
nas bawi, ale 
t a k ż e chro -
ni, czy nara-
ża swoje ży-
cie, pracując  
np. w policji, 

ratownictwie lub w charakterze przewodników. W tym czasie szczegól-
nie pamiętajmy też o zwierzętach bezdomnych i poszkodowanych oraz 
okrutnie traktowanych przez człowieka – powiedział Kazimierz Walijewski  
z „Fundacji Zwierzęta Niczyje”, która zorganizowała wystawę.

Jury wybierało zwycięskie pieski w pięciu kategoriach takich jak: naj-
ciekawszy ogonek czy najciekawsza historia znajomości z psem. Zebrani 
w Parku przyznali również nagrodę publiczności. Wystawę sfinansowa-
no z budżetu Miasta Suwałki.

>>
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o b w i e S z c z e n i e
prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) za-
wiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta 
Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 09.06.2022 r., znak: 
I.7011.01.67.2022.RR, decyzję nr 4/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Lutostańskiego wraz z 
sieciami infrastruktury technicznej w Suwałkach w zakresie robót budow-
lanych obejmujących:

• budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. Brzostowskiego o na-
wierzchni z kostki betonowej na obciążenie ruchem KR 2 łączącej z istnieją-
cą nawierzchnią bitumiczną ulicy,

• budowę jednostronnej zatoki parkingowej dla samochodów osobowych 
na 14 miejsc postojowych i 1 miejsce postojowe dla osób niepełnospraw-
nych po zachodniej stronie ulicy,

• budowę dwóch zjazdów indywidualnych na działkę nr 24963 i 24964,
• budowę jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej po 

wschodniej stronie ulicy i jednostronnej opaski o nawierzchni z kostki beto-
nowej przy zatoce postojowej po zachodniej stronie ulicy,

• budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, 
• budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych, 
• budowę kanału technologicznego,
• zagospodarowanie zielenią – przesadzenie istniejących drzew i wyko-

nanie trawników,
• przełożenie kostki istniejących dojść pieszych na wysokości działek  

nr 24964 i 24965,
• likwidacja istniejących kontenerów śmietnikowych i przestawienie w 

nową lokalizację wg odrębnych ustaleń,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 

rozbudowywanym pasem drogowym (czasowe zajęcie terenu) w zakresie:
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowa istniejącego skrzyżowania z ulicą Brzostowskiego wraz z 

dostosowaniem fragmentów obustronnych chodników wraz pasem ziele-
ni (na działce nr 25229), 

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej w ul. Brzostowskiego (na 

działce nr 25229) i w ul. Papieża Jana Pawła II (działka nr 25230/2),
b) budowa odcinka kanału technologicznego w ul. Brzostowskiego (na 

działce nr 25229),

c) budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sieć i przykanalik) w ul. 
Brzostowskiego (na działce nr 25229).

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami 
nr: 22849/15 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki) (działka w części przezna-
czona pod drogę) 

oraz
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 

rozbudowywanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub prze-
budowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu (czasowe zajęcie terenu), na nieruchomościach oznaczonych dział-
kami nr: 25229, 25230/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według obowią-
zującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 22849/15 (obręb nr 0004, 
Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice rozbudowywane-
go pasa drogowego 22849/80 (obręb 0004, Miasto Suwałki), według załą-
czonego projektu podziału.

Numery działek po podziale leżące poza pasem drogowym: 22849/79, 
22849/81, 22849/82, 22849/83, 22849/84 (obręb 0004, Miasto Suwałki) 
według załączonego projektu podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowa-
na jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 22849/80 (obręb 0004, 
Miasto Suwałki) 

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza rozbu-

dowywanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu (czasowe zajęcie terenu), na nieruchomościach oznaczonych dział-
kami nr: 25229, 25230/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według obowią-
zującego katastru nieruchomości.

Działka objęta podziałem przejmowana pod pas drogowy drogi gminnej: 
Obręb nr 0004 Miasto Suwałki:
– działka nr 22849/15 o pow. 0,2428 ha dzielona na działki: 22849/80 o 

pow. 0,1343 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 22849/79 o pow. 0,1056 
ha (w dotychczasowym władaniu), 22849/81 o pow. 0,0013 ha (w dotych-
czasowym władaniu), 22849/82 o pow. 0,0007 ha (w dotychczasowym wła-
daniu), 22849/83 o pow. 0,0005 ha (w dotychczasowym władaniu), 22849/84 
o pow. 0,0004 ha (w dotychczasowym władaniu)

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

i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. A Mickiewicza 1, pok. 140. 

Dzień publicznego ogłoszenia: 30 sierpnia 2022 r.   214/2022

ogłoSzenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Hańcza w części ograniczo-
nej ulicami: Leśną, Raczkowską, Bydgoską, Wojska Polskiego oraz terenem 
wojskowym zamkniętym w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XLVIII/614/2022 z 
dnia 27 lipca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Hańcza w części ograniczonej 
ulicami: Leśną, Raczkowską, Bydgoską, Wojska Polskiego oraz terenem woj-
skowym zamkniętym w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w 
terminie do dnia30 września 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezen-
towany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail: org@
um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego za-
dań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do któ-
rych żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego poda-
nia lub postępowania administracyjnego.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/
Panu w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwal-
ki.pl. tel. 87 562-82-08

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcze-

śniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwala-
ją na ich trwałe usunięcie.

5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w 
BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: 

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-da-
nych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.

212/2022
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Zakończyła się druga edycja Festiwalu Filmowego „Wajda na nowo”, 

czyli spotkań miłośników polskiego kina oraz zwolenników upamiętnia-
nia urodzonego w Suwałkach Andrzeja Wajdy.

Wszystko rozpoczęło się 
w czwartek 18 sierpnia, kie-
dy to gwiazdą pier wsze -
go dnia festiwalu był reży-
ser Feliks Falk oraz aktorzy: 
Emilia Krakowska, Olgierd 
Łukaszewicz i Andrzej Chyra. 
Ponadto odbył się wernisaż 
wystawy plakatów z okazji 
jubileuszu 20-lecia Wajda 
School, prezentacja filmów 
„Komornik” i „Brzezina” oraz 
pokaz nowel filmowych.

W piątek mia ł y miej -
sce projekcje kolejnych fil-
mów, zarówno w Suwalskim 
Ośrodku Kultury, jak i w plenerze, czyli na Bulawarach nad Czarną Hańczą. 
Pod chmurką odbył się też wernisaż wystawy „WERKI. WAJDA. Renata 
Pajchel i 20 lat Wajda School”. Werk, to zdjęcie dokumentujące cały plan 
filmowy, które jest wykorzystywane jako materiał reklamowy, pamiątka 
z planu lub dokumentacja ekipy filmowej podczas pracy. Autorką zdjęć 
jest zmarła w 2020 r. Renata Pajchel, legendarna fotosistka filmowa, któ-
ra przez prawie pół wieku dokumentowała prace ekip filmowych, w tym 
prawie 30 lat spędziła na planach filmowych Andrzeja Wajdy.

Dużym zainteresowaniem drugiego dnia festiwalu cieszyło się spotka-
nie z Jerzym Stuhrem, który w 1971 roku po raz pierwszy był w Suwałkach, 
grając w miniserialu Wojciecha Marczewskiego „Odejścia, powroty”. 
Słynny polski aktor teatralny i filmowy oraz reżyser, filolog i pisarz, a także 
profesor sztuk teatralnych nawiązał do swoich relacji z Andrzejem Wajdą:

– Andrzej Wajda to całe moje życie. Byłem nie tylko jego aktorem, 
ale także asystentem, przede wszystkim w Teatrze Starym w Krakowie. 
Zagrałem w prawie wszystkich jego sztukach. Nie ma w Polsce drugiego 
reżysera, który dałby mi tyle możliwości: od Hamleta po Papkina.

W gali kończącej Festiwal, w imieniu jury wyniki konkursowe rywali-
zacji młodych twórców na najlepszy film krótkometrażowy ogłosił Filip 
Marczewski, wykładowca Szkoły Wajdy i Gdyńskiej Szkoły Filmowej. 
Spośród blisko 50 filmów wyłoniono troje zwycięzców oraz przyznano 
jedno wyróżnienie. Główną nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymał Jan 
Pułkowski – autor filmu „Diabeł”. Miejsce drugie oraz 3 tys. zł przypadło 
Aleksandrze Florczak za film „Poczekajmy”, a miejsce trzecie i nagroda 
2 tys. zł trafiła do Bartosza Brzezińskiego za film „Skowyt”. Wyróżnienie 
otrzymał ponadto Grzegorz Piekarski za film „Niewolnik”. Po raz pierw-
szy w Suwałkach wręczone też zostały nagrody Festiwalu, które za cało-
kształt twórczości otrzymali Jerzy Stuhr oraz Feliks Falk.

Podsumowując trzy festiwalowe dni prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz powiedział:

– Nie mamy w naszym mie-
ście doświadczeń filmowych, bra-
kuje nam aktorów oraz nie ma-
my teatru. Ale chcemy, by sztuka 
filmowa rozwijała się, a festiwal 
mógł być konkursem dla młodych 
adeptów filmu. Wierzę, że tak bę-
dzie, a festiwal „Wajda na nowo” 
będzie miał kolejne edycje.

 Ostatnimi punktami Festiwalu 
była projekcja filmu: „Piosenki 
o miłości” w reżyserii Tomasza 
Habowskiego oraz koncert Marysi 
Sadowskiej, piosenkarki wykonu-

jącej jazz, pop oraz muzykę funkową i elektroniczną, a także scenarzyst-
ki i reżyserki filmowej.

Festiwal Filmowy

„a ja żeM jej powieDziała” 
– katarzyna noSowSka

Kilkanaście miesięcy temu napisałam re-
cenzję drugiej książki Katarzyny Nosowskiej 
„Powrót z Bambuko”. Została wydana w pande-
mii – „ku pokrzepieniu serc”. A co z debiutanc-
ką pozycją Kasi? Piosenkarka anty-celebryt-
ka, w pewnym momencie założyła profil na 
Instagramie. Nie, nie po to, żeby wrzucać zdję-
cia swojej super figury, nowych ust, podróży 
do Zanzibaru lub innego modnego w świecie 
gwiazd miejsca czy filmików z imprez, ćwiczeń 
jogi i morsowania. Jedyne co autorka wspania-
łych tekstów piosenek zrobiła, jak część insta-
gramerek, to użyła apki zmieniającej rysy twarzy 
i barwę głosu. Po to, by było jeszcze śmieszniej, a nie żeby zafałszować rzeczy-
wistość. Nosowska stworzyła jedyny w swoim rodzaju mówiony insta-blog, 
bardzo zabawny, bardzo aktualny pod względem konstrukcji. Dziś, zwłaszcza 
młodzi, nie lubią czytać. Można więc mówić, żeby słuchali i to najlepiej w ta-
kim medium, które znają. Dla tych, którzy jeszcze coś tam czytają, powstała 
książka. „A ja żem jej powiedziała” składa się z krótkich tekstów, jak „Powrót  
z Bambuko”. Tematy tych felietoników są przeróżne, od wspomnień z dzie-
ciństwa i młodości, poprzez zdradę, zazdrość, alkohol, sex po alkoholu, po 
portale społecznościowe czy show-biznes. Wokalistka zespołu Hey ma lek-
kie pióro. Słowa układają się w melodię humoru i refleksji. Jeśli szukasz sen-
su w nich, nie zawiedziesz się!

Przy okazji – 30 sierpnia Kasia Nosowska ma urodziny – Życzymy jej 
wszystkiego najlepszego!

Kamila Sośnicka

sowa zaprasza 
po wakacjach 

Strefa Odkrywania, 
Wyobraźni i Aktywności 
w Suwałkach zaprasza 
do samodzielnego eks-
perymentowania i po-
znawania zasad fizyki, 
techniki, geografii, ma-
tematyki. Pobudzamy 

kreatywność i rozwijamy poczucie sprawczości – to dewiza projektu. 
SOWA to małe centrum nauki. Została zaprojektowana i stworzona 

przez zespół Centrum Nauki Kopernik. Jest prowadzona przez Bibliotekę 
Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Składa się z 15 angażują-
cych eksponatów oraz przestrzeni Majsternia.

Po wakacjach SOWA zaprasza grupy od wtorku do piątku w godzinach 
9.00, 11.30 i 14.00 oraz i osoby indywidualne w soboty 9.00; 11.10; 13.20. 
Formularze do rezerwacji na stronie www.bpsuwalki.pl/sowa

Adres: SOWA ul. Innowacyjna 1 (budynek Parku Naukowo-Tech- 
nologicznego), I piętro, tel. 572 920 432. Bilety od 8 zł. 

Więcej informacji na www.bpsuwalki.pl/sowa

>>

Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana 
jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-
SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki 
Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w la-
tach 2021–2025.
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Emilia Krakowska 
w rozmowie 
z dyrektorem 
artystycznym 
Festiwalu 
Andrzejem Pągow-
skim podczas 
wernisażu plakatów 
z okazji jubileuszu 
20-lecia Wajda 
School

Łukasz Maciejewski 
prowadził spotkanie 
z aktorem Olgierdem 
Łukaszewiczem 
(z prawej)

Za całokształt twórczości nagrodę Festi-
walu otrzymał Jerzy Stuhr

Andrzej Chyra w rozmowie ze swimi 
fanami

Koncertem Marysi Sadowskiej zakończył 
się tegoroczny Festiwal Wajda na Nowo 

Za najlepszy film krótkometrażowy główną nagrodę otrzymał w wysokości 10 tys. zł Jan Pułkowski – autor fil-
mu „Diabeł”

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się kino plenerowe „Wajda Kome-
diowy”. Na Bulwarach wyświetlono m.in. film „Polowanie na muchy”

Wystawa „Werki Wajda. Renata Pajchel 
i 20 lat Wajda school” na płocie 
Muzeum M. Konopnickiej 
przyciągała uwagę turystów 

Gościem specjalnym tego-
rocznego Festiwalu był Feliks 
Falk, który do Suwałk przy-
jechał z żoną Marianną



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

205/2022

>> poetycko i turystycznie
W sobotnie późne popołudnie 27 sierpnia na suwalskim placu  

M. Konopnickiej zrobiło się trochę nostalgicznie, poetycko, ale też chwila-
mi można było się poczuć, jak w czasie wędrówki turystycznymi szlakami 
z „Bieszczadzkimi aniołami”. A to wszystko za sprawą augustowsko-suwal-
skiego tria „Dobre wrażenia”, które tworzą Ela Granacka, Wojtek Straszyński 
i Darek Sala. W czasie suwalskiego koncertu na skrzypcach towarzyszyła im 
Dominika Sala. 

Artyści zagrali kilka utworów z kręgu piosenki literackiej i szeroko rozumia-
nej piosenki „przyjemnej dla ucha”. W repertuarze zespołu, oprócz utworów 
z Krainy Łagodności, usłyszeliśmy ballady wiatru i wody oraz standardy mu-
zyki żeglarskiej. Muzycy emanowali radością i otwartością. Naprawdę spra-
wili dobre wrażenie.


