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MUZYCZNY AZYL
Po raz drugi WOSiR w Szelmencie 

k. Jeleniewa w lipcowy wieczór przeobraził 
się w Muzyczny Azyl.  Nad brzegami jezio-
ra Szelment  na plenerowej scenie na po-
mostach rozbrzmiała muzyka w wykonaniu 
zespołów Wolna Grupa Bukowina i Nic 
Wielkiego oraz Borysa Kossakowskiego. To 
dla wielu słuchaczy była to okazja do zanu-
rzenia się w łagodnych dźwiękach poezji. 

Patronat medialny nad Muzycznym Azylem 
sprawował „Dwutygodnik Suwalski”.

AKCJA „KRZYŚ”
„Lepiej stracić minutę w życiu, niż życie w minutę” – to ha-

sło tegorocznej akcji „Krzyś” zorganizowanej w parafii pw. św. 
Kazimierza Królewicza. Była akcja edukacyjna prowadzona przez 
policjantów i strażników miejskich, święcenie pojazdów oraz tra-
dycyjna grochówka, a dla najmłodszych konkursy z nagrodami. 
W ambulansie można było też oddać krew.

DWUTYGODNIK SUWALSKI
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ZAPRASZAMY  DO  ŻYLIN
23 sierpnia 2015 roku

Pielgrzymka z Suwałk i Bakałarzewa o 8.00

 z Raczek 7.30

Msza odpustowa
o godzinie 11.00

Przyjdź!
219/2015

ONEGDAJ,
ROSPUDA I PRZEROŚLAKI

Po raz szesnasty odbył się Suwalski Jarmark Folkloru. Park 
Konstytucji 3 Maja zamienił się w kiermasz produktów i wy-
robów regionalnych. Nie zabrakło też występów kapel ludo-
wych. Na scenie zaprezentowały się zespoły Onegdaj i Rospuda 
z Filipowa oraz Przeroślaki z Przerośli. Folklor można więc było 
zobaczyć, usłyszeć, a nawet spróbować, a niekiedy dowiedzieć się 
w rozmowie  jak powstają wyroby i produkty regionalne. 

Patronat medialny nad Suwalskim Jarmarkiem Folkloru sprawo-
wał „Dwutygodnik Suwalski”.

>>

Grażyna Kulawik 
z „Wolnej Grupy 
Bukowina”

MALARZ NA MONECIE
W suwalskim Muzeum Okręgowym, w pierwszym dniu emi-

sji zaprezentowano 20-złotową monetę kolekcjonerską z Alfredem 
Wieruszem-Kowalskim wyda-
ną przez Narodowy Bank Polski. 
W prezentacji monety uczestni-
czyli m.in. Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk, Jacek Bartkie-
wicz, członek zarządu NBP, Sta-
nisław Łobacz, prezes suwalskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego.

Alfred Wierusz-Kowalski 
to już dwunasta moneta w serii 
„Polscy malarze XIX/XX w.”. 
Na awersie numizmatu zo-
stał umieszczony jeden z cha-
rakterystycznych motywów 
malarstwa Alfreda Wierusza-
Kowalskiego – wilk zapa-
trzony w uśpioną, zasy-
paną śniegiem wieś. Na 
rewersie znalazł się portret 
artysty, odwzorowany na podstawie zdjęcia wykonane-
go w jego monachijskim atelier. Moneta, zaprojektowa-
na przez Dominikę Karpińską-Kopiec, została wyemitowa-
na w nakładzie do 30 tys. sztuk. Od 30 lipca jest dostępna 
w oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym 
Kolekcjoner. Aby zostać właścicielem srebrnej monety kolek-
cjonerskiej z Alfredem Wieruszem-Kowalskim o nominale 20 zł 
trzeba zapłacić 175 zł.

Stanisław Łobacz (z lewej) 
i Jacek Bartkiewicz

Czytelnik „Dwutygodnika Suwalskiego”, który jako pierwszy prze-
śle na adres kontakt@dwutygodniksuwalski.pl  odpowiedź na poniższe  
pytanie otrzyma w nagrodę srebrna monetę z A. Wieruszem-Kowalskim 
ufundowaną przez NBP.

Pytanie: W jakim mieście urodził się Alfred Wierusz-Kowalski? 
Nazwisko zwycięzcy konkursu podamy na stronie internetowej: 

www.dwutygodniksuwalski.pl 
Radzimy zaglądać na naszą stronę internetową, bo w najbliższych 

dniach ogłosimy kolejny konkurs, w którym będzie można wygrać ko-
lejną monetę z A. Wieruszem-Kowalskim.

>>

>>

Kapela 
„Onegdaj” 
z Filipowa
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WAKACJE 
W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII 
KONOPNICKIEJ:

zaprasza na kolejne spotkania z krasnoludkami 
w środy 5 i 12 sierpnia o godzinie 11.00 do Oddziału dla Dzieci Biblioteki 
Głównej przy ul. E. Plater 33 A. Biblioteka zaprasza wszystkie dzieci w 
każdą środę lipca i sierpnia na godzinę 11 na specjalne, bezpłatne za-
jęcia plastyczne, których tematyka związana jest z literaturą dla dzieci 
o krasnoludkach. 

W najbliższą środę bohaterem spotkania będzie Mędrek, czyli o tym 
jak pomagać mądrze. Z kolei 12 sierpnia bohaterem spotkania będzie 
Nieśmiałek; wśród atrakcji m.in. rebusy pantonimiczne, gry i zabawy, a 
we wszystkim pomagać będzie czarodziejska, pomocna torebka.

 LETNIA AKADEMIA ARTYSTYCZNA w SOK-u:
Wokół muzyki: Improwizacje jazzowe – warsztaty muzyczne dla gita-

rzystów – 5, 12, 14, 19 sierpnia SOK, ul. Jana Pawła II 5 sala 1.22, prowadze-
nie: Wiesław Jarmoc, więcej informacji na:  www.soksuwalki.eu

Warsztaty baletowe – 10,14 sierpnia, SOK, ul. Jana Pawła II 5 sala 2.15, pro-
wadzenie Renata Skórkiewicz, więcej informacji na: www.soksuwalki.eu

OSiR:
Suwalska Letnia Akademia Tenisa Ziemnego ul. Wojska Polskiego 17 

nauka gry w tenisa ziemnego 4, 11, 18 sierpnia godz. 9-11.00.
Sportowe wakacje nad zalewem Arkadia – animacje, gry i zabawy, ry-

walizacja sportowa – 12 sierpień godz. 10-13.00.
Suwalking – piesze wycieczki szlakami Suwalszczyzny w godz. 9-

15.00. 5 sierpnia –  Szelment – podróż wokół Jesionowej Góry, park lino-
wy, wystawa poświęcona Wojciechowi Fortunie.

Nauka i doskonalenie pływania – zapisy na naukę pływania osobiście 
w Aquaparku– zajęcia od 3 do 7 sierpnia oraz od 17 do 21 sierpnia -  I gru-
pa godz. 9-9.45, II grupa 10-10.45.
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ZDANIEM 
PREZYDENTA

Fot. Krzysztof Mierzejewski

>> „Bezpieczne i aktywne wakacje” w ramach programu „Bezpieczna i 
przyjazna szkoła” 10 i 17 sierpnia -  I grupa 11-12.00, II grupa 12-13.00 zaję-
cia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez animatorów we współpracy 
z przedstawicielami służb mundurowych, oraz ratownikami z suwalskie-
go WOPR-u, zapisy pod numerami 87 566 32 81 lub 87 566 78 12.

MUZEUM OKRĘGOWE:
Spotkania ze sztuką– warsztaty plastyczne oraz zwiedzanie nowej 

ekspozycji „ Egzotyczna Europa” – 12.08 godz. 10-12, Muzeum Okręgowe 
ul. Kościuszki 81

SPORTOWE PIĄTKI W SZÓSTCE
SP nr 6 w Suwałkach zaprasza na sportowe piątki uczniów szkół pod-

stawowych. Można przyjść samemu bądź z drużyną. W każdy piątek o go-
dzinie 9.00 jest do dyspozycji boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej, bież-
nia oraz skocznia w dal. Można też wziąć udział w zawodach. Na ostatnim 
sportowym piątku w sierpniu najaktywniejsi uczestnicy otrzymają dyplo-
my, puchary i nagrody.

WIGIERSKI PARK NARODOWY
Zaprasza na rowerowe piątki z przewodnikiem. Start przy Dyrekcji 

WPN w Krzywem o godz. 10.00. Opłata: karta wstępu do WPN (4 zł, 2 zł – 
ulgowa). Czas trwania wycieczek od 2 do 4 godzin. WPN zaprasza z wła-
snymi rowerami, a pierwszym 12 osobom udostępnia rowery bezpłat-
nie. Zapisy: tel. 510 992 672 do godz. 13 w czwartek przed wycieczką. 
Najbliższe spotkania: 7 i 14 sierpnia.

WAKACJE NA ORLIKACH
Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z obiektów sportowych – 

boisk „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Wł. Puchalskiego przy 
ul. Hamerszmita 11 (od pon. do niedz. w godzinach 10.00-20.00) oraz przy 
Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66 (od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 10.00-20.00, w soboty i niedziele w godzinach 12-20.00).  
Natomiast najmłodszych Suwalczan zachęcamy do korzystania z placu 
zabaw zlokalizowanego przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach. 
Wypoczywajcie bezpiecznie i aktywnie doskonale się przy tym bawiąc!

WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKARSKI
Suwalskie SLD organizuje wakacyjny turniej piłkarski na boisku przy SP nr 9. 
Początek turnieju 21 sierpnia o godz. 12.00.

Skomunikowanie Suwałk z resztą 
Polski, w tym i Europy, było i jest jed-
nym z najważniejszych dla mnie tematów. 
Dzięki wspólnej walce – mojej i Państwa 
– przy okazji akcji protestacyjnych, któ-
re organizowaliśmy na rzecz przyspiesze-
nia budowy obwodnicy Suwałk, daliśmy 
wyraźnie do zrozumienia jak ważną dla 
naszego miasta i regionu jest budowa tej 
drogi oraz całej trasy S61. Dziś mamy za-
pewnienie w postaci ogłoszonych przetar-
gów i rządowych dokumentów, że suwal-
ska obwodnica będzie gotowa w 2018 
roku, a cała „Via Baltica” powstanie do 
końca 2023 roku.

Teraz przychodzi pora by zawalczyć 
o kolejną ważną dla Suwałk inwestycję – 
mianowicie trasę kolejową „Rail Baltica”. 
Obecnie konsultowany jest „Krajowy 
Program Kolejowy do 2023 roku – 

Infrastruktura kolejowa zarządzana przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe”. Niestety 
w tym dokumencie znajdują się nieko-
rzystne zapisy dotyczące budowy odcin-
ka „Rail Baltiki” z Białegostoku przez 
Suwałki do granicy z Litwą. 

Inwestycja ta znalazła się na liście 
projektów rezerwowych programu – na 
3 miejscu od końca wśród 146 różnych 
projektów inwestycyjnych. Oznacza to, że 

jeżeli dokument zostałby zaakceptowany 
w takim kształcie, to realizacja tej inwe-
stycji stanęłaby pod bardzo dużym zna-
kiem zapytania.

Oczywiście takie zapisy nie spoty-
kają się z moją akceptacją, dlatego też 
przesłałem swoje uwagi do Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, w których 
zwracam uwagę na pilną potrzebę budo-
wy tego odcinka linii kolejowej i przesu-
nięcia go na listę podstawową projektów 
do realizacji. 

W najbliższych dniach zwrócę  się 
również z odrębnym wnioskiem do 
wszystkich parlamentarzystów z woje-
wództwa podlaskiego o poparcie moich 
uwag i podjęcie wspólnej walki o tę waż-
ną dla Suwałk i całego naszego regionu 
inwestycję.

Jak zawszę na bieżąco będę Państwa 
informował o swoich działaniach podję-
tych na rzecz rozwoju Suwałk. 
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ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Miejski  organizuje zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych z terenów zabudowy jedno-
rodzinnej.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z 
ulic: Bulwarowa, Gałaja, Kamedulska, Krzywólka, 
Minkiewicza, Patli, E. Plater, Pułaskiego (nr nieparzyste), Reja, Reymonta, 
Suzina, Szpitalna i Zacisze – odbędzie się  7 sierpnia.

Zbiórka odpadów z pozostałych ulic odbędzie się zgodnie z harmo-
nogramem odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych w miesią-
cu sierpniu  w pierwszym terminie odbioru odpadów.

Odpady powinny być wystawione  przed posesje do godziny 7.00.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zapra-

sza wszystkie panie w wieku od 50 do 69 lat na badania mammografii, które powin-
ny być wykonywane co dwa lata.

Dzięki podpisanej umowie z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w ramach programu profilak-
tycznego wczesnego wykrywania raka piersi, bada-
nia będą wykonywane bezpłatnie i nie są ograniczone 
liczbowo. Każda kobieta, która zgłosi się do Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu, zostanie zapisana 
na badanie. Nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy 
dowód osobisty.

Mammografia będzie wykonana aparatem najnow-
szej generacji. Badania są dokładniejsze, bo wykonywa-
ne cyfrowo. Specjalne cyfrowe oprogramowanie ułatwia 
precyzyjną analizę wyników. To zwiększa szanse na do-
strzeżenie nawet bardzo wczesnych zmian w tkance.

Na badanie można umówić się osobiście w rejestra-
cji Zakładu Diagnostyki Obrazowej na I piętrze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 
lub telefonicznie pod numerem tel. 87 562 93 25 w godz. 8.00-14.00.

UTRUDNIENIA
NA BAKAŁARZEWSKIEJ

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 
635 – ulicy Bakałarzewskiej  od 3 sierpnia nastąpiła 
zmiana organizacji ruchu. Na odcinku od stacji pa-
liw Karp do granic administracyjnych Suwałk wpro-
wadzono ruch wahadłowy z wykorzystaniem sygna-
lizacji świetlnej.

Zarząd Dróg i Zieleni prosi kierowców o zachowanie szczególnej 
ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.
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WWW.DWUTYGODNIKSUWALSKI.PL
Pod tym adresem codziennie można znaleźć najnowsze informacje z Suwałk. Nie trzeba czekać na papierową wersję 

„DwuTygodnika Suwalskiego”. Ukazujemy się codziennie. Oczywiście w wersji elektronicznej. W tej wersji znajdziecie Państwo 
również takie informacje, których nie ma w DwuTygodniku  drukowanym oraz rozszerzone wersje drukowanych informacji. W 
zakładce „ogłoszenia miejskie” znajdziecie Państwo wszelkie ogłoszenia miejskich spółek, instytucji i placówek. 

WOLNE MIEJSCA
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach (ul. 

Przytorowa 8 oraz ul. Wojska Polskiego 9) ma  jeszcze wolne miejsca dla 
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiają-
ca do pracy oraz zasadnicza szkoła zawodowa działające w strukturach 
Ośrodka mogą przyjąć uczniów oraz młodzież z autyzmem, niepełno-
sprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną, upośledzeniem 
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Uczniowie zamieszkali po-
za Suwałkami mogą korzystać z internatu.

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do ww. Ośrodka są prosze-
ni o kontakt telefoniczny pod numer 87 563 57 22 z Dorotą Sidorowicz – in-
spektorem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego.

>>

>>

>>

NOWY 
DYREKTOR 
BIBLIOTEKI

Maria Kołodziejska została powołana  
przez prezydenta 
Suwałk Czesława 
Renkiewicza na 
stanowisko dy-
rektora Biblioteki 
Publicznej im. M. 
Konopnickiej. 
Jej kandydatu-
rę pozytywnie 
oceniła komi-
sja konkursowa.  

Kołodziejska od wielu lat jest pracowni-
kiem suwalskiej biblioteki.
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„DwuTygodnik Suwalski” rozmawia 
z H O, 
właścicielem grupy Litpol-Malow.

– Zewsząd niemal słychać, że wszystko 
się wali i popada w ruinę, a tymczasem 
pan powtarza, że jest optymistą, czego 
dowodem jest budowany za kwotę oko-
ło 65 milionów złotych nowy zakład – 
MALOW 4. Czy to nie jest nadmierne ry-
zyko inwestować tak wielkie pieniądze w 
niepewnej sytuacji?

Przede wszystkim nic się nie wali, nic 
nie popada w ruinę ani w Polsce, ani w 
Suwałkach. Cokolwiek by nie opowiada-
no Polska faktycznie bezpiecznie przeszła 
przez kryzys gospodarczy, który dopadł ca-
łą praktycznie Europę. To fakt niezaprze-
czalny. Drugi jest taki, że w Suwałkach od 
jakiegoś czasu systematycznie spada bez-
robocie i jest w tej chwili mniejsze niż w 
Białymstoku, zdecydowanie mniejsze niż w 
porównywalnej z nami Łomży. Cieszę się, 
że moja firma ma w tym udział, bowiem 
MALOW 4 da pracę ponad stu pracowni-
kom. Na rynku panuje ożywienie, rosną za-
mówienia również na nasze wyroby. To bar-
dzo dobry sygnał.
– MALOW to przede wszystkim produk-
cja na eksport, więc rosnące zamówienia 
nie koniecznie oznaczają, że rośnie pol-
ska gospodarka.

Większość, bo około 60 proc. naszych 
produktów faktycznie sprzedajemy za gra-
nicę. Również MALOW 4 budowany jest z 
myślą o krajach skandynawskich, ale reszta, 
40 proc. – a to też wcale nie mało – sprzeda-
je się w Polsce! W poprzednich latach okres 
wakacji to były urlopy, przeglądy techniczne, 
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Ciąg dalszy na str. 6

WYDARZYŁO SIĘ>>
n Na 25 października prezydent RP wy-

znaczył termin wyborów parlamentarnych. 
W Suwałkach pojawiły się już pierwsze bane-
ry przedwyborcze.

n Projekt Suwalskiej Izby Rolniczo-
Turystycznej „Podróż do etnobajki” znalazł się 
w gronie nominowanych w konkursie 7 no-
wych Cudów Funduszy Europejskich  organi-
zowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i 
Rozwoju.  Zwycięzców poznamy we wrze-
śniu.

n W konkatedrze pw św. Aleksandra od-
prawiono mszę św. w intencji zmarłego przed 
pięcioma laty prezydenta Suwałk Józefa 
Gajewskiego.

n Z suwalskiej parafii pw. św. Aleksandra 
wyruszyła Grupa Suwałki uczestnicząca w 
XXIII Ełckiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną 
Górę. Suwalscy pielgrzymi dotrą na Jasną 
Górę 11 sierpnia. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali na te-
renie miasta kilku kierujących, którzy zdecy-
dowali się na jazdę pod wpływem alkoholu.  
Teraz postępowaniem nieodpowiedzialnych 
mężczyzn zajmie się sąd. Grozi im nawet 2 let-
ni pobyt w więzieniu.

n Trwają wakacyjne remonty w suwal-
skich szkołach. Największe prace są prowa-
dzone w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Klonowej, 
Zespole Szkół nr 10, Zespole Szkół nr 7 przy 
ul. Minkiewicza i Zespole Szkół nr 1 czyli w bu-
dynku III LO, gdzie  część pomieszczeń adapto-
wana jest na potrzeby Suwalskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli.  Prace trwają też 
w Szkole Podstawowej nr 4, Zespole Szkół 
nr 8 przy ul. Kościuszki oraz w przedszkolach. 
Więcej na ten temat w następnym wydaniu 
Dwutygodnika Suwalskiego.

n Zgodnie z prawem, po trzech miesiącach 
Marcin Bonisławski przestał pełnić obowiąz-
ki prezesa Parku Naukowo-Technologicznego 
Polska Wschód. Do czasu rozpoczęcia pracy 
na stanowisku prezesa przez wyłonione-
go w konkursie Rafała Peszka, obowiąz-
ki prezesa będzie pełnił Wiesław Kamiński 
– przewodniczący Rady Nadzorczej PNTPW. 
M. Bonisławski wrócił do ratusza na stanowi-
sko naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy 
Zewnętrznych. R. Peszka pracę w PNTP-W roz-
pocznie 10 sierpnia.

remonty – słowem spowolnienie produkcji. 
W tym roku jest odwrotnie, mimo okresu 
wypoczynkowego zamówienia rosną. To nie 
tylko nas dotyczy, to się obserwuje również 
w innych przedsiębiorstwach. Nie bójmy się 
tego słowa – to prosperity. Dobrze więc się 
składa, że nasz kolejny zakład rozpoczyna 
produkcję już we wrześniu. 
– Potrzebujecie nowych pracowników, 
czy jest prawdą, że w Suwałkach przed-
siębiorcy zaczynają konkurować o do-
brych, wykwalifikowanych fachowców?

Tak, jakkolwiek wiem, że nie wszyst-
kich to przekonuje; faktycznie, szczególnie 
jeśli idzie o ludzi z wysokimi kwalifikacja-
mi, zaczyna się konkurencja. Tu już mamy 
początki rynku pracownika, o którego my, 
przedsiębiorcy, musimy zabiegać. 
– Czy znaczy to również – lepiej za ich 
pracę płacić?

Tak, to tyle właśnie znaczy – dobry 
pracownik zaczyna być w cenie. Z prze-
konaniem twierdzę, choć pozornie jest 
to przeciw również moim interesom, że 
to dobre, pozytywne zjawisko dla całej 
gospodarki. Nie można przez cały czas 
konkurować, czy to na rynku polskim, 
czy europejskim, tylko niską ceną pracy. 
Musimy również w Suwałkach, produko-
wać takie wyroby, które będą konkurować 
z innymi swoją jakością i klasą. To stąd od 
wielu, wielu lat tak bardzo zabiegamy o 
to, by na wszystkich rynkach zbudować 
mocną, rozpoznawalną markę naszej fir-
my. I powoli się to udaje. Jeszcze nie tak 
dawno zagraniczni kontrahenci nie za-
wsze życzyli sobie, by ujawniać, że nasz 
wyrób jest z Polski. Dziś to się zmienia, 
nasza marka się umacnia.
– Co pan, jako były wieloletni prze-
wodniczący Rady Gospodarczej przy 
Prezydencie Miasta uważa za najpilniej-
sze zadanie suwalskich sfer gospodar-
czych?

Zdecydowanie potrzebna jest dobra, efek-
tywna współpraca suwalskich przedsiębior-
ców, wyższych uczelni – naszej i białostoc-
kich, które mają naprawdę duży potencjał, 
oraz Parku Naukowo-Technologicznego, 
którego możliwości także nie są wykorzysta-
ne. Razem jest to pokaźny potencjał, który – 
przy życzliwym wsparciu samorządu – może 
przynieść bardzo pozytywne efekty.

JESTEM OPTYMISTĄ
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Na X sesji suwalscy radni przyjęli kil-
ka informacji i sprawozdań oraz podjęli 
16 uchwał. Najwięcej dyskusji wywoła-
ła formalna likwidacja Izby Wytrzeźwień, 
której zadania ma przejąć powołana w to 
miejsce placówka o roboczej nazwie 
Ośrodek Profilaktyki, Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym i Bezdomnym, prowadzona 
przez organizację pozarządową. Za wpro-
wadzeniem tej zmiany głosowało 12 rad-
nych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 9 
było przeciw.

Teraz Izba Wytrzeźwień zatrudnia 16 
osób i dysponuje 20 miejscami dla osób 
nietrzeźwych. Koszt utrzymania Izby fi-
nansowany z budżetu miejskiego w 2014 r. 
wyniósł 1 150 915,02 zł.

Po likwidacji Izby od 1 stycz-
nia 2016 r. ma powstać w to miej-
sce placówka, pod roboczą nazwą: 
Ośrodek Profilaktyki, Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym i Bezdomnym, który po-
za opieką nad osobami nietrzeźwymi, 
zintensyfikowałby działania motywujące 
do zmiany zachowania osób zatrzyma-
nych do wytrzeźwienia. Organizacja po-
zarządowa prowadząca Ośrodek zostanie 
wyłoniony w drodze konkursu. Jednym 
z podstawowych założeń konkursu bę-
dzie przejęcie przez organizację pozarzą-
dową co najmniej 5 obecnych pracow-

ników Izby. Według planów działalność 
Ośrodka Profilaktyki, Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym i Bezdomnym nadal będzie 
finansowana z budżetu miejskiego. Jego 
prowadzenie przez organizację pozarządo-
wą ma zmniejszyć koszty funkcjonowania 
ośrodka do 850 tys. zł w skali roku, przy 
jednoczesnym poszerzeniu działań kiero-
wanych do osób nadużywających alkohol, 
członków ich rodzin i osób bezdomnych. 
Ośrodek ma też przejąć od MOPS nocle-
gownię i oferować tam pomoc w wycho-

dzeniu z bezdomności.
Plany samorządu wywołały dysku-

sję podczas sesji Rady Miejskiej. Radny 
Grzegorz Gorlo  wyraził między innymi 
obawę, że organizacja pozarządowa mo-
że nie poradzić sobie z prowadzeniem 
Ośrodka, który zastąpi Izbę Wytrzeźwień. 
Jego wątpliwości nie podzielał radny 
Wojciech Pająk, który wyraził pewność, 
że suwalskie organizacje pozarządowe po-
radzą sobie z prowadzeniem takiej placów-
ki. Radny Zbysław Grajek zwrócił uwagę, 
że powinno się odróżnić zatrucie alkoho-
lem od problemu uzależnienia od alko-
holu. Na tym drugim powinna skupić 
się nowa placówka, pozostawiając odtru-
wanie suwalskiemu szpitalowi. Prezydent 
Czesław Renkiewicz zapewniał wielokrot-
nie, że nie jest to fizyczna likwidacja tego 
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>>WYDARZYŁO SIĘ

n Wystawa „Alfred Wierusz-Kowalski” 
Muzeum Okręgowego w Suwałkach znalazła 
się na liście najciekawszych letnich wystaw 
tygodnika „Polityka”. 14 lipca na łamach tygo-
dnika ukazał się artykuł pt. „Czego tu nie ma. 
10 przebojów muzealnych: to trzeba zoba-
czyć!”, który miał na celu zachęcenie czytel-
ników do aktywnego odwiedzania Polskich 
Muzeów w czasie wakacji.

n Komisja konkursowa wybrała Monikę 
Podziewską z Augustowa naczelnikiem Wy-
działu Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego. 
M. Podziewska ukończyła studia na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku 
oraz studia podyplomowe z finansów i rachun-
kowości. Poprzednio pracowała w Urzędzie 
Miejskim w Augustowie jako skarbnik.

n Suwalskich policjantów odwiedziły dzie-
ci z przedszkola Little Star. Podczas spotkania 
mundurowi przekazali swoim małym gościom 
podstawowe informacje dotyczące bezpie-
czeństwa. Stróże prawa wskazywali na naj-
ważniejsze zasady bezpiecznych  zachowań  i 
przypominali o konieczności przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego. Policjanci zwra-
cali też uwagę na to, jak ważnym elementem 
ubioru każdego pieszego są odblaski.

n 1 sierpnia w 71. 
rocznicę wybuchu po-
wstania warszawskie-
go w Suwałkach  w 
Godzinę „W” rozległ się 
sygnał syren.

n W lipcu suwalscy poli-
cjanci wspólnie z pracowni-
kami  Sanepidu i Państwo-
wej Inspekcji Pracy przy-
pominali najmłodszym o 
zasadach bezpieczeństwa 
w czasie letniego wypoczynku. Odwiedzili mło-
dzież wypoczywającą w Smolnikach i nad jezio-
rem Szelment. Nie zapomnieli też o kolonistach w 
Raczkach, Poddubówku i Gawrych Rudzie. Podczas 
spotkań rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie 
podczas wakacji, szczególnie dotyczącym wypo-
czynku nad wodą. 

n W ramach Narodowego Testu Słuchu w 
Suwałkach można było bezpłatnie sprawdzić 
swój słuch. Wystarczyło odwiedzić słuchobus 
mobilne laboratorium badania słuchu, w któ-
rym każdy mógł bezpłatnie skorzystać z po-
rad specjalistów.

OŚRODEK ZAMIAST
IZBY WYTRZEŹWIEŃ

WTOREK Z RADNYM

W związku z sierpniową przerwą w obradach sesyjnych najbliższy termin dyżurów radnych 
Rady Miejskiej w Suwałkach zaplanowany jest na wrzesień. W sprawach pilnych proszę kontak-
tować się z Biurem Rady Miejskiej, ul. Mickiewicza 1, pokój 144 lub 118. Kontakt telefoniczny (87) 
562 81 44 lub (87) 562 81 18.

Zbiorowe zdjęcie suwalskich radnych
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ZAPYTANIA RADNYCH

Podczas lipcowej sesji 10 radnych zgłosiło wiele zapytań. 
Kamil Lauryn z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytał o siłownię „pod 

chmurką” na Osiedlu Kamena, z której trudno skorzystać, bo część urzą-
dzeń zamontowano za wysoko, a niektóre są niesprawne. Odpowiadając 
prezydent Czesław Renkiewicz stwierdził, że trwa odbiór techniczny 
tej siłowni, w czasie którego zakwestionowano między innymi wysokość 
jednego urządzenia. Wykonawca będzie musiał to skorygować.

Józef Murawko z „Bloku Samorządowego” zainteresował się możli-
wością podłączenia do sieci gazowniczej mieszkańców Osiedla Zastawie. 
Prezydent poinformował, że zachęcał przedstawicieli Polskiej Spółki 
Gazowniczej do akcji promocyjnej wśród suwalczan na rzecz przyłącza-
nia się do sieci gazowniczej. Samorząd pracuje nad programem, który 
będzie wspierał mieszkańców chcących przyłączyć się do sieci gazow-
niczej czy miejskiej sieci ciepłowniczej. Ten program powinien obowią-
zywać już od przyszłego roku.

Zdzisław Koncewicz z klubu PiS zwrócił uwagę na brak wiat przy-
stankowych przy ul. Hubala. Cz. Renkiewicz zapowiedział, że służby miej-
skie poszukają odpowiednich wiat do zainstalowania przy ul. Hubala 
oraz na przystanku komunikacji miejskiej przy firmie Salag. Radny za-
pytał też o niefunkcjonalne zjazdy ze ścieżek rowerowych na ulice. 
Odpowiadając Tomasz Łazarski, dyrektor ZDiZ stwierdził, że zjazdy te 
są systematycznie poprawiane, a nowe zjazdy ze ścieżek rowerowych 
są już bardziej dostosowane do potrzeb rowerzystów. 

Jacek Juszkiewicz z klubu PiS zapytał o prezentację Centrum 
Aktywności Społecznej Pryzmat na łamach „Dwutygodnika Suwalskiego” 
i możliwość podobnych prezentacji innych organizacji pozarządo-
wych. Prezydent Suwałk wyjaśnił, że prezentacja „Pryzmatu” na łamach 
„Dwutygodnika Suwalskiego” była odpłatna, sfinansowana z projektu 
unijnego „Razem dla Suwałk”, a znając otwartość redaktora naczelne-
go „Dwutygodnika” na działalność organizacji pozarządowych, nie wi-
dzi problemu by te organizacje były obecne na łamach pisma. Radny 

pytał też o niewykorzystane ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy 
przez pracowników ratusza oraz instytucji miejskich. Odpowiadając pre-
zydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że szefowie miejskich instytucji stara-
ją się ograniczać takie sytuacje, ale niektóre osoby z różnych powodów 
nie są w stanie wykorzystać urlopu wypoczynkowego.

Andrzej Łuczaj z klubu PiS zapytał o ruch pieszo-rowerowy na ul. 
Kościuszki. Prezydent zapowiedział, że osoby odpowiedzialne za to 
jeszcze raz przeanalizują ten problem, chociaż jest on znany już od 
lat. Najtrudniejsza jest sytuacja na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. 
Wigierską i Mickiewicza.

Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” zainteresowała się ak-
tami wandalizmu do jakich dochodzi na placu zabaw przy ul. Andersa. 
Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że służby miejskie są w trak-
cie instalacji monitoringu na tym placu.

Zdzisław Przełomiec z klubu „Łączą nas Suwałki” zainteresował się pro-
blemem mieszkańców ul. Krótkiej z przejazdem na ul. Noniewicza. Prezydent 
Suwałk poinformował, że właściwe instytucje miejskie pracują nad rozwią-
zaniem tego problemu. Radny poprosił też o przeanalizowanie oznakowa-
nia atrakcji turystycznych w Suwałkach. Prezydent przypomniał, że wiele su-
walskich atrakcji turystycznych jest opisanych w aplikacjach na smartfony, a 
przeanalizowanie oznakowania urząd przyjmuje do realizacji.

Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę na prze-
budowaną ul. Nowomiejską, gdzie oświetlenie ścieżki rowerowej znaj-
duje się w drzewach. Dyrektor ZDiZ T. Łazarski stwierdził, że inwestycja 
jeszcze trwa, a przy odbiorze na pewno będzie zwrócona uwaga na wła-
ściwe oświetlenie ścieżki rowerowej.

Karol Korneluk z SLD prosił o większą liczbę stojaków do rowerów 
nad zalewem Arkadia przy placu zabaw. Prezydent zadeklarował prze-
kazanie załatwienia problemu do OSiR.

Wojciech Pająk z klubu „Łączą nas Suwałki” zaproponował rozpo-
częcie w Suwałkach programu edukacyjnego dotyczącego praw rowe-
rzystów. Prezydent Cz. Renkiewicz zapowiedział przygotowanie filmu 
edukacyjnego do emisji w autobusach komunikacji miejskiej.
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typu placówki w Suwałkach, tylko przeka-
zanie do prowadzenia jej przez organizacje 
pozarządowe.

Jednogłośnie radni zdecydowali 
o przyjęciu Programu „Suwalska Rodzina 
PLUS”. W stosunku do dotychczas obo-
wiązującego programu ujednolicono do-
kumenty wymagane do przyznania Karty 
„Suwalska Rodzina PLUS” z dokumenta-
mi wymaganymi do przyznania rządowej 
Karty Dużej Rodziny. Przyjęcie tego roz-
wiązania uprości mieszkańcom Suwałk 
procedurę ubiegania się o obie karty.

W związku z nowym wzorem dowodu 
osobistego, w którym brak jest adresu za-
meldowania, radni zlikwidowali obowiązek 
przedkładania przez rodziców dokumentu 
ze zdjęciem potwierdzającego zameldowa-
nie w Suwałkach. Teraz rodzice będą oka-
zywać dowód tożsamości oraz potwierdzać 
we wniosku o wydanie karty zamieszka-
nie na terenie Suwałk. Wprowadzono 
też możliwość otrzymywania przez osoby 
przystępujące do Programu mailowych in-
formacji o zmianach w Programie oraz o 
zmianach w ofercie partnerów prywatnych 
wspierających Program.

Ponadto radni zmienili statut 
Biblioteki Publicznej im. M. Konop-
nickiej. Utworzyli też odrębne obwo-
dy głosowania w wyborach parlamentar-
nych, które swoje siedziby znajdą w szpita-
lach: wojewódzkim, psychiatrycznym oraz 
w areszcie śledczym.

 Rajcowie rozpatrzyli dwie skargi – jed-
ną uznali za bezzasadną, a skargę nauczy-
cielek przedszkola na działalność dyrek-
tora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego 
Jana Pawła II uznali częściowo za zasadną. 
Przypomnijmy, że dotychczasowa dyrektor 
tego przedszkola zrezygnowała z pracy na 
tym stanowisku. Od października będzie 
nowy dyrektor w tym przedszkołu.

Przy zmianach w tegorocznym bu-
dżecie miejskim wywiązała się dys-
kusja o działalności Parku Naukowo-
Technologicznego Polska Wschód. 
Podwyższeniu kapitału zakładowego 
spółki przeciwny był radny G. Gorlo.

– Co z tym fantem zrobić? Przez la-
ta wspieraliśmy szpital dużymi sumami – 
to przyniosło efekt. Tu pakujemy miliony, 
a zysku jak nie było, tak nie ma – stwier-
dził radny.

– Park ma wspierać przedsiębiorców, 
został powołany nie dla zysku. Dopłaty 
do jego funkcjonowania były celowe. 
Wkładaliśmy pieniądze na spłatę kredy-
tu, wkład własny do budowy obiektów 
parkowych. Były to więc środki na dzia-
łalność inwestycyjną Parku. Jesteśmy bli-
sko zbilansowania jego działalności, ale 
nie osiągnięcia zysku – odpowiedział mu 
Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta 
Suwałk. Przywołał on działalność innych 
instytucji tego typu, opierając swoje wy-
stąpienie na raporcie sporządzonym przez 
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków 
Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 
z 2014 roku. Inne parki też otrzymują 
wsparcie samorządów. Często większe.

W tej chwili z Parku Naukowo-
Technologicznego Polska Wschód korzy-
sta 45 firm, które zatrudniają w sumie 210 
osób. Do grona najemców dołączyła nie-
dawno suwalska firma Kruszbet, zajmują-
ca obecnie jedno z laboratoriów. 

Zmiany w tegorocznym budżecie mia-
sta, zakładające podniesienie kapitału za-
kładowego Parku, poparło 14 radnych, 8 
radnych PiS wstrzymało się od głosu.
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SUWALSKA
SZLACHETNA PACZKA

Po raz kolejny rusza w Suwałkach ogólnopolska akcja Szlachetna 
Paczka, zainicjowana przez Stowarzyszenie Wiosna. W zeszłym roku 
ze Szlachetnej Paczki skorzystały między innymi 43 rodziny z Suwałk 
i okolic. Organizatorzy właśnie teraz czekają na wolontariuszy, któ-
rzy pomogą w kolejnej edycji oraz na zgłoszenia rodzin, którym war-

to pomóc. Suwalską akcją po raz trzeci pokieruje Anna Walijewska-
Maksymowicz, a sztab będzie mieścił się w Centrum Trójki.

Szlachetna Paczka pomaga potrzebującym rodzinom wygrywać 
w walce z biedą.  Obecnie odbywa się  poszukiwanie wolontariu-
szy, którzy dotrą do potrzebujących, spotkają się z nimi w ich do-
mach, by zdiagnozować sytuację, a potem zadbają o przygotowanie 
jak najlepszej jakości pomocy. Jednocześnie organizatorzy czekają 
także na zgłoszenia rodzin, którym warto pomóc.

Zgłoszenia wolontariuszy (SuperW) przyjmowane są na stronie:
www.szlachetnapaczka.pl.

Rodzinę można natomiast zgłosić za pomocą kwestionariusza, któ-
ry jest dostępny w Centrum Trójki, ul. Tadeusza Kościuszki 71.

BĘDĄ KLUBY SENIORA
Seniorzy zdecydowali, że do marca 2016 r.  przygotują 

kompleksową koncepcję funkcjonowania Klubów Seniora 
w Suwałkach. Na potrzebę utworzenia takich miejsc zwra-
cali im często uwagę starsi mieszkańcy, odwiedzający człon-
ków Suwalskiej Rady Seniorów podczas ich comiesięcznych 
dyżurów. Mieszkańcy będą mieli również wpływ na to, ja-
ka powinna być oferta Klubów Seniora. 

To efekt współpracy Suwalskiej Rady Seniorów z  
Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy, któ-
re wybrało Suwalską Radę Seniorów jako jedną z dziesięciu 
spośród prawie trzydziestki zgłoszonych w projekcie „Zoom 
na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”. Celem pro-
jektu jest realizacja wybranej inicjatywy na rzecz seniorów 
w danej miejscowości. Po całodniowym wspólnym warszta-
cie w Centrum Trójki seniorzy zdecydowali się na przygoto-
wanie do utworzenia kilku Klubów Seniora w Suwałkach. 
Partnerem w realizacji pomysłu jest Miasto Suwałki. 

W Polsce funkcjonuje 76 rad seniorów. Suwalska Rada 
Seniorów, działająca przy Prezydencie Miasta Suwałk jest 
pierwszą, która powstała w woj. podlaskim. Aktualnie fi-
nalizowane są prace nad wprowadzeniem Suwalskiej Karty 
Seniora oraz poradnikiem poświęconym bezpieczeń-
stwu seniorów w naszym mieście.
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>> >>

SZYBUJ Z ORŁAMI
Fundacja Alicji Roszkowskiej ART-SOS rozpoczęła nabór 

wniosków o stypendia. Wnioski można składać do 25 sierpnia 
2015. „Szybuj z orłami” – to projekt mający na celu pomoc mło-
dym, utalentowanym, potrzebującym uczniom kontynuować na-
ukę  i rozwijać swój talent.

Fundacja poszukuje partnera do wspierania jej działań.  Każda 
kwota przekazana na rzecz ART-SOS zostanie w całości przekazana 
na stypendia, a każde stypendium to kolejna szansa na rozwój dla 
młodego zdolnego człowieka.
Fundacja ART-SOS prosi o darowizny finansowe lub rzeczowe: numer konta 
74203000451110000003819700

>>

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) Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza przy ul. Witosa
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: 10 sierpnia, 14 września.
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Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku , Rafał Sulima – organy. 
Gościnnie: Sebastian Kuczyński – organy. 

Koncert kameralny – piątek (21 sierpnia) o 19.00 w sali koncerto-
wej PSM I i II st., ul. Noniewicza 83, wstęp wolny. Z udziałem akorde-
onistów – uczestników czynnych Seminarium Akordeonowego i woka-
listów – uczestników czynnych Kursu Wokalnego oraz pianistki Mariny 
Biełaszuk (Rosja).

Koncert wieczorny – sobota (22 sierpień) o 19.00 w sali koncerto-
wej PSM I i II st., ul. Noniewicza 83, wstęp wolny. Ze specjalnym udzia-
łem: Eleny Terentievej – sopran (Rosja), solistka Novaya Opera w 
Moskwie, Konstantego Moshkina – tenor (Rosja), Mariny Biełaszuk – 
fortepian (Rosja), Orkiestry Kameralnej Kursu pod dyrekcją Tomasza 
Radziwonowicza  (na zdjęciu) z udziałem koncertmistrza Warszawskiej 
Orkiestry Kameralnej Sinfonia Viva, Cezarego Gójskiego – skrzypce.

Koncert finałowy – niedziela (23 sierpień) o 19.00 na Dużej Scenie SOK. 
I część: z udziałem Orkiestry Kameralnej Kursu oraz Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Ze specjalnym udzia-
łem Rafała Grząki – akordeon.

II część: sceniczna adaptacja opery W. A. Mozarta – Don Giovanni, re-
żyseria: Marek Cichucki, scenografia: Mariusz Krzywicki, opieka wo-
kalna: Bogdan Makal, Marlena Borowska. Z udziałem wokalistów – 
uczestników czynnych Kursu Wokalnego i specjalnym udziałem Mariny 

Biełaszuk – basso continuo (Rosja) oraz z towa-
rzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod 
dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego.

Bilety: 20 zł (normalny) i 10 (ulgowy) wkrótce w 
kasie SOK i na ww.bilety.soksuwalki.eu

Festiwal Ars Musica zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach

n  Fundacja ART-SOS Alicji Roszkowskiej zaprasza na koncert 
śpiewaka Tomasza Jana Skrzypka (bas – baryton) i pianistki Kseni 
Karpenki, który rozpoczynie się 4 sierpnia (wtorek) o godz. 19.00 w Sali 
Królewskiej przy ul. Chłodnej 12. Wejściówki w cenie 30 zł. 

Więcej na www.art-sos.net

CIEMNA LUMIERE zaprasza 
do 6 sierpnia: „Minionki” 3D (animacja/familijny), „W głowie się nie 

mieści” 2D+3D (komedia/fantasy/animacja); „ Koko Smoko” (kome-
dia animowana), Piksele” (komedia/science fiction) 2D+3D; „Taśmy 
Watykanu” (horror); „ Szubienica” (horror); „ Imperium robotów: bunt 
człowieka” – w wersjach z napisami i dubbingiem (film akcji – science 
fiction), a od 6 sierpnia: „Mały Książę” (przygodowy/fantasy/animacja); 
„ Amy” (dokumentalny/muzyczny); „Mission: Impossible. Rouge Nation” 
(akcji/przygodowy).

Od 14 sierpnia: „ Czego dusza zapragnie” (komedia – science fiction); 
„ Nieracjonalny mężczyzna” (komediodramat); „ Fantastyczna czwórka”– 
napisy + dubbing (akcji/ science fiction)

n  BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach informuje, że w okresie wakacyjnym do 
31sierpnia zmieniły się godziny otwarcia biblioteki.
Biblioteka Główna, ul. E. Plater 33A, wtorek – piątek 8.00-
16.00, 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, sobo-
ta – nieczynne.
Filia 3, ul. Północna 26, wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne.

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

n  MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ, ul. Kościuszki 31 zaprasza do zwie-
dzania wystawy Juliusz Szczęsny Batura – ilustracje, ekslibrisy.

n  CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ GALERIA ANDRZEJA STRU
MIŁŁY, ul. Kościuszki 45 zaprasza do zwiedzania wystawy rzeźby i ma-
larstwa – Dobiesław Gała – „Przejścia” – rzeźba, malarstwo, do końca 
sierpnia.

n  SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
Kiermasz „Lato na Chłodnej”, który potrwa do 

5 sierpnia. W godzinach10.00-15.00 na ul. Chłodnej 
można obejrzeć, a przede wszystkim kupić wyroby rękodzieła i sztuki 
ludowej oraz potrawy regionalne –  koronki, hafty, tkaniny, obrazy, bi-
żuteria z lnu, rzeźba, plecionkarstwo, tradycyjnie pieczony na kalmusie 
chleb, wędliny. 

Koncerty muzyczne z cyklu „Na dywaniku u Marii” na Placu Marii 
Konopnickiej o godz. 20.00: 14 sierpnia – Mniej Więcej, 21 sierpnia – 
Annbooo Miracle Sound. Wstęp wolny.

IX Suwalski Maraton Szantowy, który rozpocznie się w sobotę 
(15.08) o godz. 19.00 koncertem Przemka Maruchacza w ogród letni 
Rozmarino, ul. Kościuszki 75. 

Z kolei w niedzielę (16.08) w godzinach od 15.00 do 22.30 nad 
Zalewem Arkadia rozbrzmiewać będą szanty w wykonaniu Mechaników 
Shant, A-QQ, Zmiany Wachty. 

Do 6 września w Galerii Chłodna 20, ul. Noniewicza 71 można oglą-
dać ekspozycję II Suwalskiego Salonu Sztuki czyli wystawę prac suwalskich 
twórców. 

Do 31.08. w Galerii Patio przy ul. Jana Pawła II 5 można oglądać wy-
stawę malarstwa Elżbiety Murawskiej.

n  PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II stopnia oraz współorga-
nizatorzy zapraszają na:
V Międzynarodowy Festiwal Muzyczny ARS MUSICA – to cztery uro-

czyste koncerty. W programie festiwalu znalazły się także kursy i semina-
ria. Na zakończenie – adaptacja „Don Giovanniego” W.A. Mozarta. 
Patronat medialny nad festiwalem sprawuje 
„Dwutygodnik Suwalski” 

Koncert inauguracyjny festiwalu – sobota (15 sierpnia) o 19.00 w 
konkatedrze pw św. Aleksandra, ul. Emilii Plater 2 w Suwałkach. Wstęp 
wolny. Wykonawcy Koncertu Inauguracyjnego: Marlena Borowska 
– sopran, Joanna Motulewicz-Krasuska – mezzosopran, solistka 
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W KINIE

A-QQ  (fot. ze strony SOK) Zmiana Wachty        (fot. archiwum „TS”)

ROK ALFREDA WIERUSZAKOWALSKIEGO
HARMONOGRAM WYDARZEŃ 

NA SIERPIEŃ

8 VIII – Na ulicy Alfreda Wierusza-Kowalskiego w 
Suwałkach: spotkanie na imieninach (zabawy przyjemne i pożyteczne dla 
mieszkańców)
16 VIII – „Wokół Wierusza – Moda bez trzech pasków i metki” – zabawy przyjem-
ne i pożyteczne dla starszych i młodszych
28 VIII – Otwarcie wystawy „Monachium Alfreda Wierusza-Kowalskiego” (scena-
riusz, kurator wystawy Eliza Ptaszyńska; aranżacja Wiesław Szumiński)
VIII – „Salon myśli od książek zależnych” – spotkanie z autorem: prof. Andrzej 
Chwalba Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918

Szczegółowe informacje o Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego na:
www.muzeum.suwalki.pl

Autor Juliusz Batura
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W tym roku Jarmark Kamedulski 
potrwa od 6 do 9 sierpnia. Cztery dni 
wypełnione będą atrakcjami. Każdy 
mieszkaniec Suwałk – i ten najmłod-
szy, i ten najstarszy – znajdzie coś 
dla siebie! Wystąpią m.in. Halina Frąckowiak z Suwalską Orkiestrą 
Kameralną, Halina Mlynkowa oraz Bracia. Na koniec tradycyjnie za-
planowano wieczór kabaretowy.

CZWARTEK 6.08
20.30 – wszystko rozpocznie się happeningiem z okazji 300-le-

cia nadania praw miejskich Suwałkom przez kamedułów. Happening 
„Tak powstawały Suwałki – kartki z historii miasta” w Parku 
Konstytucji 3 Maja, pl. Piłsudskiego, ul. Kościuszki i Chłodna, Plac 
Marii Konopnickiej.

21.00 – Koncert zespołu Vieśnova – na Placu Marii Konopnickiej

PIĄTEK 7.08
18.00 – Uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta 

Suwałk „Włócznia Jaćwingów” z towarzyszącym koncertem Haliny 
Frąckowiak i Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Cezarego 
Gójskiego na Dużej Scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Bilety na 
koncert H. Frąckowiak: 35 zł w kasie SOK.

Halina Frąckowiak (foto ze strony SOK) 
– jej kariera rozpoczęła się od Festiwalu 
Młodych Talentów w 1963 roku, w którym 
znalazła się w Złotej Dziesiątce Laureatów. 
Do 1972 roku, kiedy to rozpoczęła karie-
rę solową, współpracowała z zespołami 
Czerwono-Czarni, ABC, Tarpany i Drumlersi. 

W tym czasie powstały największe przeboje, które teraz są wizytów-
kami Haliny Frąckowiak – „Ktoś”, „Napisz proszę”, „Za mną nie oglą-
daj się”. Brała udział w licznych festiwalach, na których była wielo-
krotnie nagradzana. 

21.00 – Gali towarzyszyć będzie również jedyny w roku BAL 
WŁÓCZNIA JAĆWINGÓW, który odbędzie się w restauracji Hotelu 
Szyszko przy ul. Innowacyjnej 3 w Suwałkach. Świetną muzykę i nie-
powtarzalną atmosferę zapewnią zespoły AGE i GRAFIT. Karty wstę-
pu na bal w cenie 160 zł od osoby można nabyć w recepcji Hotelu 
Szyszko do 31.07.2015 r.

Hotel Szyszko, ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki, tel. +48 
87 565 46 46, tel. kom. +48 504 467 467, fax. +48 87 565 47 00
Dział rezerwacji: recepcja@hotel-szyszko.pl 

SOBOTA 8.08
 9:00-16:00  – Suwałki Cross Bike Maraton – Zalew Arkadia
10:00-17:00 – Beach soccer – turniej piłki nożnej plażowej – 

Stadion Miejski ul. Zarzecze 26
11:00-14:00 – „Na ulicy Alfreda Wierusza-Kowalskiego w 

Suwałkach. Spotkanie na imieninach”, zabawy pożyteczne i przy-
jemne dla mieszkańców – ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego

12:00 – Oficjalne otwarcie Jarmarku Kamedulskiego przez Prezydenta 
Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza – park Konstytucji 3 Maja

12:10-17:00 – Prezentacje artystyczne SOK i gości, cz. 1: Studio 
Tańca FLEX, Studio Piosenki ŚWIETLIK, Studio Tańca SYMBOL, Studio 
Piosenki SOK, Studio Tańca DOTYK, Studio DANCE ACADEMY, Studio 
Piosenki BECIAKI, zespół DZIECI SUWALSZCZYZNY, zespół MONIKA 
BAND, zespół NIC NA SIŁĘ oraz bajkoczytanie i bajkomalowanie z 
udziałem publiczności – park Konstytucji 3 Maja

12.30 – Wręczenie nagród głównych Wielkiej Loterii Fantowej – 
park Konstytucji 3 Maja

12:00-18:00 – Zleja „Bajkowego Taboru z Bajkowego Szlaku”, 
piosenka ogniskowa i turystyczna, teatrzyk kukiełkowy, akcja pla-

styczna „Suwalska sieja w szponach wigierskiego diabła”, karuzele, „dmu-
chańce” i inne atrakcje – park Konstytucji 3 Maja

12:00-18:00 – Pchli Targ (edycja specjalna) – plac Marii Konopnickiej
12:00-22:00 – jarmark rękodzieła, wyrobów artystycznych oraz przy-

smaków kuchni regionalnej – park Konstytucji 3 Maja
13:30 – odsłonięcie muralu– ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 18
19.00 – koncert Haliny Mlynkovej – na ul. Kościuszki (przy Parku 

Konstytucji 3 Maja). Wstęp wolny. 
Halina Mlynkova (zdjęcie ze strony SOK) – pochodzi 

z czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Wiosną 1998 zo-
stała wokalistką zespołu Brathanki, z którym nagrała ta-
kie przeboje jak: „Czerwone korale”, „W kinie, w Lublinie 
– kochaj mnie”, czy „Gdzie ten, który powie mi”. Wiosną 
2003 odeszła z zespołu.

W 2014 wygrała konkurs „SuperPremiery” pod-
czas festiwalu w Opolu wykonując utwór „Ostatni raz”. 
Jesienią 2015 poprowadzi szóstą edycję programu The 
Voice of Poland na antenie TVP 2.

 21.00 – na scenie przy ul. Kościuszki pojawią się „Bracia” (fot. ze strony 
SOK).  Wstęp wolny.

Za oficjalny początek zespołu 
uznaje się rok 2001, kiedy to do braci 
Piotra i Wojciecha Cugowskich dołą-
czyli Krzysztof Nowak (bas) i Konrad 
Zieliński (perkusja), którego niedługo 
potem zastąpił Robert Markiewicz. 
Pierwszym przełomem w karierze 
zespołu było zdobycie głównej na-
grody w kategorii Debiut na festi-
walu w Opolu w 2002 r. Następnie 
były kolejne sukcesy i nowe płyty oraz występy zagraniczne. Aktualny 
skład zespołu to: Piotr Cugowski (śpiew), Wojciech Cugowski (gitara, 
śpiew), Tomasz Gołąb (gitara basowa), Jarosław Chilkiewicz (gitara),
Bartłomiej Pawlus (perkusja).

godz. 22:15 – pokaz sztucznych ogni – ul. Kościuszki, przy parku 
Konstytucji 3 Maja.

NIEDZIELA 9.08
8:00-15:00 – Grand Prix  w tenisie ziemnym „O PUCHAR PREZYDENTA 

MIASTA SUWAŁK” (kat. open) – korty tenisowe ul. Wojska Polskiego 17
10:00-19:00 – Jarmark rękodzieła, wyrobów artystycznych oraz przy-

smaków kuchni regionalnej – park Konstytucji 3 Maja
12:00-16:00 – Siłacz Suwalszczyzny – zawody strongmenów– Zalew 

Arkadia
12:00-16:00 – Prezentacje artystyczne SOK i gości, cz. 2: Chór Seniora 

Suwalskiego Ośrodka Kultury, Chór Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Chór Seniora Emerytów i Rencistów OCEAN ŻYCIA, Zespół Pieśni i Tańca 
SUWALSZCZYZNA, REAL FUSION JAZZ ILLUSION, Teatr Seniora ZGRYZ, THE 
FRET – park Konstytucji 3 Maja

12:00-16:00 – „Suwalskie legendy” – rodzinne malowanie – park 
Konstytucji 3 Maja

12:00-16:00 – Aleja „Bajkowego Taboru z Bajkowego Szlaku” – zaba-
wy i gry dla dzieci – park Konstytucji 3 Maja

12:00-18:00 – Pchli Targ (edycja specjalna) – plac Marii Konopnickiej
13:30 – Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego SUWALSKIE LIMERYKI 

LATEM – park Konstytucji 3 Maja
19:00 – „Wieczór z Kabaretem pod Wyrwigroszem” na Dużej Scena 

SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5. 
„Kabaret pod Wyrwigroszem” (fot. ze strony SOK) – szalone tempo, 

przebieranki i komedie omyłek, inte-
ligentne skojarzenia i dowcipne aktu-
alności – to właśnie oni! Od lat bawią 
publiczność. Uznawani za jeden z czo-
łowych kabaretów na polskiej scenie. 
Jubileuszowy program „Variaté” to ab-
solutna gwarancja śmiesznie spędzone-
go wieczoru.
Bilety: 50 zł w kasie SOK i na stronie inter-
netowej www.bilety.soksuwalki.eu

JARMARK KAMEDULSKI
– DNI SUWAŁK
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FESTIWAL PoRuszeń
10. Suwalskie Teatr-Akcje. Festiwal PoRuszeń to 7 dni niezwykłych 

wydarzeń artystycznych: spektakli, koncertów, warsztatów, paneli dys-
kusyjnych, inspirujących spotkań. W tym rejonie Polski jest to jedno z 
największych tego typu przedsięwzięć, wszystko zostało zorganizowa-
ne oddolnie, z inicjatywy lokalnych aktywistów, mieszkańców i człon-
ków Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze. 
Wstęp na wszystkie spektakle, koncerty, warsztaty – WOLNY! 

Festiwal częściowo fundowany jest ze środków pozyskanych z dota-
cji Urzędu Miejskiego, wsparcia sponsorów, a częściowo z akcji crowd-
fundingowej, która została zrealizowana przez stowarzyszenie na plat-
formie społecznościowej Polak Potrafi. W akcji zbierania pieniędzy na 
festiwal udało się pozyskać od darczyńców, entuzjastów festiwalu po-
nad 9 tys. złotych.

W tym roku przygotowanych zostało 
15 wydarzeń, w których skład wchodzą 
występy takich gwiazd jak Jan Peszek . 
(na zdjęciu) „Scenariusz dla nieistnieją-
cego, lecz możliwego aktora instrumen-
talnego” powstał w 1963 roku, ale przez 
długie lata nie był wykonywany. Pisząc 
„Scenariusz” Schaeffer od razu myślał o 

wykonawcy; był nim Jan Peszek. Jego prawykonanie odbyło się dopie-
ro po latach, gdy Peszek stał się aktorem innego już typu, w pełni od-
powiedzialnym za sceniczny, słowny i interpretatorski kształt powierzo-
nego mu dzieła. 

Zaistnieje również poruszająca opo-
wieść w wykonaniu Carl Swift (fot. ze 
strony www.teatrakcje.pl) pt. „Matka Mejra 
i jej dzieci”. Tytułowa Matka Mejra, muzuł-
manka z Bośni, która w roku 1992 straciła 
podczas  wojny syna i córkę, towarzyszy 
doktor Ewie z codzienną pomocą, nace-
chowaną jednak permanentnym oczeki-
waniem  na odnalezienie szkieletów swoich najbliższych.  Monodram 
rzuca światło na heroiczną „walkę z żywymi o prawa zmarłych”. 

Przedstawicielem nurtu teatru tańca będzie występ w reżyserii 
Macieja Kuźminskiego z pokazami „Różnica” i „Powtórzenie”, które sta-
nowią dyptyk dotyczący zagadnienia tożsamości ukazanej z dwóch per-
spektyw – jednostkowej i zbiorowej.

W swoim założeniu festiwal adresowany jest również do twórców, któ-
rzy dopiero rozpoczynają swoją artystyczną drogę. Dlatego też podczas 
festiwalowego tygodnia zostanie powołana Scena Eksperymentalna, w 
ramach której prezentować się będą autorzy młodzi i poszukujący. 

Przewidziane są darmowe warsztaty (UWAGA! obowiązują wcześniej-
sze zapisy pod adresem warsztaty@teatr-akcje.pl)

Taniec współczesny: Anna Mikuła, Dariusz Nowak
Warsztaty z tańca współczesnego dla osób tańczących, obejmują-

ce podstawowe zagadnienia pracy z ciałem w Polskiej Technice Tańca 
Współczesnego oraz Technikę Floorwork. 

Impro Show: Mariusz Cichocki
Warsztaty improwizacji aktorskiej metodą Kifa Johnston, znanej z 

amerykańskiego programu „Whose line is it anyway?”, czyli tak zwanej 
amerykańskiej szkoły improwizacji.

Wszystko to…: KIJO Group
Warsztat oparty będzie na przywołaniu narzędzi i procesu badaw-

czego z pracy nad spektaklem „Wszystko to z czym się [nie] urodziliśmy”. 
Członkowie zespołu przedstawią metody i ćwiczenia wykorzystywane 
przy tworzeniu tego tria.  

Dynamic Phrasing: Maciej Kuźmiński
Dynamic Phrasing to autorski styl ruchu i technika nauczania rozwi-

jana przez Macieja Kuźmińskiego. 
Teatr instrumentalny: Jan Peszek
Warsztaty aktorskie prowadzone przez Jana Peszka, wybitnego ak-

tora, profesora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, akto-
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PROGRAM
10.08 poniedziałek:

18:30 „Suknie” – PWST WTT Bytom, Muzeum Okręgowe
18:40 Wszystko z czym się (nie) urodziliśmy – KIJO Group, Muzeum 

Okręgowe
20:00 Matsukaze – reż. Katarzyna Donner, Zalew Arkadia

11.08 wtorek:
19:30 „Three Days of Snow”, „Inside”, „Room 101” – PWST WTT Bytom, 

SOK ul. Noniewicza 71
21:00 „Skończyły nam się dni” – reż. Jakub Kasprzak, Muzeum 

Okręgowe
12.08 środa:

18:50 „Pedestrian Movers” – PWST WTT Bytom, Muzeum Okręgowe
19:00 „Powrót Wikingów” – Wikingowie, Muzeum Okręgowe
20:30 „Ludzie Ptaki”, „Cheers darling”, „Disney” – PWST WTT Bytom, 

Muzeum Okręgowe
13.08 czwartek:

19:00 „Jesteśmy przynętą, kochanie” – Wąsikowska/Kundera, SOK 
ul. Noniewicza 71

14.08 piątek:
19:00 „Siostry” – Projekt OPEN, Muzeum Marii Konopnickiej
20:30 Monodram„Matka Mejra i jej dzieci”, SOK ul. Noniewicza 71
22:00 SUSZ – koncert, Rozmarino 

SUSZ – wschodząca 
gwiazda

suwalskiej sceny
muzycznej

– zdjęcie ze strony 
www.teatrakcje.pl

15.08 sobota:
11:00 Na wyspach – Teatr Poddańczy, Hotel LOFT
17:30 Sam w pociągu – Kacper Lech, SOK ul. Noniewicza 71
19:00 Różnica i powtórzenia – Maciej Kuźmiński, SOK ul. Jana Pawła 

II 5, Scena Główna
16.08 niedziela:

17:30 Gdzie jest K – Teatr Hybrydowy, SOK ul. Jana Pawła II 5, Scena 
Kameralna

19:00 Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instru-
mentalnego – Jan Peszek, SOK ul. Jana Pawła II 5, Scena Główna

21:30 Poeci Jezior – koncert, Rozmarino

ra m.in. Narodowego Teatru w Warszawie, Narodowego Starego Teatru 
w Krakowie, Teatru Polskiego we Wrocławiu. to niezwykle rzadka okazja 
dla wszystkich którzy mieli okazje stanąć na deskach teatru, lub dla tych 
którzy się do tego przymierzają.

Elementarne zadania aktorskie: Jakub Kruczek
Głównym celem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z pod-

stawowymi zagadnieniami składającymi się na szeroko pojęty warsztat 
aktorski. W trakcie trwania zajęć, warsztatowicze będą mieli możliwość 
poznania różnych ćwiczeń i zadań z zakresu technik aktorskich.

Spektakle realizowane są w różnorodnych przestrzeniach, również po-
zornie nieteatralnych, miejskich, instytucjonalnych bądź plenerowych. Po 
spektaklach przewidziane są panele dyskusyjne. Istotną bazą informacyj-
ną, w której oprócz paneli dyskusyjnych, spotkań, warsztatów ImproShow, 
będzie można zagrać w planszówki oraz zjeść posiłek, będzie tegoroczny 
Klub festiwalowy, który znajdować się będzie w Restauracji Rozmarino. Dla 
publiczności festiwalowej przewidziana jest zniżka 20%. 
Patronat medialny nad festiwalem sprawuje „Dwutygodnik Suwalski”

>>
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Kamienice przy ulicy Kościuszki pod nu-
merami 45 i 47 pobudowane zostały w stylu 
XIX wiecznego klasycyzmu. Pierwsza z nich 
od 1829 roku była siedzibą poczty, tzw. „starej 
poczty” z „noclegownią dostojnych gości”.

 Przebiegający przez Suwałki od 1817 roku 
trakt pocztowy nr. 1 łączył Warszawę z Kownem 
i Petersburgiem. Transport towarowy i osobo-
wy odbywał się z wykorzystaniem koni – na sta-

1 sierpnia minęło 65 lat od śmierci braci Czyżów. To postaci tragicz-
ne, członkowie podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie, któ-
rzy po 1945 r. przeciwstawili się podporządkowaniu Polski Związkowi 
Sowieckiemu. W czasach PRL oficjalnie nazywano ich „bandytami”, nie-
oficjalnie bohaterami. Teraz często nazywani są żołnierzami niezłomny-
mi bądź żołnierzami wyklętymi. O braciach Czyżach przypomniał Józef 
Wasilewski, który po ostatnich publikacjach w Dwutygodniku Suwalskim 
zgłosił się do redakcji.

W czasie II wojny bracia Henryk i Kazimierz Czyżowie walczyli w Armii 
Krajowej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na Suwalszczyznę kontynuowa-
li działalność w konspiracji – najpierw w Armii Krajowej Obywatelskiej, 
a później w szeregach obwodu Suwałki–Augustów WiN. Jak wie-
lu konspiratorów na Suwalszczyźnie ujawnili się 25 kwietnia 1947 r., 
korzystając z ogłoszonej amnestii. Chcieli żyć. 

Henryk Czyż wyjechał na studia do Wrocławia. Niestety, UB nie da-
ło mu spokoju. W lutym 1950 r. został aresztowany i przewieziony do 
Suwałk. Wypuszczony na wolność z zadaniem odciągnięcia od konspira-
cji młodszych braci oraz rozpracowania powinowskiego oddziału Piotra 
Burdyna i Jana Sadowskiego. Natychmiast po dotarciu do obozowiska 
partyzanckiego poinformował on jednak dowódców grupy o podpisa-
niu zobowiązania do współpracy z bezpieką. Nie zamierzał pracować dla 
wroga. Ze względu na powszechny szacunek i partyzancką przeszłość 
został przyjęty do oddziału. Do tego oddziału wcześniej dołączyli jego 
bracia Kazimierz oraz Józef, który wraz z kolegami z suwalskiego liceum 
działał w „Harcerskiej Grupie Pogromców Komunizmu” i ,,Konspiracyjnej 
Organizacji Młodzieżowej”. 

1 sierpnia 1950 r. bracia Henryk (ps. Zygmunt) i Józef (ps. Kula) prze-
kazali do rodzinnego domu prośbę o pomoc z informacją, gdzie będą 
przebywać. Tak te wydarzenia opisał Bartłomiej Rychlewski w monogra-
fii oddziału J. Sadowskiego i P. Burdyna „Po dolinach i po wzgórzach…”: 
Na skutek donosu informatorki UB ps. „Jedynka”, która mieszkała u ro-
dziny Czyżów, około godz. 16.40 ruszyła obława w sile batalionu KBW. 

„Kula” i „Zygmunt” wycofali się do sąsiedniej wsi Suchodoły. Młodszy z 
braci „Kula”, gdy „Zygmunt” został ranny, a pierścień obławy zamknął się 
wokół partyzantów ukrytych w polu konopi, pamiętając tortury i poni-
żenie, którym poddali brata ubecy, dobił go strzałem z pistoletu, a sam 
rozerwał się granatem” Miejsce pochówku Henryka i Józefa Czyżów 
nie jest znane. 

Ich brat Kazimierz był dowódcą grupy w oddziale Burdyna 
i Sadowskiego. Po walce na początku lipca 1950 r. w okolicach wsi 
Płociczno gm. Kuków z grupą operacyjną UB – MO – KBW ranny zo-
stał aresztowany. 13.X.1952 wyrokiem WSR w Białymstoku pod-
czas ponownego procesu, skazany na karę śmierci. Najwyższy Sąd 
Wojskowy w Warszawie wyrok utrzymał w mocy. Rada Państwa nie 
skorzystała z prawa łaski Wyrok wykonano 1.IV.1953 w więzieniu w 
Białymstoku. Ciała rodzinie nie wydano, miejsce pochówku nieznane.

31.III.1992 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrok WSR w Białymstoku w 
sprawie Kazimierza Czyża uznał za nieważny.

ROCZNICA SUWALSKICH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

cji w Suwałkach było ich szesnaście. Na znajdu-
jącym się na zapleczu podwórzu wymieniano 
je, aby dyliżans mógł kontynuować jazdę zgod-
nie z rozkładem jazdy. Na podwórze prowadziły 
dwa, po bokach w budynku wykonane, przejaz-
dy (do dzisiaj został tylko jeden) zapewniające 
łatwość zmiany zaprzęgu i zawracanie pojaz-
dów. Tutaj też dokonywane były prace prze-
ładunkowe.

Pomieszczenia na zapleczu poczty pełniły 
funkcje noclegowe dla podróżnych. Na piętrze 
budynku nocowali nawet carowie i inne zna-
czące osobistości. Lokale służące do tego ce-
lu znajdowały się również od 1886 r. w wybu-
dowanym w latach 1886-87 nowym budynku 
poczty, w którym znajduje się ona do dzisiaj 
pod adresem Kościuszki 25. W latach 1900-04 
obiekt zmodernizowano dobudowując piętro-
wą oficynę. 

Atmosferę pracy i egzystencji pracowników 
poczty w okresie nieco późniejszym, bo ok. 
1922 roku, oddaje relacja ówczesnej mieszkan-
ki Suwałk pani Eugenii Gisterowej: Każdy z nowo 
przyjętych pracowników mógł jednocześnie wy-
nająć mieszkanie przy tejże poczcie bez żadnych 
kaucji czy rat. Jeżeli odchodził z jakichkolwiek 
powodów z pracy na poczcie, zwalniał jednocze-
śnie mieszkanie i wynajmował sobie inne, wedle 

swoich potrzeb i możliwości. Komorne w mieście 
wynosiło od 5 zł wzwyż. Pracownicy poczty mie-
li niewysokie pensje – takie mniej więcej jak na-
uczyciel szkoły powszechnej, tj. na początku 160 
zł, co stanowiło połowę wynagrodzenia sierżanta 
w wojsku czy wachmistrza w kawalerii, lub poło-
wę pensji sierżanta policji. Żadnych dodatków ro-
dzinnych nie wypłacano, ale matki w większości 
były w domu, więc umiały rozporządzać zarob-
kami mężów tak, aby wszyscy byli i syci, i czysto 
ubrani, bo przecież wszystko było tanie, i dostęp-
ne do wyboru, i w najmniejszej choćby ilości.

W okresie międzywojennym w budynku 
nr. 45 na ulicy Kościuszki mieściła się świetlica 
Policji Państwowej, później miał tu swoją siedzi-
bę Inspektorat Szkolny na powiat suwalski i au-
gustowski. W kamienicy nr 45 mieści się obec-
nie Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria 
Andrzeja Strumiłły (na zdjęciu).

Architektonicznie podobną jest sąsied-
nia kamienica o numerze 47. Zbudowana zo-
stała w latach 1836-39 wg. projektu Karola 
Majerskiego. W okresie 1905-14 mieściła się 
tu Izba Skarbowa. Podczas I wojny świato-
wej komendantura niemiecka, a przed II woj-
ną Koedukacyjne Gimnazjum Żydowskie 
i łaźnia. Po wojne Technikum Mechaniczne. 
Obecnie znajduje się tu Gimnazjum im. Marii 
Konopnickiej i Suwalska Szkoła Biznesu.

Wacław Pankiewicz

POCZTA I IZBA SKARBOWA
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WYDARZENIA SPORTOWE

M. ANDREJCZYK Z MINIMUM 
NA MISTRZOSTWA ŚWIATA

Maria Andrejczyk z LUKS Hańcza Suwałki wynikiem 62,11 m wygrała 
rzut oszczepem kobiet na 3. Festiwalu Rzutów im. Kamili Skolimowskiej 

w Cetniewie. Wynik 
62,11 m jest lepszy od 
minimum na sierp-
niowe mistrzostwa 
świata seniorów w 
Pekinie, które wynosi 
61,00 m. Zawodniczka 
LUKS Hańcza swój re-
kordowy rzut wyko-
nała w czwartej pró-
bie i jest to wynik o 
niespełna  dwa me-
try gorszy od rekordu 
Polski, który od 2006 r. 
należy do Barbary 
Madejczyk (64,08 m).

Przypomnijmy, że w lipcu Maria Andrejczyk wywalczyła mistrzostwo 
Europy juniorek.

PORAŻKA WIGIER W KATOWICACH
Piłkarze suwalskich Wigier przegrali 0: 2 z GKS w Katowicach w pierw-

szym meczu I ligi w sezonie 2015/2016. Gole dla GKS strzelili: Burkhardt 
w 22 min. oraz Leimonas w 28 min. Wigry zagrały w składzie: H.Zoch 
– A. Bogusz, T. Jarzębowski, A. Karankiewicz, J. Bartkowski, M. Rafalskis, 
B. Kalinkowski (od 84 min. R.Hirsz), M. Tarnowski (od 67 min. P. Ruszkul),  
M. Żebrowski, K. Adamek (od 61 min. D. Makaradze), Ł. Moneta. Żółte kart-
ki otrzymali: A. Karankiewicz, J. Bartkowski. 

Suwalska drużyna rozegrała dobry mecz ale zabrakło skuteczności. 
„Przegląd Sportowy” na swojej stronie internetowej relację z tego meczu 
zatytułował: „Zwycięski początek GieKSy kosztem groźnego rywala”.

 

WYSOKIE OCENY DLA WIGIER 
I SUWALSKIEGO STADIONU

Polski Związek Piłki Nożnej wysoko ocenił warunki rozgrywania i oglą-
dania meczów w Suwałkach. Wigry mają najlepszego spikera piłkarskiego 
w Polsce. Spiker na meczach suwalskich Wigier, Andrzej Łukowski został 
najwyżej oceniony spośród 52 spikerów na meczach polskiej ekstrakla-
sy, I i II ligi piłkarskiej. Gratulujemy!

W raporcie dotyczącym organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów 
piłki nożnej szczebla centralnego w sezonie 2014/2015 PZPN w ogólnej 
ocenie Wigry Suwałki uzyskały czwartą lokatę w I lidze, a 13 wśród wszyst-
kich 52 klubów ekstraklasy oraz I i II ligi.

PZPN bardzo wysoko ocenił Wigry Suwałki m.in. za: ciągi komunika-
cyjne, przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych, wejście dla kibi-
ców gości, warunki pracy mediów i pracę na stanowisku dowodzenia.

Z  raportu PZPN wynika, że w sezonie 2014/2015 w Suwałkach na me-

czach Wigier było 33 550 widzów, co daje średnią na jeden mecz 2097 wi-
dzów. Więcej widzów było tylko na meczach: Arki Gdynia, Zagłębia Lubin, 
Stomilu Olsztyn i Widzewa Łódź. Na suwalskim stadionie w sezonie 2014/
2015 pojawiło się 959 kibiców gości.

WIGRY AWANSOWAŁY W PUCHARZE POLSKI
Wigry wygrały 2:0 mecz w Pucharze Polski w Wałbrzychu z Górnikiem. 

Gole strzelili: Dawit Makaradze 44, Mateusz Żebrowski 53. W następ-
nej rundzie, która odbędzie się 12 sierpnia, zmierzą się w Suwałkach po-
nownie z  GKS Katowice. Będzie to drugie z trzech spotkań jakie rozegra-
ją te drużyny jesienią tego roku.

ZMIANY W ŚLEPSKU
Kolejne zmiany w składzie I-ligowej drużyny siat-

karskiej Ślepska Suwałki. Z plusligowego Banimexu 
Będzin do  Ślepska  przechodzi środkowy Adrian 
Hunek . Warunki rocznego kontraktu   uzgodnił 
też Krzysztof Zapłacki, 22-letni przyjmujący, wy-
chowanek Kani Gostyń, ostatnio zawodnik ZAKSY 
Kędzierzyn-Koźle.

W tej chwili władze klubu uzgodniły warunki gry w Ślepsku z dziewię-
cioma zawodnikami: Krzysztof Andrzejewski – libero, Kacper Gonciarz – 
rozgrywający, Kamil Lewiński – atakujący (ostatni klub TKS Tychy), Maciej 
Mendak – libero, Łukasz Rudzewicz – środkowy, Tomasz Wasilewski 
– środkowy (powrót z wypożyczenia do Centrum Augustów), Wojciech 
Winnik – atakujący, Jakub Urbanowicz – przyjmujący.

Pierwszy trening drużyny siatkarskiej Ślepsk Suwałki przed nowym 
sezonem zaplanowano na 3 sierpnia.

REGATY KW „HAŃCZA”

Na jeziorze Wigry, w porcie Klubu Wodnego „Hańcza” w Starym 
Folwarku, odbyły się  regaty żeglarskie pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałk. W klasie Omega wygrał Wojciech Dziurdź 
z załogą (Sokółka), a w klasie Micro suwalczanin Andrzej Tyczkowski 
z załogą.

PIERWSZY TRIATHLON JUNIORÓW
Nad Zalewem Arkadia rozegrano pierwsze w naszym mieście zawo-

dy triathlonowe juniorów. Uczestnicy sobotnich zmagań musieli prze-
płynąć dystans 200 m, przejechać rowerem 3450 m, czyli dwa okrążenia 
wokół Zalewu Arkadia oraz przebiec 1725 m. W kategorii wiekowej 19-
24 lata zwyciężył Adam Więcko, a w  kategorii wiekowej 16-18 lat zwy-
ciężył Mateusz Więcko.

GRAND PRIX MIKSTÓW
Nad Zalewem Arkadia rozegrano turniej Grand Prix Siatkówki 

Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w kategorii Mikst. 
Wygrała para z Hajnówki Marta Kutikow/Janusz Ignaciuk przed
Magdaleną Gałaszewską (Płociczno-Tartak) i Krzysztofem  
Zaniewskim (Sokółka).
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O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. KPA (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 
i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1235), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 
lipca 2015 r. na wniosek Oil Transfer Development Sp. z o. o. ul. Piękna 15 
lok. 28, 00-539 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sta-
cji paliw płynnych i gazu płynnego na działkach nr 32741/21, 32741/11, 
32741/36, 32741/25, przy ul. Mariana Buczka 178 w Suwałkach.

Z treścią ww. decyzji, w tym z całą dokumentacją w przedmioto-
wej sprawie, można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1 pok. Nr 210, w godz. od 7.30 do 15.30. 

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta 
Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wyka-
zie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickie-
wicza 1 (II piętro), w miejscu przedsięwzięcia oraz w prasie.
  230/2015

Przed pierwszym meczem na boisku w Suwałkach w rundzie jesien-
nej I ligi piłkarskiej zbiór podstawowych informacji o drużynie Wigry 
Suwałk.

Suwalski Klub Sportowy Wigry Suwałki
Rok założenia: 1947, stadion: ul. Zarzecze 26

Prezes: Dariusz Mazur
Trener: Zbigniew Kaczmarek , 
II trener: Donatas Vencevicius (Litwa), trener bramkarzy: Andrzej 

Olszewski, kierownik drużyny: Zbigniew Kowalewski 
Kadra Wigier w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 – (w nawiasie nu-

mer na koszulce)
bramkarze:
Karol Salik (1) – ur. 5.03.83
Hieronim Zoch (30) – ur. 30.09.90
obrońcy:
Jakub Bartkowski (23) – ur. 7.11.91 
Artur Bogusz  (3) – ur. 18.04.93
Tomasz Jarzębowski (33) – ur. 16.11.78 – kapitan drużyny
Adrian Karankiewicz (4) – ur. 14.04.87
Kamil Lauryn (17) – ur.8.12.83
Kamil Rozmus (15) – ur. 13.01.94  
Maciej Wichtowski (19) – ur. 2.01.91
Bartosz Widejko (22) 10.04.92 – w trakcie leczenia
pomocnicy:
Aleksandar Atanacković – (8) pochodzi z Serbii – ur. 29.11.80
Bartosz Biel (14) – ur. 17.05.94
Bartłomiej Kalinkowski (18) – ur. 11.07.94 
Dawit Makaradze – (10) pochodzi z Gruzji – ur. 07.01.95
Łukasz Moneta (11) – ur. 13.05.94
Maksims Rafaļskis – (16) pochodzi z Łotwy – ur. 14.05.84
Piotr Ruszkul (9) – ur. 4.08.85
Marcin Tarnowski (20) – ur. 6.02.85
Mateusz Żebrowski (27) – ur. 5.07.95 
napastnicy:
Kamil Adamek (28) – ur. 9.02.89
Robert Hirsz (29) – ur.14.09.89
Dominic Szyszka –(6) pochodzi z Kanady – ur. 17.05.95
Kamil Zapolnik (24) – ur. 9.09.92
Przybyli:
Kamil Rozmus – z Wisły Płock
Piotr Ruszkul  – z Wisły Płock
Bartłomiej Kalinkowski – z Legii Warszawa
Ubyli:
Maciej Wasilewski 14.10.95 – do Radomiaka Radom
Michał Kopczyński 15.06.92 – powrót do Legii Warszawa
Daniel Michałowski 7.12.87 – do Znicza Biała Piska
Sebastian Radzio 2.04.91 – w trakcie leczenia
Patryk Sobolewski 2.10.96 – przeniesiony do drużyny rezerw

SKARB KIBICA
WIGIER SUWAŁKI 

TERMINARZ SPOTKAŃ RUNDY JESIENNEJ SEZONU 2015/16:
Kolejka 1 – 1 sierpnia

GKS Katowice – Wigry Suwałki g. 19.00
Kolejka 2 – 9 sierpnia

Wigry Suwałki – Rozwój Katowice g. 20.00
Kolejka 3 – 15 sierpnia

Zagłębie Sosnowiec – Wigry Suwałki g. 18.30
Kolejka 4 – 22 sierpnia

Wigry Suwałki – Bytovia Bytów g. 20.00
Kolejka 5 – 26 sierpnia

Arka Gdynia – Wigry Suwałki 
Kolejka 6 – 29 sierpnia

Wigry Suwałki – Stomil Olsztyn g. 18.00 relacja w Polsat Sport
Kolejka 7 – 5 września

MKS Kluczbork – Wigry Suwałki g. 17.00
Kolejka 8 – 12 września

Wigry Suwałki – Chojniczanka Chojnice g. 19.00
Kolejka 9 – 19-20 września

Pogoń Siedlce – Wigry Suwałki (mecz w Pruszkowie)
Kolejka 10 – 26 września

Wigry Suwałki – Dolcan Ząbki g. 18.00
Kolejka 11 – 2 października

Miedź Legnica – Wigry Suwałki g. 18.00
Kolejka 12 – 10 października

Wigry Suwałki – Chrobry Głogów g. 18.00
Kolejka 13 – 17 października

GKS Bełchatów – Wigry Suwałki g. 17.00
Kolejka 14 – 24-25 października

Wigry Suwałki – Zawisza Bydgoszcz g. 17.00
Kolejka 15 – 31 października

Sandecja Nowy Sącz – Wigry Suwałki g. 17.00
Kolejka 16 – 7 listopada

Wigry Suwałki – Wisła Płock g. 16.00
Kolejka 17 – 14 listopada

Olimpia Grudziądz – Wigry Suwałki g. 17.00
Runda rewanżowa

Kolejka 18 – 21 listopada
Wigry Suwałki – GKS Katowice g. 16.00

Kolejka 19 – 28 listopada
Rozwój Katowice – Wigry Suwałki g. 13.00
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

za Rodzinnym Ogrodem Działkowym 
imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 
199, poz. 443) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr LII/585/
2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 r., zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w 
Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 12.08.2015 r. do 11.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Su-
wałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu odbędzie się w dniu 09.09.2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w go-
dzinach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – po-
kój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. 
Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 30.09.2015 r.  237/2015

Panu
Stanisławowi Laszkowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
238/2015

Bogusławowi
Puchlikowi

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

Syna PIOTRA 
składają Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
239/2015

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r, 

poz. 267 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz 
art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.)
zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie admi-

nistracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb 
nr 0007, oznaczoną w rejestrze gruntów i budynków miasta Suwałk 
działką nr geodezyjny 31821/1 o powierzchni 0,0079 ha, księga wie-
czysta nr SU1S/00002862/7, która z mocy prawa stała się własno-
ścią Gminy Miasto Suwałki, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta 
Suwałk nr 2/2015 sygn. AGP.6740.408.2014.EW z dnia 24 lutego 2015 
r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na bu-
dowie ulicy Zastawie w Suwałkach, na odcinku od skrzyżowania z 
ul. Powstańców Wielkopolskich do przejazdu kolejowego włącznie 
wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości. 240/2015

Prezydent Miasta Suwałk 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej działką o numerze geod. 11816/1 o powierzchni 0,0065 
ha, stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej w Suwałkach przy ul. 
Waryńskiego 18. Nieruchomość zabudowana jest pawilonem handlowym 
o powierzchni użytkowej 42 m2, posiada urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00004925/1. Nakłady poniesione na budowę pawilonu nie są wła-
snością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 124 100 zł (słownie: sto dwa-
dzieścia cztery tysiące sto złotych). Nieruchomość przeznaczona jest 
do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowo-handlowe. 

Cena wywoławcza: 143 000 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysią-
ce złotych). 

Wadium: 14 300 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych). 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 roku o godz. 11.00 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 
w sali nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 27 sierpnia 2015 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesie-
nia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o 
zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem prze-
targu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedło-
żenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporzą-
dzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących pod-
miot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzo-
nego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostają-
ce w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku 
odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie po-
zostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetar-
gowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie 
pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży 
wadium nie podlega zwrotowi.

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

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

 
Uwaga! Budynek udostępniony zostanie do obejrzenia w dniu 13 

sierpnia 2015 roku w godzinach od 10.00 do 12.00.  241/2015
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Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących nieruchomości niezabudowanych,
stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona numerem 35235 o powierzchni 0,0754 ha, poło-
żona w Suwałkach przy ul. Jagiełły. Nieruchomość przeznaczona 
jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostoją-
cej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXVIII/297/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.11.2012 ro-
ku. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/
00016734/2.

Cena wywoławcza: 89 200 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć 
tysięcy dwieście złotych).

Wadium: 8 920 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 
złotych).

2. oznaczona numerem 31441/9 o powierzchni 0,0668 ha, położo-
na w Suwałkach przy ul. Ptaszyńskiego. Nieruchomość przeznaczo-
na jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnosto-
jącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 roku. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031671/
3. Na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa. Nabywca zobowią-
zany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatne-
go udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź kon-
serwacji.

Cena wywoławcza: 83 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy ty-
siące złotych).

Wadium: 8 300 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych).

3. oznaczona numerem 11406/10 o powierzchni 0,0409 ha, położo-
na w Suwałkach przy ul. Kościuszki, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00033467/4. Nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr LIV/601/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 paździer-
nika 2014 roku. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć ciepłownicza. 
Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służeb-
ności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sie-
ci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remon-
tu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. W przypadku kolidowania 
sieci ciepłowniczej z nową inwestycją należy na istniejącą sieć ciepłow-
niczą na całej długości w obrysie planowanego budynku założyć rurę 
osłonową PCV dn 300, ww. sieć wkomponować w ściany fundamento-
we planowanego budynku oraz projekt budowlany budynku uzgod-
nić z PEC Suwałki.

Dojazd do wyżej opisanej nieruchomości, od ulicy Kościuszki, moż-
liwy jest przez działkę komunalną ozn. nr. geod. 11406/11. Wobec po-
wyższego nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów zwią-
zanych z ustanowieniem przez Prezydenta Miasta Suwałk służebności 
gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, ob-
jętej księgą wieczystą nr SU1S/00033467/4, oznaczonej nr. geod. 11406/
11 o powierzchni 0,0648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki, 

na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 11406/
10 objętej księgą wieczystą SU1S/00033467/4, polegającej na prawie 
swobodnego przejścia i przejazdu. Ustanowienie służebności grunto-
wej następuje odpłatnie, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwo-
cie brutto 26 691 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dzie-
więćdziesiąt jeden złotych). 

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 13 lipca 2015 roku 
i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza: 101 000 zł brutto (słownie: sto jeden tysięcy zło-
tych). 

Wadium: 10 100 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych). 
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 
z 2015 r. Poz. 782) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 
ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

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

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 20 sierpnia 2015 roku. W 
tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja 
przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium 
przez uczestników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przed-
łożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw spo-
rządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobi-
ste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub repre-
zentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa spo-
rządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmał-
żonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na naby-
cie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby po-
zostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość 
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć 
komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne 
oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

 W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzeda-
ży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 

 229/2015

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, 985)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy 
ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 23 lipca 2015 r. do 13 sierpnia 2015 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność  
Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze  na okres do 3 lat w drodze przetargu  (Zarządzenie Nr  295/2015 Prezydenta Miasta 
Suwałk z dnia  23 lipca 2015 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul.Dubowo I. 

 232/2015
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WYNAJMĘ

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 

tel. 87 566 28 25

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

SZAMBABETONOWE
PRODUCENT515373550

188/2015

n Wynajmę lokale wŁomży od 20 do 100 m2, 
tel. 600 588 666  186/2015

n Zatrudnię z językiem słowackim lub czeskim, 
tel. 600 588 666  187/2015

PRACA

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

110/2015

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

195/2015

Sklepy firmowe ,,ROMAĆ’’ oferują:
– kozinę
– jagnięcinę i baraninę
– wołowinę i cielęcinę
– wieprzowinę 
 Zapraszamy do punktów sprzedaży:

  – Targowisko Miejskie – ul. Sejneńska 6D
  – ul. Minkiewicza 6 – tel. 87 567 02 00
  – ul. Nowomiejska 16 – tel. 537 455 205 221/2015

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-

darce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 782)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2015 roku w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 24.07.2015r. 
do 14.08.2015r.)  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 298/2015 z dnia 24 lipca 
2015 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nierucho-
mości położonych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej na rzecz użytkow-
nika wieczystego. 235/2015

Ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych i garażu na okres do 3 lat

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 
ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres 

o trzech lat lokali użytkowych i garażu, położonych
w Suwałkach przy ulicy: 

1. Tadeusza Kościuszki 78 B o powierzchni użytkowej 31,49 m2 
– wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 
698,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele usługowe, han-
dlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w 
instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody. 

2. Utrata 1 B o pow. użyt. 26,70 m2 – wywoławcza wysokość staw-
ki czynszu – 9,00 zł/m2 netto, wadium 355,00 zł. 

Lokal położony na II piętrze, przeznaczony na cele usługowe, han-
dlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w 
instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody. 

3. Aleksandra Putry 9 o pow. użyt. 18,66 m2 – wywoławcza wyso-
kość stawki czynszu – 16,00 zł/m2 netto, wadium 441,00 zł. 

Lokal położony na I piętrze przeznaczony na cele medyczne, wy-
posażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody. 

4. Wincentego Witosa 4 A o pow. użyt. 32,14 m2 – wywoławcza 
wysokość stawki czynszu – 7,50 zł/m2 netto, wadium 356,00 zł. 

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele usługowe, han-
dlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w 
instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody. 

5. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A:
– lokal o powierzchni użytkowej 16,63 m2, położony na parterze 

– wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 
270,00 zł,

– lokal o powierzchni użytkowej 17,37 m2, położony na I piętrze – 
wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 
283,00 zł,

– lokal o powierzchni użytkowej 52,01 m2, położony na I piętrze – 
wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 
845,00 zł.

Lokale przeznaczone są na cele usługowe, handlowe, biuro-
we lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instala-
cję elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody. 

Garaż:
6. Teofila Noniewicza o pow. 18,00 m2 – wywoławcza wysokość 

stawki czynszu – 3,00 zł/m2 netto, wadium 80,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2015 r. (wtorek) w siedzibie 
ZBM – ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 10.00. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy 
najmu i dzierżawy dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. 
Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 
51, 52 lub 58. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia 
przetargów bez podania przyczyn. 236/2015

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
odstępuje od przeprowadzenia przetargu ustnego nieograni-

czonego na oddanie w dzierżawę na cele rekreacyjne nierucho-
mości ozn. nr geod: 33950, 33951, 33952, 33953, 33959, 33961, 33962, 
33954, 33955, 33963, 33956, 33964, 33968, 33957, 33958, 33965, 32935, 
33966, cz. 32934/14 o łącznej powierzchni 57,4052 ha, stanowiących 
własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ul. Stanisława 
Staniszewskiego, Obręb nr 8 i 9, stanowiących zbiornik wodny po wy-
robisku żwiru wraz z terenem w rejonie zbiornika.

Przetarg planowany był na dzień 13 sierpnia 2015 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 
w sali nr 146.  233/2015
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KUPON
NR 16 Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl
suwalki@cinema-lumiere.pl
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Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23

Krzyżówka 16
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POZIOMO 
2) na ekranie telewizora 
6) imię Zoli 
7) autor dzieł o moralności 
8) starofrancuski taniec dworski
9) Andrycz, polska aktorka 
11) czas twórczego szczytu
15) nie oryginał
16) cicha mowa
17) rysunek w metalu
18)  grupa wędrownych artystów
20) Ferenc, węgierski Moniuszko
23) po dniu 
24) ... Chi, dawna chińska sztuka walki 
25)  grząski osad
27) strój sędziego 
28) czarna na dachu
29) czcza paplanina

PIONOWO:
1) wcielił się w Ramzesa XIII w filmie 

„Faraon”  
2) Lipińska, twórczyni słynnego kabare-

tu telewizyjnego 
3) ... Blues, najstarszy polski festiwal blu-

esowy 

4)  Catherine ... – Jones, brytyjska aktor-
ka filmowa, (Titanic, Chicago)

5) kładziony na sylabę
10) przed Dworem Artusa w Gdańsku
12) towarzyska gra w karty
13) opłata wymuszona siłą
14) miłośnik piękna
18) Stary w Krakowie
19) wiano
21) pomost do przeładunku  
22) papieski emisariusz 
26) zimą na rzece

Litery z pól ponumerowanych dodat-
kowo, uporządkowane od 1 do 15 utwo-
rzą rozwiązanie, które należy przesłać 
wraz z kuponem pod adresem „DwuTy-
godnika Suwalskiego” do 16  sierpnia. 
Wśród nadawców prawidłowych roz-
wiązań rozlosujemy nagrodę ufundowa-
ną przez Cinema Lumier w Suwałkach. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 15: Tylko 
krowa zdania nie zmienia. 

Nagrodę otrzymała Jadwiga Kon-
dradzka z Suwałk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Działo się w mieście Suwałki, 
pod koniec lipca. Może nawet po-
winienem napisać, w którym lo-
kalu, ale po dłuższym zastanowie-
niu doszedłem do przekonania, że 
jednak nie – bo to prawie donos 
byłby, denuncjacja jakaś. Rzecz 
jednak wymaga nagłośnienia, by 

różnym ludzikom odeszła ochota na małe interesiki, z których, 
jak mniemam, rosną całkiem spore fortuny. 

Jest więc lokal. Zamawiam piwo niepasteryzowane, bom 
uwierzył, że …he, he, zdrowsze (marki nie podam, bo to kryp-
toreklama), biorę gazetę, bo ciągle wierzę …he, he, że czegoś się 
dowiem, no i czytam. Nic nowego: prawicowi politycy obiecują 
tyle tak zwanym ludziom ciężkiej pracy, że lewica uchodzi przy 
nich za absolutnych liberałów; lewica udaje, że się konsoliduje i 
jednoczy, bo i cóż jej zostało, skoro w oczy zagląda widmo wybor-
czej Apokalipsy; księża (który to już raz?) mienią się ekspertami 
od seksu i rozrodczości; Szydło wyszło (wyszła?) z worka; Kopacz 
udaje, że jest energiczna i że ma pomysł na to, jak wygrać z PiS; 

junior Cimoszewicz startuje do Sejmu z listy PO, choć to ludzie 
tej partii zaszczuli w swoim czasie jego ojca; junior Lepper, syn 
śp. lidera Samoobrony, przymierzany jest do listy wyborczej PO. 
Same średnie dowcipy, ale na felieton, od biedy, wystarczy.

Prawdziwe życie dało o sobie znać przy rachunku. Nawet 
nie z powodu wysokości, choć prawie 9 złotych za butelkę piwa 
to nie mało, zdumiało mnie co innego – oto na rachunku były 
dwie pozycje, choć jako żywo prosiłem tylko o piwo i tylko piwo 
wypiłem. Owe pozycje to właśnie piwo za (uwaga!, uwaga!) dwa 
złote i czterdzieści groszy i oliwki, których oczywiście nie zama-
wiałem, za sześc złotych i pięćdziesiąt groszy. Obie ceny, rzecz ja-
sna z podatkiem VAT, podaję za paragonem fiskalnym.

Nie mam pretensji do biednej kelnerki, której tak robić na-
kazano. Mam pretensje do licznych służb kontrolnych, które 
na takie praktyki pozwalają. Bo to proceder dość powszechny: 
VAT od piwa to 23 proc., VAT od oliwek to tylko 8 proc. Warto 
sprzedawać „tanie” piwo i „drogie” oliwki, których nie ma. 
A różnica (nieopodatkowana) trafia do kieszeni cwaniaczka. 

STANISŁAW KULIKOWSKI

OLIWKI I (TANIE) PIWO
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Tak naprawdę aukso, słowo pochodzące z greki, znaczy 
wzrastanie. Jak piszą sami o sobie właśnie wzrastanie, ciągły 
rozwój, nieustanne dążenie do doskonałości było celem gru-
py młodych muzyków, absolwentów Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Na ich czele sta-
nął Marek Moś, niekwestionowany lider, mistrz i największa 
gwiazda zespołu i Letniej Filharmonii AUKSO, choć gwiazd 

zwykle tu nie brakuje.
Początki AUKSO to rok 1998. 

Przez te lata zespół rósł, co my, su-
walczanie, obserwujemy od dłu-
giego już czasu,  bowiem szczęśli-
wie tak się składa, że muzycy AUKSO 
pokochali Suwałki i Suwalszczyznę, 
a suwalczanie pokochali AUKSO.

 O muzyce mówić i pisać właści-
wie się nie powinno, bo – jak ktoś to 
powiedział, a przypomniał te słowa 
maestro Marek Moś – opowiadanie 
muzyki to jak tańczenie architektu-
ry. Powiedzmy więc tylko, że 17 lat 
dzielące nas od powstania AUKSO, 
to niewątpliwe czas nieustającego 
wzrastania, które prowadzi kame-

ralistów z miasta Tychy do prawdziwej perfekcji. Pozwala to 
z jednakową swobodą prezentować muzykę absolutnych, 
klasyków, kompozytorów współczesnych i przeboje muzy-
ki, którą skłonni jesteśmy uznawać za rozrywkową, grywaną 
przed laty na dancingach. Tak było podczas ostatniej Letniej 
Filharmonii, podczas której usłyszeliśmy dzieła między inny-
mi Bacha, Vivaldiego, Mozarta, ale też Mikołaja Góreckiego, 
czy Vladimira Siemionowa, a także niezapomnianą „Ostatnią 
niedzielę” (tu brawa dla wokalisty Marcina Jajkiewicza). 

Osobne słowa uznania należą się akordeoniście 
Marcinowi Wyrostkowi, który zachwycił wirtuozerią, es-
tradowym polotem, świetnym kontaktem z publicznością. 
Chciałoby się powiedzieć, że Wyrostek rośnie wraz AUKSO 
i naprawdę pięknie nam urósł.  (STK)

AUKSO ZNACZY PERFEKCJA

Marcin Wyrostek i Marek Moś

Po koncer-
cie owacje 
na stojąco

M. Wyrostek podpisuje płytę Marek Moś i gość festiwalu Mikołaj Górecki

Muzycy AUKSO dziękuje wspaniałej, 
suwalskiej publiczności

Koncert w 
Gawrych 
Rudzie. Da-
niel Egiel-
man  oraz 
AUKSO 
STRING 
QUINTET

Justyna Rekść-
Raubo, dyrektor 
festiwalu

Fot. Jan Życzkowski

Fot. Jan Życzkowski

Fot. Marta Orłowska
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NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

162/2015

231/2015

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 ca-

łym kraju). Dla zwiększenia Państwa oferty sprzedażowej jesteśmy na 
największych 24 portalach internetowych

n Nawiązujemy współpracę również z jedną z największych firm ob-
rotu nieruchomościami w USA – EXIT ALL Season Realty

n Ścisła współpraca z notariuszem, prawnikami, rzeczoznawcami 
majątkowymi, doradcami finansowymi – kredyty w 26 bankach, ar-
chitektami, 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

Północ Nieruchomości 
to Twoje biuro i Twoja 
bezpieczna przyszłość. 

95/2015

SUWALCZANIN 
WYGRAŁ 

 Robert Usarek z Suwałk wygrał „I Recman Cup” czyli turniej tenisa 
ziemnego amatorów rozegrany w Suwałkach. Suwalczanin w finale poko-
nał 10:9 Andrzeja Zabłotniaka z Wołomina. W spotkaniu o trzecie miejsce 
Robert Popławski z Gołdapi wygrał 6:4 z Adamem Cąkałą z Suwałk. 

W turnieju wystąpiło 33 tenisistów z Suwałk, Augustowa, Białegosto-
ku, Ełku, Giżycka, Gołdapi, Kętrzyna, Krakowa, Sejn, Warszawy i Wołomina. 
Pula nagród rzeczowych wynosiła 10.000 zł.

Przedstawiciele firmy Recman deklarują, że ten pierwszy turniej, nie 
był ostatnim. W przyszłości firma jest zainteresowana, przy współpracy 
z Polskim Związkiem Tenisowym, możliwością organizacji w Suwałkach 
turnieju zawodowców. 

Patronat medialny nad Recman Cup sprawował „Dwutygodnik 
Suwalski”.


