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KAZIUK SUWALSKI”  – str. 19

Z okazji Dnia Kobiet,
życzę wszystkim Suwalczankom 

samych szczęśliwych chwil w życiu. 
Codziennie uśmiechu na twarzy. 

Wiary w siebie i swoje możliwości, radości z życia
i tego aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet.

     Czesław Renkiewicz
                                                        Prezydent Miasta Suwałk
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11-12 marca 2016 r. Suwałki, ul. E. Plater 33A
11.03.2016 �PIĄTEK�

10.00 – „Kobieta w tyglu latynoskiej rzeczywistości – o literaturze i nie tylko” – wykład Ludmiły Furman

11.00 – „Teatr na końcu świata” – wykład Joanny Pawłowskiej

12.00 – „Obraz kobiety we współczesnej sztuce meksykańskiej” – wykład Mai Zawierzeniec

17.00 – Koncert fortepianowy Daniela Torresa i otwarcie wystawy polsko-meksykańskiej 
            „MOSTY: znad Wisły po Rio Bravo”

12.03.2016 �SOBOTA�

10.00 – „Śniadanie po meksykańsku” – spotkanie dla dzieci i rodziców

Więcej na www.bpsuwalki.pl

BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. MARII KONOPNICKIEJ w Suwałkach
oraz 

POLSKO�MEKSYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE

Bocian & Nopal

zapraszają na

 DNI
MEKSYKAŃSKIE

SZTUKA SAKRALNA
„Wokół sztuki sakralnej” to ty-

tuł książki księdza prof. Henryka 
Nadrowskiego, który był go-
ściem Biblioteki Publicznej im. 
M. Konopnickiej w Suwałkach. 
Autor wiele uwagi poświęcił 
między innymi relacjom pomię-
dzy wierzącymi i niewierzącymi, 
funkcjonowaniu sfery sacrum w 
życiu publicznym. 

UCZCILI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Prawie 300 osób wzięło udział 28 lutego w niedzielnym wydarzeniu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, zorganizowanym 
przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Suwałkach.

Miejsce startu znajdowało się przy Klubie Wojskowym – 14. 
Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Suwałkach. Sygnałem do biegu była salwa armatnia, po 

której zgromadze-
ni ruszyli ulicami 
Suwałk do Parku 
Konstytucji 3 Maja. 
Pokonali symbo-
liczny dystans 1963 
m – datę śmier-
ci ostatniego „żoł-
nierza wyklętego”.  
Na mecie, do któ-
rej uczestnicy do-
cierali w szpalerze 
flag narodowych, 
rozdawane były 
przez harcerzy su-

walskiego Hufca ZHP pamiątkowe medale.
Organizatorzy przewidzieli również dwa puchary – dla najmłodszego 

oraz najstarszego uczestnika biegu. Pierwszy trafił w ręce siedmioletnie-
go Antka Miszczaka z Wieliczek, natomiast drugi odebrał dziennikarz 
Tadeusz Moćkun z Suwałk.

Nie mogło również zabraknąć uroczystych przemówień, wspomnień 
i krótkiej modlitwy za „Żołnierzy Niezłomnych”. Na scenie wystąpili 
zastępcaca prezydenta Łukasz Kurzyna, ksiądz Stanisław Wysocki 
oraz dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Jerzy Brzozowski. 
Całość wydarzenia zakończyły występy artystyczne harcerzy suwalskie-
go HUFCA ZHP oraz „Bujaka”, którzy zaśpiewali pieśni patriotyczne.

>>

 MISS RUN 2016
W niedzielę 6 marca nad zalewem Arkadia w imprezie. „Suwałki Miss 

Run 2016” wzięło udział ponad sto uczestniczek. Nowością w drugiej już 
edycji był „Bieg na szpilkach” na dystansie 100 m. Ten niezwykle cieka-
wy „sprint” wygrała suwalczanka Izabela Barwicka, zeszłoroczna zwy-
ciężczyni biegu głównego.

 W biegu głównym, na dystansie 3,5 km, bezkonkurencyjna okazała 
się Beata Pokrzywińska-Osior z Wydmin. Całe wydarzenie zwieńczy-
ły wybór „Suwałki Miss Fashion 2016”, czyli najciekawszej „stylizacji” w 
biegu głównym, dekoracja najlepszych pań na poszczególnych dystan-
sach oraz w kategoriach wiekowych i koncert muzyczny w wykonaniu 
„Wakacyjnej Grupy Wujka Gienka”.
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NOWA PANI SENATOR
Anna Maria Anders zdobyła mandat sena-

tora w wyborach uzupełniających, które odbyły 
się w niedzielę 6 marca w okręgu wyborczym nr 
59 obejmującym część województwa podlaskie-
go. Informację opublikowała Państwowa Komisja 
Wyborcza. Frekwencja wyborcza wyniosła 17,11 %.

Kandydatka PiS otrzymała 30661 głosów. 
Mieczysław Bagiński, kandydat PSL popiera-
ny przez PO i Nowoczesną, był drugi, zdobył 
26 618 głosów. Na trzecim miejscu uplasował się 
suwalczanin Jerzy Ząbkiewicz, startujący z wła-
snego komitetu wyborczego „Praca i Przyszłość 
– Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu” 
– 4 177 głosów, Kolejne miejsca zajęli  –  Szczepan 
Barszczewski, Partia KORWiN – 1 992 głosy, 
Sławomir Gromadzki, zgłoszony przez komitet wyborczy wyborców „Szary 
Obywatel” – 764 głosy oraz Andrzej Chmielewski, Samoobrona – 669 głosów. 

W Suwałkach 3992 osoby, zagłosowały na Bagińskiego. Kandydatka PiS 
otrzymała o 82 głosów mniej. Dobry wynik uzyskał też Ząbkiewicz. Na suwal-
czanina swój głos oddało 2382 wyborców. 
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>>>> JADWIGA M. SZCZYPIŃ 
KURATOREM

Obecna przewodnicząca Rady 
Miejskiej, radna Prawa i Spra-
wiedliwości Jadwiga Mariola 
Szczypiń zostanie podlaskim 
kuratorem oświaty. Okazała się 
ona, według komisji konkurso-
wej, najlepszą kandydatką na to 
stanowisko. Ostateczną decyzję 
podejmie Anna Zalewska, mini-
ster edukacji. W przypadku, je-
śli zostanie ona kuratorem, na-
stąpią istotne zmiany w Radzie 
Miejskiej, bowiem powstanie ko-
nieczność  wyboru nowego prze-
wodniczącego Rady. 

Jadwiga M. Szczypiń pełniła już funkcję podlaskiego kurato-
ra oświaty w latach 2006-2008.

W Suwałkach coraz większą popularno-
ścią cieszy się sport masowy. Organizowane 
przez suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wydarzenia przyciągają tłumy Suwalczan. 
Dla przykładu można by tutaj podać cho-
ciażby niedzielną imprezę nad suwalskim 
Zalewem Arkadia pn. „Suwałki Miss Run”. 
Ponad 100 pań pobiegło wokół Zalewu 
Arkadia. 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – widzę, 
że ta idea przyświeca coraz to większej licz-
bie mieszkańców. Dlatego też decydujemy 
się na inwestowanie bardzo dużych środków 
z budżetu miasta w infrastrukturę sportową. 
W ubiegłym roku – za ponad 11 milionów zło-
tych – zmodernizowany został stadion lek-
koatletyczny przy ul. Wojska Polskiego. Wraz 
z nadejściem wiosny obiekt zostanie udo-
stępniony dla wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby z niego skorzystać. Nowoczesna 
infrastruktura powinna zaspokoić potrzeby 
zarówno profesjonalnych lekkoatletów, jak
i tych mniej doświadczonych biegaczy.

Z racji tego, że to właśnie bieganie sta-
ło się w naszym mieście tak popularne, już 
w maju zorganizujemy festiwal biegów 
pn. „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto 
Biegania”. To pierwsze tego typu wydarzenie 

w Suwałkach, które odbędzie się w ostatni 
majowy weekend. To, co wyróżnia suwalskie 
wydarzenie od innych imprez biegowych, to 
bez wątpienia wyjątkowa jego formuła, al-
bowiem rywalizacja będzie odbywać się od 
późnych godzin popołudniowych do nocy. 
Sympatycy biegania, zarówno dzieci jak i do-
rośli, będą mogli wybrać jeden z 8 dystan-
sów. Bieg główny, czyli „suwalska ćwiartka”, 
będzie miał dystans 10.549 m.

W ubiegłym roku ogromną popularnością 
cieszyła się cykliczna impreza organizowa-
na przez OSIR pn. „OSIR on-tour” – czyli cy-

kliczne wyprawy rowerowe w najpiękniejsze 
części Suwalszczyzny.  Pierwsza wycieczka – 
kierunek zachód – już 30 kwietnia. A kolejne 
przewidziane są w terminach: 11-12 czerw-
ca 2016 r. (Wschód),  18 września 2016 r. 
(Południe), 9 października 2016 r. (Północ).

Nie tylko bieganie i nie tylko rowery. 
W tym roku w naszym mieście powstanie 
profesjonalne boisko do sportów plażo-
wych. Suwalczanie, w ramach „Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego”, zaproponowali 
by nad zalewem Arkadia powstało boisko 
do „beach soccera” oraz siatkówki plażowej. 
Propozycja wygrała w głosowaniu. W ramach 
inwestycji wybudowane zostanie wspomnia-
ne boisko i  trybuny na 300 miejsc. Cały teren 
będzie oświetlony, ogrodzony piłko-chwyta-
mi i monitorowany. 

O kolejnych wydarzeniach sportowych 
oraz inwestycjach związanych ze sportem 
(i nie tylko) będę Państwa jak zawsze in-
formował na łamach „DwuTygodnika 
Suwalskiego”. Mam nadzieję, że tak jak do 
tej pory, będziecie Państwo chętnie uczest-
niczyć w imprezach sportowych organizo-
wanych przez OSiR oraz korzystać z infra-
struktury sportowej, której z roku na rok w 
Suwałkach jest coraz więcej. 

ZNAJDZIESZ NAS W INTERNECIE
Pod adresem: www.dwutygodniksuwalski.pl codziennie można znaleźć najnowsze informacje z Suwałk. Nie trzeba czekać na papierową wer-

sję „DwuTygodnika Suwalskiego”. Ukazujemy się codziennie. Oczywiście w wersji elektronicznej. W tej wersji znajdziecie Państwo również takie in-
formacje, których nie ma w DwuTygodniku drukowanym oraz rozszerzone wersje drukowanych informacji. 

W zakładce „ogłoszenia miejskie” znajdziecie Państwo wszelkie ogłoszenia miejskich spółek, instytucji i placówek. 

Znajdziesz nas na        : www.facebook.com/dwutygodnik

>>
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WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im 

swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 8 marca zapraszają Irena B. Schabieńska z Prawa i 

Sprawiedliwości oraz Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego. 
Natomiast 15 marca na suwalczan czekają Andrzej Turowski z 
Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz Piotr Wasiukow z Bloku 
Samorządowego. Na spotkanie z radnymi 22 marca zapraszają Bogdan 
Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzej P. Chuchnowski z 
Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”.

Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej, w 
pokoju 146 na pierwszym piętrze ratusza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Mariola Szczypiń lub wy-
znaczony przez nią wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w 
każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym pię-
trze Urzędu Miejskiego.
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JUBILEUSZOWE 
PREZENTACJE

W ubiegłą niedzielę, dokładnie w 90. rocznicę urodzin znakomitego 
artysty Andrzeja Wajdy, w Suwalskim Ośrodku Kultury otwarte zostały 
dwie, niezwykle interesujące, wystawy poświęcone wybitnemu reżyse-
rowi. Pierwsza z nich, zlokalizowana przed budynkiem, to kilkadziesiąt 
arcyciekawych plakatów, które same w sobie są często dziełami sztu-
ki, bowiem ich autorami byli artyści tej miary co Waldemar Świerzy, 
czy Franciszek Starowieyski. – I tylko żałować trzeba, że na tak piękne 
wydarzenie przybyło tak mało mieszkańców Suwałk – mówił prezydent 
Czesław Renkiewicz, który wspólnie z  posłanką Bożeną Kamińską 
otwierał wystawy. Wypada mieć nadzieję, że suwalczanie odwiedzą i jed-
ną, i drugą wystawę jeszcze nie raz, bowiem są tego naprawdę warte.

Wystawa druga, zlokalizowana na piętrze SOK, to rysunki reżysera. 
Wajda, co jest powszechnie znane, zanim stał się wybitnym reżyserem, 
przez trzy lata pobierał nauki w Akademii Sztuk Pięknych. Znawcy jego 
sztuki często twierdzą, że swoje fi lmy nie tyle on kręci, co maluje właśnie. 

W sobotę 27 lutego  po raz trzeci w Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej moż-
na było wziąć udział 
w  akcji społeczno-
edukacyjnej „Żywa 
Biblioteka”. Można 
było spotkać się i po-
rozmawiać  z Żywymi 
Książkami” osobami 
które z góry stawiane 
poza nawias ze wzglę-
du na ich przeszłość, 
chorobę, poglądy, wy-
gląd i inne.

Suwalska wystawa to kilkadziesiąt rysunków przedstawiających przede 
wszystkim wybitnych artystów i zwierzęta. Tak więc znaleźć tu można 
portrety Sławomira Mrożka, Jerzego Skolimowskiego, Tadeusza Kantora, 
Romana Polańskiego. Wśród rysunków zwierząt są „domownicy” – psy i 
koty, o których A. Wajda zawsze mówi z czułością. I jest – co dla tego ar-
tysty jest pewną oczywistością – piękny koń. – Pamiętam jeszcze pułki 
ułanów z mojego dzieciństwa w Suwałkach, stad potem konie w moich 
fi lmach… – mówił w wywiadzie dla „Wyborczej”. 

Te wystawy naprawdę trzeba zobaczyć.

Suwalscy policjanci zapraszają na spotkanie dotyczące „Mapy za-
grożeń bezpieczeństwa” w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
Konsultacje odbędą się 9 marca o godzinie 16:00 w Państwowej Szkole 
Muzycznej I i II Stopnia ul. Noniewicza 83 w Suwałkach.

Tworzone przez policję „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” będą narzę-
dziem, które pozwoli zaktywizować różne podmioty w zakresie współ-
pracy z policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom za-
grażającym bezpieczeństwu obywateli. 

Komendant Miejski Policji w Suwałkach serdecznie zaprasza miesz-
kańców Suwałk na spotkanie i wspólną rozmowę o bezpieczeństwie 
dzieci i młodzieży 9  marca  2016 r. o godz. 16.00 w Państwowej szkole 
Muzycznej I i II stopnia ul. Noniewicza 83 w Suwałkach.

W poprzednim numerze, w wkładce poświęconej 90. rocznicy urodzin 
A. Wajdy, pominęliśmy nazwisko Andrzeja Zujewicza, autora jednego Andrzeja Zujewicza, autora jednego Andrzeja Zujewicza
ze zdjęć reżysera. Za przeoczenie przepraszamy. (Red.)

>> „ŻYWA BIBLIOTEKA”

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budżet Obywatelski na 2017
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy 
Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok. Organizacje po-
zarządowe i Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego mogą zgła-
szać uwagi do 21 marca 2016 r. Więcej na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w  Suwałkach  www.um.suwalki.pl 

>>

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
W dniach 16–18 marca zapraszamy Panie w wieku 40–75 lat 

na bezpłatne badania mammografi czne. Mammobus LUX MED 
Diagnostyka, parking przy Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7.

Bezpłatna mammografi a dla pań w wieku:
n 50-69 lat. Badanie w ramach Populacyjnego Programu 

Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobie-
tom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla 
kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pi-
semne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

n 40 – 49 oraz 70 – 75 lat. Badania wykonywane są w ramach 
Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfi -
nansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  
Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. 

Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie:
www.fundusze.mammo.pl Na badania w ramach obu programów pro-
simy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Telefon czynny 
7 dni w tygodniu.
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Marlena Siłkowska – sze-
fowa fi rmy reklamowej Pixart. 
Od 6 lat na rynku. Absolwentka 
Politechniki Białostockiej, ma-
gister inżynier systemów infor-
matycznych

– Kończąc liceum ogólno-
kształcące analizowałam ry-
nek pracy i zdecydowałam się 
na studia techniczne. Na ro-
ku było 80 chłopaków i tylko 4 
dziewczyny. Koledzy byli w po-
rządku, czego nie mogę powie-
dzieć o prowadzących zajęcia, 
którzy nas kobiety traktowali 
z „przymrużeniem oka”. Mam 
nadziej, że to się zmieni i zachęcam kobiety do studiowania na kie-
runkach technicznych. Dzięki studiom biegle posługuję się kompute-
rem i programami grafi cznymi, potrafi ę obsługiwać też skompliko-
wane maszyny np. plotery. Także nie boję się remontów w domu, bez 
problemu pomaluję ściany czy też wykleję tapety.

***

Aneta Paziaczko – starszy 
szeregowy, 14. Suwalski Dy-
wizjon Artylerii Przeciwpan-
cernej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, specjalność 
młodszy kierowca-obsługa. 

W suwalskiej jednostce 
służy 4,5 roku. Bierze aktywny 
udział w pokazach sprawności 
wojskowej organizowanych 
przez jednostkę (walka wręcz). 
Potrafi kierować wojskowy-
mi Honkerami, Hamerami, 
Starami 266. Od podstawówki 
marzyła o tym, by zostać żoł-

nierzem. Wtedy musiał jej wystar-
czyć mundur harcerski. 

– Tak jak koledzy muszę przechodzić testy sprawnościowe. 
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2010 roku jako 
szeregowy zawodowy mogę być w służbie 12 lat. By zostać dłużej w 
wojsku myślę o szkole podofi cerskiej. A jak zdrowie pozwoli zaszczyt-
ną służbę wojskowa pełnić chcę do emerytury. 

>>
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Anna Sokołowska – oddziałowa 
w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II 
w Suwałkach. 20 lat stażu pracy, początko-
wo w domowej opiece paliatywnej, a od 
6 lat – od chwili powstania, w hospicjum.

– Świadczymy usługi medyczne miesz-
kańcom powiatów suwalskiego, augustow-
skiego i sejneńskiego. Z leczenia terminal-
nego lub paliatywnego korzysta 140-150 
osób rocznie. Paca jest trudna i wymaga-
jąca. Począwszy od dobrej znajomości ob-
sługi sprzętu specjalistycznego – respirato-
rów, aparatów EKG, koncentratorów tlenu, 
pomp infuzyjnych, jak też ciężkiej pracy fi -
zycznej (mimo specjalistycznego sprzętu) 
przy pielęgnacji chorych. Nie można zapominać o obciążeniu psychicznym, 
mamy permanentny kontakt ze śmiercią, a do tego nie można się przyzwy-
czaić. Przed wieloma laty jeździłam do nieuleczalnie chorego 5-latka. Był tak 
wychudzony, ze nosiłam go na rękach na zmianę z rodzicami. Pamiętam jego 
ciemne duże oczy na wychudzonej obciągniętej skórą twarzy. Te oczy widzę we 
śnie wielokrotnie.

***

Wioletta Kwaśniewska – starszy 
aspirant Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Suwałkach.

– Wykształcenie wyższe, administra-
cyjne. 16 lat służby w policji. Dzielnicowa 
Rejonu nr IX (m. in. Osiedle II). W pracy w 
policji nie ma ulg ze względu na płeć, pra-
cujemy na równi z mężczyznami, zdajemy 
okresowe egzaminy sprawności fizycznej, 
egzaminy z użycia broni służbowej. Jako 
dzielnicowa mam do czynienia z wielo-
ma sprawami, najczęściej z: konflikta-
mi sąsiedzkimi, przemocą w rodzinie czy 
też z wykroczeniami. Uczestniczę także 

w grupach roboczych w sprawie procedury 
Niebieskiej Karty, podejmuję różnego rodza-
ju interwencje, ujawniam i reaguję na czyny 

niezgodne z prawem. Bardzo ważne jest w mojej pracy wzbudzenie zaufania, 
by moi „podopieczni” mogli się przede mną otworzyć i opowiedzieć o swoich 
problemach. Wtedy łatwiej jest im pomóc. Zostałam policjantką właśnie po 
to, by pomagać ludziom. W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach pracuje 
206 policjantów i 34 policjantek.

KOBIETY
8 MARCA 1908 ROKU NA ULICACH NOWEGO JORKU ODBYŁ SIĘ MARSZ 15 000 PRACOWNIC ZAKŁADÓW ODZIEŻOWYCH, 
DOMAGAJĄCYCH SIĘ PRAW POLITYCZNYCH I EKONOMICZNYCH DLA KOBIET. W 1910 ROKU MIĘDZYNARODÓWKA SOCJA-
LISTYCZNA W KOPENHADZE USTANOWIŁA OBCHODZONY NA CAŁYM ŚWIECIE DZIEŃ KOBIET, KTÓRY MIAŁ NA CELU POD-
KREŚLIĆ, ŻE „KOBIETY TEŻ SĄ LUDŹMI” I NALEŻĄ SIĘ IM TAKIE SAME PRAWA, JAK MĘŻCZYZNOM. 

Dojrzali mieszkańcy naszego miasta pamiętają, jak bardzo święto to było popularne i celebrowane w okresie PRL. W latach 
70-tych była to też okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego oprócz symbolicznych kwiatków – goździków czy tu-
lipanów, wręczano paniom takie „dobra materialne” jak rajstopy, ręczniki, mydło czy kawę.

Niezależnie od tego jaką proweniencję ma to święto wszystkim babciom, mamom, siostrom, dziewczynom i żonom – kobie-
tom naszego życia, należy się szacunek i miłość. I to nie tylko w tym jednym dniu. Bez nich byliśmy często bezradni.
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Ciąg dalszy na str. 7

WYDARZYŁO SIĘ
n Sześciu kandydatów zgłosiło się do ko-

lejnego już konkursu na stanowisko komen-
danta straży miejskiej w Suwałkach. Po za-
powiedzianej rezygnacji z tego stanowiska 
przez Grzegorza Kosińskiego,  przeprowa-
dzono już jeden konkurs, ale komisja uznała, 
że żaden z kandydatów nie spełnia wymaga-
nych oczekiwań.

n Już we wrześniu może ruszyć budowa 
budynku z mieszkaniami przeznaczonymi do 
wynajęcia, realizowana przez nowo powstałą 
spółkę  Zarząd Budownictwa Mieszkaniowego 
TBS. Właśnie ogłoszony został konkurs na spo-
rządzenie dokumentacji technicznej budyn-
ku, który ma powstać przy ulicy Pułaskiego. 
Zainteresowanie suwalczan lokalami w tym 
budynku jest bardzo duże, ale lista chętnych 
ciągle jest otwarta.

n Bardzo długo trwała przebudowa tej 
drogi, ale już jest – kolejny odcinek pomię-
dzy Suwałkami i Sejnami  oficjalnie otwarty. 
Koszt inwestycji w całości niemal refundowa-
ny z środków unijnych to 82 miliony złotych. 
Szczególnie cieszy to, że nareszcie jest przy-
zwoity dojazd do Starego Folwarku i do wi-
gierskiego klasztoru. 

n Najprawdopodobniej było to samobój-
stwo. Z jednego z bloków przy Szpitalnej, z 
wysokości 3 piętra, wyskoczyła  75-letnia ko-
bieta. 

n Sprawdził się czujnik sygnalizujący 
obecność tlenku węgla i być może tym sa-
mym uratował życie całej rodziny. Czad zabi-
ja bezszelestnie, ale dzięki czujnikowi lokato-
rzy jednego z suwalskich mieszkań zostali w 
porę ostrzeżeni. Dziwi jedynie fakt, że niebez-
pieczeństwo spowodowali oni sami; interwe-
niujący strażacy odkryli, że wszystkie kratki 
wentylacyjne były zaklejone!

n Przemycał ludzi przez granicę, teraz gro-
zi mu nawet 8 lat więzienia. Tyle właśnie lat 
może orzec sąd wobec 38-letniego  przestęp-
cy, który działał jako członek zorganizowanej 
grupy zajmującej się nielegalnym przerzuca-
niem przez europejskie granice migrantów. 
Zatrzymanie to efekt współpracy suwalskich 
i warszawskich policjantów.

>> LUTOWA SESJA

Szczególnym momentem ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach było uhono-
rowanie zaproszonych gości – dyrektorów Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresy 
Świerubskiej i Wigierskiego Parku Narodowego Jacka Łozińskiego. Obydwa parki 
powstały przed 40 laty. Suwalski Park Krajobrazowy powstał jako pierwszy w kraju 
na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej. Obecny Wigierski Park Narodowy 
powstał w 1989 roku na bazie parku krajobrazowego, który obejmował jezioro Wigry 
i jego otoczenie, i który powstał również w 1976 roku. 

(Więcej o tym parku na str. 10).
Dyrektorzy obydwu parków odebrali życzenia, gratulacje i upominki z rąk Jadwigi 

Marioli Szczypiń – przewodniczącej Rady Miejskiej i Czesława Renkiewicza – prezy-
denta Suwałk (zdjęcia powyżej).

W merytorycznej części sesji radni postanowili między innymi przyjąć projekt 
uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych. Sieć ta to dziesięć przedszkoli i osiem oddziałów przedszkolnych. Istotną i waż-
ną decyzją Rady była korekta dotychczas obowiązującej uchwały określającej zasady 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Korekta polega na rozszerzeniu możliwo-
ści pozyskania dotacji.

Ważną przyjętą jednogłośnie uchwałą jest decyzja o ustanowieniu roku 2016 ro-
kiem Czarnej Hańczy. Projekt ten wpisuje się w obchody 40-lecia obydwu parków. 

(Więcej o tym projekcie na str. 12).
Ponadto radni przegłosowali projekty uchwał w sprawie ustanowienia miejsco-

wych planów zagospodarowania przestrzennego (szczegóły na stronie internetowej 
BIP Urzędu Miejskiego) oraz przyjęli korekty budżetu miasta i wieloletniej progno-
zy finansowej. 
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Ciąg dalszy na str. 8

WYDARZYŁO SIĘ
n Liczni suwalczanie, między innymi mło-

dzież szkolna, kombatanci, służby mundurowe, 
przybyli pod Pomnik Państwa Podziemnego, 
by wziąć udział w apelu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Byli wśród nich także: posłanka 
Bożena Kamińska, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Jadwiga Mariola Szczypiń i prezy-
dent Czesław Renkiewicz.  Losy żołnierzy wy-
klętych przypomniał Jarosław Schabieński, 
historyk, nauczyciel LO nr 2. 

n Groźnie było w bloku na ul. Andersa. 
W jednym z mieszkań ulatniał się gaz z nie-
szczelnej instalacji. Na szczęście charaktery-
styczny zapach gazu zwrócił uwagę kobie-
ty, która o godzinie 3.00 nad ranem szła do 
pracy i która natychmiast zaalarmowała straż. 
Strażacy stwierdzili, że zagrożenie wybuchem 
było realne.

n „Wszystko jest chemią” – pod takim 
hasłem trwają zajęcia dla najzdolniejszych 
uczniów w Parku Naukowo-Technologicznym 
P-W. W tamtejszych nowoczesnych laborato-
riach swoją wiedzę z zakresu chemii pogłę-
biają najzdolniejsi uczniowie tego przedmio-
tu z suwalskich szkół. Zajęcia potrwają prezez 
sześć tygodni.

n Marian Błaszczak – minister MSWiA, 
jego zastępca Jarosław Zieliński i Anna 
Maria Anders przybyli do siedziby Archiwum 
Państwowego w Suwałkach na otwarcie wy-
stawy poświeconej generałowi Andersowi. 
Wzbudziło to gwałtowne protesty działaczy 
Komitetu Obrony Demokracji, którzy twierdzi-
li, że jest to element kampanii wyborczej ubie-
gającej się o fotel senatorski córki generała. 

n Już 1 kwietnia rusza głośny program 
„Rodzina 500 plus”. W Suwałkach dotyczy to bli-
sko 7 tysięcy rodzin. Od wielu tygodni Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej jest odwiedzany 
przez licznych zainteresowanych. Informacje o 
programie można też uzyskać pod białostoc-
kim numerem telefonu;  85 743 94 99. 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Podczas lutowej sesji siedmioro radnych zgłosiło interpelacje i zadało pytania.

Dorota Jabłońska z Prawa i Sprawiedliwości zapytała o ewentualny problem z dojazdem 
mieszkańców podsuwalskich miejscowości do swoich domów, jaki może powstać po wybudo-
waniu suwalskiej obwodnicy, i czy nie można zwiększyć ilości planowanych zjazdów i wjazdów 
na obwodnicę. Następne pytanie radnej dotyczyło koordynacji odjazdów autobusów komu-
nikacji miejskiej po zakończeniu zajęć przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 przy ul. T. Kościuszki. 
Na pierwsze pytanie odpowiedział prezydent Czesław Renkiewicz. Przypomniał, że wszystkie 
szczegóły techniczne obwodnicy były konsultowane zarówno z mieszkańcami miasta jak też 
gminy Suwałki. Wyłoniony wykonawca obwodnicy, firma Budimex, ma dostosować projekt do 
zmiany nawietrzni na betonową i zrealizować inwestycję do wiosny 2019 roku. Na kolejne py-
tanie udzielił odpowiedzi prezes PGK Dariusz Przybysz, który zobowiązał się do analizy roz-
kładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej linii 7 i 14.

Irena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości, w imieniu mieszkańców ul. Świerkowej, py-
tała, czy w związku z przebudową tej ulicy powstaną nowe parkingi i jak będzie ona wyglądała 
po remoncie. Prezydent Cz. Renkiewicz zobowiązał się do zorganizowania spotkania w marcu 
mieszkańców tej ulicy z inżynierami Wydziału Inwestycji UM i wykonawcą robót.

Wiesław Murawko z klubu „Blok Samorządowy” wspomniał o planowanym audycie 
w MOPS-ie i zasugerował, by rozszerzyć go też na inne placówki pomocy społecznej: DPS 
„Kalina”, Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy czy podmiot zewnętrzny – Ośrodek Profilaktyki 
i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych (dawna Izba Wytrzeźwień). Z 
tym wnioskiem zgodził się Czesław Renkiewicz. Radny przypomniał też poruszaną na radzie 
prośbę mieszkańców ul. E. Plater o przywrócenie placówki pocztowej. Prezydent poinformo-
wał, że wysłał w tej sprawie pismo do zarządu Poczty Polskiej i czeka na odpowiedź, choć wąt-
pi by była ona pozytywna, gdyż normą jest, by jedna placówka pocztowa przypadała na 7 ty-
sięcy mieszkańców, a w Suwałkach obecnie jest ich 10. Zatem, wg. przepisów, w Suwałkach 
jest ich wystarczająca ilość.

Karol Korneluk radny SLD w imieniu kupców z Targowisk Miejskich sprzedających mięso 
i wyroby mięsne niezadowolonych z ogrzewania budynku nowej hali zadał pytanie, czy jest 
możliwość dostosowania ogrzewania do potrzeb tej grupy kupców. Dariusz Przybysz, prezes 
PGK stwierdził, że zna problem i w tej chwili opracowywana jest dokumentacja techniczna po-
działu ogrzewania kompleksu budynków nowej hali, a sama inwestycja dostosowania ogrze-
wania powinna być zrealizowana w kwietniu tego roku. Następne pytania radnego dotyczyły 
zbyt wysokich opłat dla osób samotnych za śmieci, propozycji zorganizowania dyżurów rad-
nych Rady Miejskiej na północy miasta, oraz palenia papierosów przez uczniów na zewnątrz 
budynków szkolnych. Na te pytania odpowiedział prezydent Czesław Renkiewicz. Na kwietnio-
wej Radzie Miejskiej prezydent przedstawi analizę funkcjonowania odbioru odpadów w mie-
ście w kontekście konieczności zagospodarowania dużej ilości odpadów frakcji energetycznej. 
Natomiast dyrektorzy suwalskich placówek oświatowych otrzymają pismo dotyczące zwróce-
nia baczniejszej uwagi na to co dzieje się w obrębie ich szkoły. 

Piotr Wasiukow z klubu „Blok Samorządowy” zwrócił uwagę na niedostosowanie suwal-
skich skrzyżowań, także tych modernizowanych, do potrzeb autobusów komunikacji miejskiej. 
Prezydent zaproponował oddelegowanie przedstawiciela Komunikacji Miejskiej do konsulto-
wania inwestycji drogowych nadzorowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytała o 70 tysięcy oszczędności po prze-
targu na prowadzenie świetlicy dla seniorów na ul. Chopina 6. Na co zostaną przeznaczone te 
pieniądze? Na pewno kwota ta zostanie przekazania na wsparcie seniorów, odpowiedział Cz. 
Renkiewicz, być może na opłacenie prowadzenia zajęć w Centrum Inicjatyw Senioralnych na 
ul. Ciesielskiej, o co zabiegają sami seniorzy.

Andrzej Chuchnowski z klubu „Łączą nas Suwałki” pytał o możliwość wykorzystania pu-
stostanów przy dworcu PKP, jednego budynku drewnianego i jednego murowanego z prze-
znaczeniem na mieszkania komunalne i socjalne. Prezydent odpowiedział, że rozmowy z PKP– 
a wie to z doświadczenia – są bardzo trudne. Ale należy spróbować.

Radny zaproponował też rozważenie pomysłu wymiany sygnalizatorów świetlnych na skrzy-
żowaniach na sygnalizatory minutowe, które informują kierowców, ile maja czasu na opusz-
czenie skrzyżowania. Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach odpowia-
dając stwierdził, że proponowane rozwiązania są niezgodne z przepisami o ruchu drogowym, 
a przyjęte w Suwałkach rozwiązania sterowania potokami ruchu wykluczają inne rozwiąza-
nia techniczne.
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DYŻURY RADY SENIORÓW>>

n Komendant Woje-
wódzki Policji w Białym-
stoku powołał nadkomisa-
rza Adama Miezianko na 
stanowisko I Zastępcy 
Komendanta Miejskiego 
Policji w Suwałkach. 1 mar-
ca w Komendzie Miejskiej 
Policji w Suwałkach odby-
ła się uroczystość objęcia 
stanowiska przez nowego zastępcą komen-
danta. Nowy zastępca, nadkomisarz Adam 
Miezianko, służbę w resorcie rozpoczął w 2000 
roku. Od początku swojej służby związany był 
z augustowską jednostką Policji, gdzie prze-
chodził kolejne zawodowe szczeble. W 2009 
roku został naczelnikiem Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. 
Adam Miezianko ma 44 lat, jest żonaty, ma jed-
no dziecko. Jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie. Ukończył także studia o kie-
runku politologii i nauk społecznych w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Interesuje 
się sportem, zwłaszcza lekkoatletyką oraz jaz-
dą samochodami terenowymi.

n Chyba zbyt wielki chłód odczuwał w 
Suwałkach kierujący ciężkim tirem kierow-
ca z Bułgarii, skoro stwierdzono, że prowa-
dzi on samochód będąc zdecydowanie „pod 
wpływem” – w jego krwi stwierdzono 2 pro-
mile alkoholu. 

n Arnold Sports Festival to prestiżowe 
zawody w Stanach Zjednoczonych, na które 
przybywają setki kulturystów z całego świata. 
Znakomicie wypadł tam 27-letni suwalczanin 
Konrad Jachimowicz, który w licznej i mocnej 
stawce zdobył drugie miejsce. Gratulujemy!

n Gimnazjum Nr 4 w Suwałkach przy 
Zespole Szkół 9 zaprasza uczniów klas szó-
stych Szkoły Podstawowej nr 5 – w czwartek, 
10 marca na godzinę 11.40 od sali 202 na dni 
otwarte. Zapraszam y uczniów do zwiedzenia 
szkoły oraz zapoznania się z ofertą.

n To były już VII Mistrzostwa Pierwszej 
Pomocy Przedmedycznej zorganizowa-
ne przez uczniów i nauczycieli III Liceum 
Ogólnokształcącego w Suwałkach i Park 
Naukowo-Technologiczny, który dysponuje 
specjalistycznym sprzętem przeznaczonym 
do ratowania ludzi. Celem mistrzostw jest 
praktyczna nauka udzielania pomocy ofia-
rom wypadków.

WYDARZYŁO SIĘ >>
1 marca ruszyła loteria „Mój Podatek 

Suwałkom”. Każdy, kto zadeklaruje odprowa-
dzenie podatku PIT do kasy naszego miasta, bę-
dzie mógł wygrać cenne nagrody o łącznej war-
tości 30.000 zł. Zapraszamy do pobrania wniosku 
i wrzucenia go do jednej z dwóch urn, lub wypeł-
nienia elektronicznego formularza na stronie in-
ternetowej www.mojpodateksuwalkom.pl.

Na specjalnie utworzonej stronie interne-
towej: www.mojpodateksuwalkom.pl, znajdu-
je się nie tylko wniosek oraz elektroniczny for-
mularz, ale również zasady udziału w loterii.

Jeżeli ktoś chce wziąć udział w loterii w tra-
dycyjny sposób może wypełnić kupon i wrzucić 
go do jednej z dwóch urn, które znajdują się w 
Urzędzie Miejskim oraz w Urzędzie Skarbowym 
w Suwałkach.

– Loteria pod nazwą „Mój Podatek 

Suwałkom” jest skierowana do wszystkich, 
którzy rozliczą deklarację podatkową PIT za 
2015 rok w Suwałkach wskazując suwalski ad-
res zamieszkania. Zarówno tych, którzy rozli-
czają się w Suwałkach od lat oraz tych, którzy 
zrobią to po raz pierwszy – informuje Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rozpo-
częło się 1 marca i potrwa do 6 maja 2016 ro-
ku. Wszyscy, którzy spełnią warunki i zgłoszą 
się do zabawy, będą mogli wygrać nagrody 
o łącznej wartości 30.000 zł. w tym nagrodą 
główną – bon zakupowy o wartości 10.000 zł. 
Kolejna osoba wylosuje bon o wartości 4.000 zł, 
a następnych osiem bony zakupowe o warto-
ści 2.000 zł każdy – wszystkie do zrealizowania 
w okresie roku w sieci ogólnokrajowych mar-
ketów RTV AGD.

Dlaczego miejsce rozliczania podatku rocz-
nego (PIT) jest tak ważne dla miasta?

Roczny podatek dochodowy nie trafia w ca-
łości do Skarbu Państwa. Duża jego część zo-
staje przekazana do gminy, w której został roz-
liczony PIT. Dla Suwałk to blisko 48%.

Aby rozliczyć PIT w Suwałkach, nie trzeba 
być tu zameldowanym, wystarczy, że miesz-
ka się w Suwałkach i w swoim zeznaniu podat-
kowym wpisze się suwalski adres. Dla celów 

30 000 ZŁOTYCH DO WZIĘCIA

podatkowych liczy się miejsce zamieszkania. 
Zameldowanie nie ma znaczenia!!

Wiemy, że w Suwałkach pracują i mieszkają 
osoby, które są zameldowane na terenie innych 
gmin i tam trafia część ich podatku. Pieniądze, 
które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości 
życia nas wszystkich, nie trafiają do budżetu 
Suwałk. Rozliczając swój podatek w mieście, 
w którym mieszkamy współfinansujemy: trans-
port publiczny, edukację dzieci, utrzymanie 
zieleni, rekreację, sport i kulturę, rewitalizację 
zabytków, pomoc społeczną, nowe ścieżki ro-
werowe, budżet obywatelski, rozwój infrastruk-
tury, ochronę zdrowia i inne ważne dziedziny 
funkcjonowania lokalnej społeczności.

Losowanie nagród odbędzie się 17 maja 
2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego.

W każdy wtorek, w godzinach 10-13 dyżuru-
ją członkowie Suwalskiej Rady Seniorów. Można 
zgłaszać im pomysły i potrzeby dotyczące star-
szych mieszkańców Suwałk. Dyżury odbywają 
się w siedzibie SRS, przy ulicy Ciesielskiej 15.

W marcu dyżury będą pełnić:
8 marca – Barbara Grabowska
15 marca – Piotr Marian Luto
22 marca – Maria Lauryn
29 marca – Dariusz Żukowski
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Ostatnie zamieszanie wokół egzaminów 

na prawo jazdy spowodowane brakiem od-
powiedniego aktu prawnego wywołało kolej-
ną falę zainteresowania pracą Wojewódzkich 
Ośrodków Ruchu Drogowego wśród licznych 
ciągle kandydatów na kierowców. To również 
okazja, by przybliżyć zainteresowanym tę pro-
blematykę, bowiem od dawna zapowiadane są 
istotne zmiany w pracy ośrodków egzaminacyj-
nych, a przede wszystkim w sposobie przepro-
wadzania egzaminów.

– Jak zapewne wszyscy już wiedzą, w 
Suwałkach, mimo braku odpowiedniego roz-
porządzenia, egzaminy przeprowadzane by-
ły normalnie – informuje Henryk Grabowski, 
dyrektor suwalskiego WORD (na zdjęciu). – 
Uznaliśmy za logiczne i oczywiste, że nie nale-
ży utrudniać życia tym osobom, które miały w 
tym czasie zdawać egzamin. Cieszę się, że po-
twierdzają to ostatnie decyzje ministerstwa.

Przy okazji zapytaliśmy o parę innych spraw, 
które bardzo interesują i tych, którzy już są kie-
rowcami i tych, którzy chcą nimi zostać.

Tak więc rzecz najważniejsza; nie ma, pó-
ki co, terminu wprowadzenia nowej formuły 
zdawania egzaminu na prawo jazdy. Wynika 
to między innymi z braku odpowiedniej bazy 
w ośrodkach egzaminacyjnych. By móc uczyć 
i egzaminować według nowych proponowa-
nych zasad każdy WORD powinien mieć płytę 
poślizgową i tor slalomowy. – Oznacza to w na-

szym przypadku, że musielibyśmy mieć teren o 
powierzchni co najmniej 3 hektarów – informu-
je H. Grabowski. – Koszt zbudowania Ośrodka 
Doskonalenia Techniki Jazdy, według wstęp-
nych szacunków, to około sześciu milionów zło-
tych. To ogromne ryzyko, bowiem nikt nie wie, 
kiedy nowe zasady egzaminów zaczną obowią-
zywać. Dziś tam, gdzie np. płyty poślizgowe zo-
stały zbudowane, a jest ich w kraju już 20, stoją 
one praktycznie nie używane i niszczeją.

Tak więc po staremu zdający muszą zaliczyć 

egzamin z teorii i praktyki według dotychcza-
sowych zasad. Jedyne, co się zmienia co pewien 
czas, to zestaw 34 pytań, które wybierane są za 
każdym razem spośród ponad ośmiuset możli-
wych. Suwalski WORD może się pochwalić tym, 
że tzw. „zdawalność” jest tu jedna z najlepszych 
w Polsce. Egzamin na najbardziej popularną ka-
tegorię B w Suwałkach w pierwszym  podejściu 
zalicza 43,2 % zdających, co daje trzecie miej-
sce w kraju.

PRAWKO PO STAREMU

Suwałki zyskały prawie 1 200 000 złotych z 
rządowego programu rozwoju instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2016”.

– Uzyskana dotacja pozwoli na utworze-
nie dodatkowych 96 miejsc opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3, w budynku przy uli-
cy Kamedulskiej 3 w Suwałkach – informuje 

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Otrzymane dofinansowanie pozwoli na za-

kup wyposażenia wszystkich pomieszczeń, to 
jest sal żłobkowych, zaplecza gastronomiczne-
go oraz pomieszczeń administracji. Realizacja 
projektu stwarza szansę zapewnienia dzieciom 
opieki w warunkach zbliżonych do domowych, 

KOLEJNA KASA DLA MALUCHÓW>> gwarantuje właściwą opiekę pielęgnacyjną, 
wychowawczą i edukacyjną oraz odpowied-
nie wyżywienie. 

To już kolejna, pozytywnie zaopiniowa-
na oferta naszego miasta w ramach resorto-
wego programu „Maluch”, który dotyczy roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3. Dotychczas wszystkie oferty składane od 
2011 r. przez Suwałki do Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej otrzymały opinie pozy-
tywne, co oznacza  dofinansowanie z budże-
tu państwa. 

Łącznie w latach 2011–2016 Suwałki pozy-
skały z budżetu państwa środki finansowe w 
wysokości ponad 3 milionów złotych na po-
trzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach przy  
ul. gen. Wł. Andersa.

W chwili obecnej w żłobku ten dysponu-
je 109 miejscami opieki nad najmłodszymi 
dziećmi.

Suwalski samorząd z budżetu państwa, w 
ramach Resortowego programu rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„Maluch 2016”, otrzymał dofinansowanie w 
wysokości 1.198,762,00 złotych. Uzyskana do-
tacja, przypomnijmy, pozwoli na utworzenie 
dodatkowych 96 miejsc w żłobku, w budyn-
ku zaadaptowanym przy ul. Kamedulskiej 3 
(na zdjęciu).
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JESTEŚMY 
DLA LUDZI

Rozmowa z dr inż. Jackiem Łozińskim,
dyrektorem 
Wigierskiego Parku Narodowego.

– Jak najkrócej 
można określić 
rolę i zadania 
Parku, którym 
pan kieruje.

Jacek Łoziński: 
– To szeroka pojęta 
ochrona krajobrazu, 
przy czym należy 
przez to rozumieć, 
że chronić należy 
na terenie parku zarówno świat roślinny i 
zwierzęcy, jak również kulturowe wartości. 
Oznacza to na przykład, że nie możemy po-
zwolić na dowolne, niezgodne z tradycją, 
kształtowanie parkowego krajobrazu.

W przeszłości było to powodem wielu 
zadrażnień, swarów i zajadłych konf-
liktów. Wiele sporów pomiędzy oso-
bami zamieszkującymi na terenie parku
a dyrekcją parku trafiało do sądów, 
gdzie sprawy toczyły się latami. Dziś 
sytuacja jest spokojniejsza, dlaczego?

– Obie strony dojrzały do zrozumienia, że 
musimy się sensownie porozumieć, że to nasz 
wspólny interes. My, dyrekcja parku, jesteśmy 
od tego, by chronić dziedzictwo przyrodni-
cze i kulturowe. Jednocześnie jednak mamy 
ustawowy obowiązek udostępniania parku 
ludziom. Bez turystów park byłby na swój 
sposób martwy, dlatego cieszy nas, że każ-
dego roku odwiedza nas ponad 100 tysięcy 
osób. Dzieje się to także z korzyścią dla sta-
łych mieszkańców parku – choćby rolników, 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

Nie boi się pan, że 100 tys. to zbyt 
dużo?

– Nie, to rozsądna liczba. Trzeba zauwa-
żyć, że świadomość potrzeby ochrony na-
szego środowiska rośnie wraz z edukacją, 
a nie ma lepszej nauki niż odwiedziny par-
ku. No i trzeba pamiętać, że park jest prze-
cież dla ludzi.

Początków dzisiejszego parku narodowego trzeba szukać w dalekiej przeszłości, kiedy to pięk-
nem Wigier i otaczających jezioro lasów zachwycił się Kazimierz Kulwieć i wystąpił, już w 1921 ro-
ku, a więc niemal przed wiekiem(!), z ideą utworzenia na tych terenach rezerwatu przyrody. Wtedy 
ten pomysł nie znalazł urzędowej akceptacji. Kilka lat później do akcji wkracza wybitny uczony i rów-
nie wybitny i uparty organizator Alfred Lityński. To on uznawany jest za pioniera polskiej hydro-
biologii, to on był twórcą i pierwszym szefem stacji hydrobiologicznej w Starym Folwarku, która roz-
poczęła działalność już 1924 roku. Dziś jest tam interesujące muzeum Wigier. Był Lityński nie tylko 
świetnym naukowcem, był – wedle dzisiejszych norm i pojęć – ekologiem w pełnym tego słowa zna-
czeniu. Jak mało kto już przed wiekiem rozumiał, czym jest przyroda, jak ważne jest, by pozostała w 
możliwie najlepszym stanie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że traktował on swoją pracę jako wiel-
kie zobowiązanie wobec narodowej społeczności. Miarą jego wyobraźni i głębokiej wiedzy jest fakt, 
że – wspólnie z Bolesławem Hryniewieckim – postulował utworzenie na terenach wigierskich par-
ku krajobrazowego. Raz jeszcze wypada powiedzieć – to było prawie 100 lat temu. Ale wtedy jeszcze 
się nie udało. Park, póki co krajobrazowy, powstał czterdzieści lat temu; w styczniu 1976 roku, na mo-
cy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej, powołano do życia Wigierski Park Krajobrazowy. Dobrze 
to świadczy o ludziach z tamtych czasów, którzy umieli pomyśleć nie tylko o tym, co daje bezpośred-
nio policzalny przychód. Wszak Suwalski Park Krajobrazowy też wtedy powstał.

Na marginesie wypada wspomnieć, że podobne myśli i idee, które przyświecały Lityńskiemu, po-
wodowały pomysłodawcami wigierskiego pleneru „Sztuka i Środowisko”, którzy właśnie między in-
nymi proekologiczne działania promowali i przekonywali do nich ówczesnych włodarzy wojewódz-
twa. Rodziły się  one w Wigrach, w poklasztornych eremach, w ówczesnym Domu Pracy Twórczej. 
Uczestnicy plenerów, często najwybitniejsi twórcy wielu dziedzin sztuki, mocnym głosem mówili, 
że park krajobrazowy to zbyt mało, że wigierską przyrodę trzeba chronić mocniej. I tak, także dzię-
ki nim, się stało.

Pierwszego stycznia1989 dotychczasowy park krajobrazowy został przekształcony w Wigierski 
Park Narodowy. Różne były jego losy, nie u wszystkich i nie od razu idea parku zyskała poklask i zro-
zumienie, ale najważniejsze stało się; Wigry i otoczenie jeziora zyskały instytucjonalną, mocną, gwa-
rantowaną przez państwo, ochronę.

WPN – UCHRONIĆ NAJCENNIEJSZE

Niedawno Jacek Łoziński, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, wspólnie z Teresą 
Świerubską, dyrektorką Suwalskiego Parku Krajobrazowego, podczas obrad sesji Rady 
Miejskiej w Suwałkach, odebrali serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczaso-
wą pracę z okazji 40-lecia istnienia obydwu parków. Zarówno Wigierski – narodowy, 
jak i Suwalski – krajobrazowy to prawdziwe perły, największe bogactwo Suwalszczyzny. 
Suwalski Park Krajobrazowy będzie, oficjalnie, świętował swój jubileusz we wrześniu, 
więc mamy jeszcze trochę czasu. Dziś słów kilka o parku wigierskim.

>>

>>
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Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Su-
wałkach zaprasza na:

n zajęcia w Pracowni „Smykałka” przeznaczone są dla 
grup zorganizowanych (wtorek – piątek): szkół, przed-
szkoli i świetlic (wg. zapotrzebowania) oraz indywidu-
alnych uczestników (popołudnia w godzinach od 16.00 
do 17.30 i soboty od 9.00 do 14.30). Z oferty Pracowni 

„Smykałka” mogą korzystać nie tylko uczniowie, ale także osoby 
dorosłe zainteresowane kursami językowymi. Zajęcia sobotnie są 
propozycją integrowania rodziny wokół wspólnej zabawy i nauki.

PRACOWNIA „SMYK AŁK A” (dawna Cz y telnia dla Dzieci) w 
Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach (ul. Emilii 
Plater 33A) korzysta z nowoczesnych osiągnięć technologii informa-
tycznych w celach edukacyjnych. UWAGA! DZIECI PONIŻEJ 6 ROKU 
ŻYCIA MOGĄ KORZYSTAĆ Z PRACOWNI „SMYKAŁKA” WYŁĄCZNIE 
POD OPIEKĄ RODZICA LUB PEŁNOLETNIEGO OPIEKUNA.

n Z okazji 90. urodzin słynnego Suwalczanina Andrzeja Wajdy biblio-
teka organizuje spotkanie dla młodzieży zatytułowane „Andrzej Wajda 
w oczach Amerykanów”. Wykład, uzupełniony wybranymi fragmenta-
mi recenzji amerykańskich krytyków w języku angielskim, będzie wy-
głaszany w dniach od 8 do 11 marca 2016 r. w budynku biblioteki, w pra-
cowni „Smykałka”. Spotkanie skierowane jest do uczniów gimnazjów 
i szkół średnich.

n Promocję książki Andrzeja Matusiewicza „SZPITAL W SUWAŁKACH 
DZIEJE I LUDZIE 1842–1985–2015”, 17 marca, godz. 17.00, ul. E. Plater 33A, 
sala im. J. Towarnickiej, wstęp wolny.

n Akcję „Przeczytaj i obejrzyj” w 
marciu wspólnie z „Ciemna Lumiere” 
w Suwałkach. Zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę w bi-
bliotece. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Filmy objęte akcją: 
„Robinson Crusoe”, „Pokój”, „Historia Roja”, „Seria Niezgodna: Wierna” 
(od 11 marca).

MUZEUM OKRĘGOWE w Suwałkach:
n Proponuje młodzieży aktywne zwiedzanie wystawy 

„Monachium Alfreda Wierusza-Kowalskiego”. Samodzielna 
praca z przygotowanymi kartami aktywnego zwiedzania 
umożliwia ciekawsze poznanie realiów życia oraz twórczości 

polskich malarzy w Monachium w drugiej połowie wieku XIX.
n Zaprasza dzieci i młodzież  na lekcje „Plastyka obrzędowa – pisan-

karstwo”. W dniach od 8 marca do 18 marca będzie można nauczyć się 
wykonywania pisanek metodą tradycyjną, czyli woskiem (technika ba-
tikowa). Uczestnicy poznają też dawne obrzędy i zwyczaje ludowe w 
czasie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy na Suwalszczyźnie. Lekcje do-
stosowujemy do wieku i umiejętności uczestników. Zapewniamy po-
trzebne akcesoria. Samodzielnie wykonaną pisankę uczestnicy lekcji za-
bierają do domu. Opłata za uczestnictwo w lekcji wynosi 5 złotych od 
osoby. Szczegółowych informacji udzielają Celina Kalejta i Honorata 
Kochańska-Żulpa pod nr tel. 87 566 57 50.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n Wylało się. Kobiety w malarstwie „Piękno zwy-

czajności”, wernisaż we wtorek 8 marca, godz. 17.00, 
Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny. Wystawa czynna do 
29.05.2016. Niezwykła wystawa na 
Dzień Kobiet. Marta Taraszkiewicz 
i Olga Wielogórska stworzyły 
ponad 40 prac malarskich, ma-
jąc za muzy konkretne kobiety z 
Suwalszczyzny. Wystawa wieńczy 
projekt Suwalskie kobiety w malar-
stwie – piękno „zwyczajności” reali-
zowany w ramach rocznego stypen-
dium Miasta Suwałki.

n LARP z Władcami Kreacji. 9 i 23 marca oraz godz. 17.00-21.00 – możesz 
dołączyć w każdym momencie! foyer SOK (I piętro), ul. Jana Pawła II 5. 

n Monodram „Moskwa-Pietuszki”. Jacek Sawicki powraca na scenę, 
charyzmatyczny aktor znakomicie ukazuje walkę człowieka z samym so-
bą, nałogami i demonami. Na scenie także aktorzy Teatru Efemerycznego 
w „Sztuczce”. „Sztuczka” i „Moskwa-Pietuszki” 12 marca, godz. 17.00 Sala 
Kameralna SOK, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 15 zł i 10 zł (ulgowe) w kasie SOK 
i na www.bilety.soksuwalki.eu.

n Dyskusyjny Klub Filmowy – „W lepszym świecie” film nagrodzony 
Oscarem i Złotym Globem 16 marca, godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. Jana 
Pawła II 5. Bilety: 10 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

Uwaga! Mamy dla Państwa dwa pojedyncze zaproszenia na film.  Aby je 
otrzymać  wystarczy  wysłać na maila kontakt@dwutygodniksuwalski.pl  
informację, w którym roku film „W lepszym świecie” otrzymał Oskara.

n spektakl teatralny „Noc cudów, czyli babcia i wnuczek” w wykonaniu 
Teatru Form Czarno-Białych PLAMA. reż. Mirosława Krymska, czwartek, 
17 marca, godz. 10.00 Sala Kameralna, ul. Noniewicza 71, bilety: 5 zł w ka-
sie SOK | Rezerwacje grupowe 87 563 85 08.

n Wernisaż wystawy „The best of SGT” Suwalska Grupa Twórcza świę-
tuje 10. urodziny, 18 marca, godz. 17.00, Galeria Fotografii PAcamera, ul. 
Noniewicza 71, wstęp wolny | wystawa czynna do 15 maja 2016.

n Koncert  Filharmonii Suwałk: „Movie Night”; autorstwa wybitnych kom-
pozytorów – H. Manciniego, E. Morricone czy W. Kilara. Przeboje z klasycz-
nych pozycji kinowych, jak „Love Story”, „Śniadanie u Tiffany’ego”, „Misja”, 
„Ojciec Chrzestny” czy „Różowa Pantera” i motywy z „Nocy i dni”, „Ziemi 
obiecanej” i „07 zgłoś się”. 18 marca, godz. 19.00, Duża Scena, ul. Jana Pawła 
II 5. Bilety: 20/15 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu. Zniżki dla 
uczniów, studentów, emerytów i rencistów! Szczegóły w regulaminie.

n Wielkanocne warsztaty familijne „Mama, Tata i Ja”.  Stwórzcie piękne 
palmy i pisanki, które ozdobią Wasze świąteczne stoły.  20 marca godz. 
11.00-12.30. Galeria Chłodna 20, ul. T. Noniewicza 71. Koszt uczestnictwa 
w warsztatach: 10 zł od rodziny.

n II Wiosenny Tygiel Sztuk Marzeńtańce 2016. 
Zgłoś się! Nie można lepiej powitać wiosny niż 
działaniami teatralnymi, plastycznymi i taneczny-
mi. Wszystkie te trzy dziedziny sztuki spotykają 
się od wielu lat podczas Marzeńtańców. Już moż-
na zgłaszać się do tegorocznej edycji. Czekamy na 
Was!  21 marca, godz. 8.00-14.00, Duża Scena, Sala 
Kameralna, ul. Jana Pawła II 5.

n KORALOWY JUBILEUSZ! Teatr Amatorski w 
Suwałkach „Grupa Kłusowników – Straż Przednia” im. Karola Wojtyły, 
świętować będzie w maju 35-lecie istnienia. (O szczegółach tego waż-
nego wydarzenia poinformujemy w kolejnych wydaniach DwuTygodnika 
Suwalskiego). A już teraz , jako że przeżywamy Wielki Post,  zapraszamy 
w imieniu „Kłusowników” na Misterium Drogi Krzyżowej w dniu 11 mar-
ca do Kościoła p.w. Św. Brata Alberta, a 18 marca – Św. Apostołów Piotra 
i Pawła. (Szczegóły na afiszach w Kościołach). 

Black Pub Komin:
n zaprasza na koncert zespołów: „Dzieciuki” i „No Logo”, 

który odbędzie się 2 kwietnia, o godz. 20.07. W następnym 
numerze „DTS” napiszemy więcej o zespołach i imprezie.

Rozmarino zaprasza na:
n Koncert ku pamięci Tadeusza Nalepy, 12 marca, godz. 19.00, 

Rozmarino, ul. Kościuszki 75; wstęp wolny. To już IX edycja koncertu upamięt-
niającego twórczość i postać „ojca polskiego bluesa” Tadeusza Nalepy. 4 mar-
ca 2016 roku minie 9 lat od śmierci wielkiego polskiego muzyka. W Suwał-
kach pamięć o jego twórczości nie przemija dzięki Tomaszowi Kierejszy. 
W tym roku na koncercie zagrają: zespół DRESZCZ i liczni zaproszeni goście.

Zespół DRESZCZ w składzie: Tomasz Kierejsza (gitara i wokal), Andrzej 
Jasinski (gitara basowa) i Krzysztof Anuszkiewicz (perkusja). Grupie 
towarzyszyć będą zaproszeni goście: Milena  Łukasiewicz (wokal), 
Anna Szafranowska (wokal), Romuald Bejnar (wokal), Wojciech 
Wasilewski (wokal), Krzysztof Krzesicki (piano), Adam 
Marszłek (skrzypce), Mariusz Cichocki (saksofon). Więcej informacji 
na stronie: http://soksuwalki.eu/nalepa/

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

Fot. ze str. internetowej SOK

Fot. ze str. internetowej SOK
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NA LUTOWEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ, 
NA WNIOSEK KLUBU „ŁĄCZĄ NAS 
SUWAŁKI”, JEDNOGŁOŚNIE PODJĘ-
TO UCHWAŁĘ O USTANOWIENIU 2016 
ROKU ROKIEM CZARNEJ HAŃCZY. 

Wniosek jest  konsekwencją  przyjętej w 
2014 roku przez Radę Miejską w Suwałkach 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
Suwałki do roku 2020, w której zawarto zapi-
sy mówiące o ochronie środowiska przyrod-
niczego przed degradacją, a także zagospo-
darowaniu terenów wzdłuż Czarnej Hańczy 
na potrzeby rekreacyjne. „Odwrócenie mia-
sta do rzeki” to jeden z celów obrany na naj-
bliższe lata przez suwalski samorząd.

Wybór roku też nie jest przypadkowy. 
Dokładnie 40 lat temu w styczniu 1976 ro-
ku utworzono na terenie nowego wojewódz-
twa suwalskiego dwa parki krajobrazowe – 
Suwalski i Wigierski (później narodowy). 

W 2016 roku jubileuszowe obchody obu 
parków oraz działanie w ramach Roku Czarnej 
Hańczy w Suwałkach, zdaniem wnioskodaw-
ców z klubu „Łączą nas Suwałki”, przyczyni 
się do wspólnej promocji regionu. 

Ich zdaniem należy podjąć różnorakie 
działania, które przygotują mieszkańców 
do aktywnego korzystania z „Bulwarów 
Suwalskich.” Mają to być akcje edukacyjne 
w szkołach i przedszkolach; kulturalne, re-
kreacyjno-sportowe i społeczne.  Niezbędne 
będzie przygotowanie do tego rzeki i jej oko-
lic poprzez prace porządkowe i pielęgnacyj-
ne. Szczegółowy harmonogram obchodów 
Roku Czarnej Hańczy opracowany zostanie 
przez Komitet Organizacyjny, w skład któ-
rego wejdą realizatorzy zadań i eksperci w 
dziedziny kultury, turystyki, rekreacji, eko-
logii i organizacji pozarządowych.

BULWARY 
NAD CZARNĄ HAŃCZĄ

W Suwałkach, w centrum miasta, poja-
wią się nowe ścieżki rowerowe, wiaty do 
grillowania, kompleks boisk, duży plac za-
baw, przystań dla kajaków. Chodzi o teren 
znajdujący się pomiędzy rzeką a ulicami 
Mickiewicza, 24 Sierpnia i Kościuszki. Dziś to 
tereny nieuporządkowane. W ubiegłym ro-
ku, z inicjatywy miasta, ogłoszono konkurs 
na opracowanie koncepcji zagospodarowa-
nia tych terenów. Oprócz komisji konkurso-
wej głównymi jurorami byli sami mieszkań-
cy i to oni wybrali najlepszy ich zdaniem 
projekt. Jest gotowa dokumentacja, według 
której  nową rolę odegra budynek starej, za-
bytkowej łaźni. Teraz, po planowanym re-
moncie,  ma być tu kawiarenka, zaplecze sa-
nitarno-gospodarcze. Część obiektu zajmie 
Muzeum Okręgowe. 

– Plan zagospodarowania bulwarów nad 
rzeką przewidywał wybudowanie budynku 
obsypanego ziemią, w którym znajdowało-
by się potrzebne zaplecze sanitarno-gospo-
darcze. Opinie samorządowców co do takie-
go rozwiązania były jednak podzielone. Stąd 
pomysł, aby wyremontować i zaadoptować 
do tego celu starą łaźnię – wyjaśnia Czesław 
Renkiewicz , prezydent Suwałk.

 
W grudniu 2015 roku na XIV Sesji Rady 

Miasta suwalscy radni przyjęli projekt bu-
dżetu miejskiego na kolejny 2016 rok, w 

ROK CZARNEJ HAŃCZY>>

którym wśród przewidywanych inwestycji 
znalazł się pierwszy etap realizacji bulwa-
rów nadrzecznych. Na ten cel przeznaczono 
dwa miliony złotych. Oczywiście, na zrealizo-
wanie inwestycji wartej kilkanaście milionów 
złotych, to zbyt mało. 

Dlatego samorząd Suwałk stara się po-
zyskać środki zewnętrzne, co  pozwoli na 
zrealizowanie inwestycji  w ciągu najbliż-
szych 2-3 lat.

Nad Czarną Hańczą dziś (u góry) i jutro (projekt)
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OD REDAKCJI

Stronę „Suwałki wczoraj i przedwczo-
raj” chcemy redagować wspólnie z naszy-
mi Czytelnikami. Czekamy na propozycje te-
matów oraz dokumenty i fotografie sprzed 
lat, na wspomnienia. Spróbujmy razem oca-
lić przynajmniej część naszej wspólnej suwal-
skiej przeszłości.

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” przygotowało 
książkę pióra dr. Macieja Ambrosiewicza, poświęconą historii suwalskich Żydów. 

W Suwałkach, od początku XIX  wieku do października 1939 roku, żyli  obok siebie Polacy 
i Żydzi, Rosjanie i Litwini, Białorusini i Niemcy. Wyznawali różne religie,  mieli różne obyczaje, 
przekonania polityczne,  zainteresowania.  Ślady dawnych mieszkańców możemy spotkać 
w wielu miejscach Suwałk. Dziś jednak, niestety, prawie nic nie zostało z klimatu  tego wie-
lonarodowego i wieloreligijnego miasta, jakim Suwałki były przed jesienią 1939 r.

Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem.
I cieniem kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody tym samym karmione cierpieniem.

Tak Antoni Słonimski  w  Elegii żydowskich miasteczek przypominał w 1961 roku  świat, 
który odszedł. Takim miasteczkiem, czyli sztetlem, w poważnej części były Suwałki z dłu-
gą ulicą. Autor  przypomina historię suwalskich Żydów do jesieni 1939, ich wkład w rozwój 
miasta i regionu. Opisuje święta, wygląd ulic, ubiory, zainteresowania,  życie religijne, kul-
turalne, polityczne, sportowe. Przypomina żydowskie rodziny, dzięki którym rozwijało się 
miasto. Jest też historia synagogi, której poświęcono Kamień Pamięci ufundowany z inicja-
tywy Adama Aptowicza z Tel Awiwu, a odsłonięty w styczniu po  uchwale Rady Miejskiej 
upamiętniającej żydowskich mieszkańców  Suwałk. 

Józef Adelson, potomek jednego z najbardziej znanych  rodów suwalskich Żydów, wspo-
mina: Otóż żyła tam (w Suwałkach) dosyć duża  społeczność (stanowiąca momentami ponad 
połowę ludności), nadająca temu miastu koloryt, wielobarwność, dynamikę i specyficzny, nie-
powtarzalny klimat. Nagle w ciągu kilku miesięcy wszystko zniknęło, ale najbardziej bolesne 
jest to, że pamięć o tych ludziach też zniknęła. Świadomie lub nie, zostali zapomniani, a prze-
cież byli sąsiadami, znajomymi, czasem nawet przyjaciółmi. Tworzyli to miasto, uczestniczyli w 
jego życiu pracowali i po prostu jak inni jego mieszkańcy w nim żyli.

O nich jest książka „Sztetl z długą ulicą”. W czwartek 17 marca o godz. 17 zapraszamy 
do czytelni Archiwum Państwowego przy ul. Kościuszki 69, gdzie autor przedstawi książkę, 
a Sławomir Filipowicz scharakteryzuje posiadane przez Archiwum źródła na temat Żydów. 
Wystąpieniom towarzyszyć będzie wystawa zdjęć z zasobów archiwum, film o Suwałkach 
z roku 1937 i  koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego.

HERB SUWAŁK
Na wieży ratusza mieszczącego Urząd 

Miasta, dawniej nazywanego magistratem, 
znajduje się wiatrowskaz przedstawiający herb 
miasta Suwałk. Nadał go przywilejem lokacyj-
nym król August II w 1720 roku. Przedstawia on 
wizerunki dwóch świętych: Romualda – założy-
ciela i patrona zakonu kamedułów oraz Rocha – 
symbolizującego opiekuńczość i ochronę przed 
zarazami. Pies u jego nóg to oznaka wiary, wier-
ności i posłuszeństwa. Trzy góry z koroną i krzy-
żem symbolizują kongregację zakonu.

Wacław Pankiewicz

SUWALSKIE FOTOCIEKAWOSTKI

NIE MA JUŻ TYCH MIASTECZEK>>
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Po prostu źle

– Grali po prostu źle to i przegrali – taki był komentarz suwalskich ki-
biców po przegranym meczu na własnym boisku na inaugurację rundy 
wiosennej. A mogło być pięknie; mimo chłodu na stadion przyszło spo-
ro kibiców, zaś w domach zapewne jeszcze liczniejsze grono sympaty-
ków „Wigier” zasiadło przed telewizorami. Boisko też znakomite, chcia-
łoby się powiedzieć – ekstraklasowe. Tylko gry takiej, na jaką od dawna 
wszyscy oczekują, nie było. 

Trzeba też uczciwie przyznać, że piłkarze z Sosnowca najwyraźniej nie 
przypadkiem są w ścisłej czołówce, od początku narzucili swoje warunki 
gry i całkowicie niemal zdominowali gospodarzy, którzy sprawiali wra-

żenie bezradnych i – co 
gorsza – wystraszonych. 
Efekt to przepiękna bram-
ka Sebastiana Dudka w 15 
minucie. W drugiej poło-
wie suwalczanie byli nie-
co odważniejsi i lepsi, ale 
to Zagłębie kontrolowało 
grę. Wynik meczu ustalił 
w 85 minucie Krzysztof 
Markowski.

Jak widać liczne prze-
tasowania i zmiany w 
suwalskim zespole nie 
przyniosły efektu. Choć 
określenie „suwalski ze-

spół” jest trochę na wyrost-w składzie „Wigier” nie było ani jednego wy-
chowanka klubu.

Wigry Suwałki – Zagłębie Sosnowiec 0:2 (0:1).
Wigry: Karol Salik – Jakub Bartkowski, Tomasz Jarzębowski, 

Martin Baran, Artur Bogusz, Damian Gąska (76 David Makaradze), 
Marko Brtan, Bartłomiej Kalinkowski, Omar Santana, Miłosz Kozak 
(56 Damian Kądzior), Kamil Zapolnik , (70 Kamil Adamek).

Warto wiedzieć
Ruszyła liga! Pierwszy mecz mamy za sobą, ale przed nami wiele 

innych, równie ciekawych i godnych osobistego w nich udziału. 
Trenerem suwalskich piłkarzy jest świetnie w naszym mieście zna-

ny Donatas Vencevicius, asystentem trenera Grzegorz Mokry, zaś 
dyrektorem sportowym znakomity niegdyś piłkarz i wybitny repre-
zentant Polski Jacek Zieliński.

Ponieważ wśród kibiców zapewne znajdą się i tacy, dla któ-
rych będą to pierwsze mecze oglądane na żywo, podajemy nu-
mery, z którymi grać będą suwalscy piłkarze. Pozwoli to lepiej śle-
dzić grę.

Bramkarze: Karol Salik – 1, Hieronim Zoch – 30
Obrońcy: Jakub Bartkowski – 23, Artur Bogusz – 3, Tomasz 

Jarzębowski – 33, Adrian Karankiewicz – 4, Kamil Lauryn – 17, 
Filip Rusiak – 13, Maciej Wichtowski– 19, Martin Baran – 31

Pomocnicy: Maksim Rafalskis – 16, Miłosz Kozak – 9, Marcin 
Tarnowski – 20, Mateusz Żebrowski – 27, Aleksandar Atannacković 
– 8, Bartosz Biel – 14,Bartłopmiej Kalinkowski – 29, Omar Santana 
– 11, Damian Gąska – 25, Damian Kądzior – 15, Marko Brtan – 29

Napastnicy: David Makaradze – 10, Kamil Adamek – 28, Kamil 
Zapolnik – 24.

Mamy tu prawdziwie międzynarodowe towarzystwo. Obok 
najliczniejszych Polaków, barwy Wigier reprezentują tak że: 
Łotysz Maksim Rafalskis, Słowak Martin Baran, Serb Aleksandar 
Atanacković, Chorwat Marko Brtan, Hiszpan Omar Santana, Gruzin 
David Makaradze.

Jako ciekawostkę, naszym zdaniem dającą wiele do myślenia, 
jest fakt, że w tym gronie jedynym rodowitym Suwalczaninem jest 
Kamil Lauryn.     

Suwalscy liderzy kickboksingu

Trzy medale zdobyli suwalscy kickbokserzy z klubu „Panzer Suwałki” 
podczas otwartych mistrzostw Litwy: złoty – Łukasz Szczodruch, srebr-
ny – Adam Dubin i brązowy Adrian Rzatkowski. To znaczące osiągnię-
cie, bowiem startowali w silnej konkurencji zawodników z wielu kra-
jów Europy.

Już nie lider
Przegrana 2:3 z Wartą 

Zawiercie zakończyła lide-
rowanie siatkarzy Ślepska w 
I-ligowej tabeli. Mecz, na co 
wskazuje wynik, był wyrów-
nany i zacięty do ostatniej pił-
ki tie-breaka, który ostatecznie 
wygrali goście 17:15. Wcześniej 
jednak to suwalczanie prowa-
dzili i przy stanie 14:13 mieli 
piłkę meczową. Ostatecznie to 
jednak Warta okazała się lepsza i tym samym zepchnęła Ślepsk na dru-
gie miejsce w tabeli. 

Ślepsk-Warta 2:3 (21:25, 25:16, 25:22, 20:25, 15:17).
Ślepsk grał w składzie: Urbanowicz, Szczytkov, Zapłacki, Hunek, 

Rudzewicz, Lewiński – Andrzejewski (libero) oraz Mendak, Pietkiewicz, 
Wasilewski, Gonciarz.

Badminton
Zawodnicy Suwalskiego Klubu Badmintona  w dniu 5 marca 2016 r. 

brali udział w turnieju PBL Junior Wilnus Lithuania. W kategowri U 15 na-
si zawodnicy zdobyli:

Gra pojedyńcza mężczyzn: I miejsce – Paweł Cipielewski; 
III miejsce - Grzegorz Hołub.
Gra pojedyńcza kobiet: II miejsce – Gabryjela Grosz; III miejsce – 

Magdalena Ołów.
Gra podwójna kobiet: I miejsce – D. Siłkowska / V. Tarusowa; II miej-

sce – G. Grosz / M. Ołów
Gra mieszana: I miejsce – P. Cpielewski / D.Siłkowska; II miejsce –

G. Hołub / G. Grosz.

Mocni suwalczanie
27 lutego w hali sportowej MOSiR w Giżycku członkowie stowarzysze-

nia Aktywni Suwalczanie z powodzeniem uczestniczyli w badmintono-
wym turnieju IV GRAND PRIX Wielkich Jezior Mazurskich.

Najlepiej w Giżycku wypadł Jacek Niedźwiedzki były zawodnik SKB, 
obecnie członek stowarzyszenia Aktywni Suwalczanie (od dziesięciu lat nie 
uprawia czynnie badmintona). Jacek zwyciężył w grze pojedynczej męż-
czyzn open – kat. byłych zawodników, zaawansowanych badmintonistów.

Jeszcze jeden złoty medal przypadł Jackowi Niedźwiedzkiemu 
w grze podwójnej mężczyzn – wspólnie z wychowankiem Wojtkiem 
Zaborowskim nie mieli sobie równych, a ich gra była wspaniałą lekcja 
poglądową dla ponad 80 zawodników turnieju i promocją badmintona.

Rewelacyjnie spisały się panie – wicemistrzowski tytuł w grze podwój-
nej zdobyły Joanna Gabruś/Anna Kamińska. Tuż za podium na czwar-
tym miejscu uplasowały się Iza Chylińska/Joanna Szyszko. Blisko czo-
łówki znalazł się także Dariusz Ruszewski/Iza Chylińska (gra mieszana) 

i Marek Molęda/
Tomasz Kamiński 
(w deblu panów).

Dobrze wy-
padł też reprezen-
tant SKB – Piotr 
Ołów, uległ tyl-
ko popularnemu 
,,miśkowi” Jackowi 
Niedźwiedzkiemu 
w singlu mężczyzn 
(Open).

Fot. Bogdan 
Pieklik

WYDARZENIA SPORTOWE

Fot. Marta Orłowska

Fot. Marta Orłowska
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Wszystkim, który uczestniczyli
w ostatniej drodze

ŚW. PAMIĘCI
TERESY DANIELI ZAWADZKIEJ

składamy serdeczne podziękowania
Mąż i Córki z Rodzinami

76/2016

OGŁOSZENIA DTS:

TEL. 87 5662825; 

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

 ZDROWIE
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Mickiewicza 1, 
tel. 87 566 22 68 w. 36

Gabinety stomatologiczne z kontraktem z NFZ:
„Endodent” Molęda, ul. Konopnickiej 2, tel. 87 566 65 48
Miłkowski, ul. Sikorskiego 6, tel. 87 565 34 09
W.L. Grzyb, ul. Putry 9/38, tel. 87 567 42 84
Konewko-Romanowska, ul. Mickiewicza 11, tel. 507 062055
Owad-Chrostowska, ul. E. Plater 12, tel. 534 115511
Chrostowska, ul E. Plater 12, tel. 534 114411
Pieczyńska-Pazio, ul. Klonowa 40/6U, tel. 606 137429
Warakomska, ul. Jana Pawła II 16/U2/1, tel. 87 565 66 52
Warakomska– Kalinowska, ul Jana Pawła II/U2/1, tel. 87 565 66 52
Bogdan– Bukowska, ul. E. Plater 15/2C, tel. 789 164 661
Tomczak, ul. Waryńskiego 25, tel. 87 566 79 89
Żukowska, ul. Waryńskiego 27, tel. 87 566 55 76
Radzewicz, ul. Waryńskiego 27, tel. 87 566 55 76
Saniewska, ul. Waryńskiego 27/31, tel. 87 565 09 31
Toczyłowska, ul. Waryńskiego 27, tel. 87 565 10 49
Sobolewska, ul. Waryńskiego 27, tel. 87 565 10 49
Malesińska, ul. E. Plater 28, tel. 87 566 30 63
Kaplińska, ul. Kościuszki 36, tel. 601 889 123
Sysak, ul. Pułaskiego 73, tel. 87 564 16 58
Klukowska, ul. Kościuszki 126, tel. 87 563 21 17
Roszkowska, ul. Pułaskiego 26A, tel. 509 706 423, 87 734 14 13
Słowikowski, ul. Pułaskiego 26A, tel. 87 734 14 12
Kierejsza, ul. Andersa 7B, tel. 87 567 88 21 

Dyżury suwalskich aptek
(dyżury są pełnione od 8.00 rano dnia wyszczególnionego

w harmonogramie do 8.00 rano dnia następnego)
MARZEC 2016
UL. SZPITALNA 60 87-562-95-14
UL. OGIŃSKIEGO 5F 87565-65-99
UL. NOWOMIEJSKA 4 87-567-80-52
UL. NONIEWICZA 48 87-566-57-59
UL. E. PLATER 45  87-567-91-06
UL. KOŚCIUSZKI 78 87-565-11-48
UL. PATLI 6  87-567-73-90
UL. KOŚCIUSZKI 78 87-565-11-48
UL. UTRATA 2B  87-566-25-78
UL. WARYŃSKIEGO 19 87-565-35-80
UL. KLONOWA 40 87-565-01-30
UL. KOŚCIUSZKI 78 87-565-11-48
UL. NONIEWICZA 85D 87-565-02-27
UL. MŁYNARSKIEGO 9 87-567-13-41
UL. KONOPNICKIEJ 2 87-566-50-91
UL. NONIEWICZA 99 87-566-70-78
UL. NONIEWICZA 42A 87-566-51-42

UL. KOWALSKIEGO 2 87-567-06-13
UL. NONIEWICZA 57 87-737-19-60
UL. NONIEWICZA 93A 87-565-00-82
UL. 1 MAJA 21  87-734-10-40
UL. KOŚCIUSZKI 78 87-565-11-48
UL. GAŁAJA 4  87-566-49-32
UL. E. PLATER 45  87-567-91-06
———————————————————————————

AWARIE I REMONTY  

 Suwalskie telefony awaryjne
Pogotowie energetyczne – 87 566 42 17,991
Pogotowie ciepłownicze – 87 565 13 94, 601 259 297, 993
Pogotowie gazowe – 87 567 57 27, 992
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 87 567 27 00, 668 903 263
Wnioski i skargi dotyczące wywozu odpadów – 87 562 82 70, 87 562 

82 80
Awaria oświetlenia ulicznego – 87 563 17 68

—   Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa   — 
Administracja osiedla Centrum – 87 566 32 01
Administracja osiedla Północ I – 87 563 07 51
Administracja osiedla Północ II – 87 563 07 53
Po godzinach pracy spółdzielni mieszkaniowej – 87 563 07 51

—  Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa  —
KONSERWATORZY:

oś. Daszyńskiego – 693-291-225
oś. Kamena, Kowalskiego – 608-442-876
oś. E. Plater, Szpitalna, Lityńskiego,  Putry  – 606-307-689
Konserwacja domofonów – 603-366-169
Elektryk – 505-141-210; 608-442-876
Konserwacja wind – 603-219-739
Instalacje gazowe – 506-662-808

—  Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa  —
Usterki hydrauliczne – 604 452 508
Usterki instalacji elektrycznej – 505 141 210

—  Zarząd Budynków Mieszkalnych  —
zgłaszanie awarii – 87 566 54 37

—  Telefony zaufania  —
Policyjny – 87 564 12 60
Telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikła-

nym w przemoc w rodzinie (połączenie bezpłatne) – 800 137 200
Straż miejska – 87 563 56 20, 986
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Suwałkach, ul. 1 

Maja 33, tel. 225 601 600. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 
8.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-15.00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Utrata 9A, tel. 87 
565 28 60. Godziny pracy 7.30-15.05, e-mail: psse.suwalki@pis.gov.pl

INFORMATOR SUWALSKI



8.03.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

8.03 .2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

16

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza drugi przetarg 
ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomo-
ści niezabudowanych, stanowiących wła-
sność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr 33920/16 o po-
wierzchni 0,0967 ha, położona w Suwałkach przy 
ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu na cele zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 9KD. 
Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojaz-
dowa 9KD jest nie urządzona. Działka nie jest 
uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan prze-
widziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 67 690 zł brutto (słownie: 
sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć-
dziesiąt złotych).

Wadium: 6 769 zł (słownie: sześć tysięcy sie-
demset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

2. oznaczona działką nr 33920/17 o po-
wierzchni 0,0963 ha, położona w Suwałkach przy 
ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu na cele zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 9KD. 
Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojaz-
dowa 9KD jest nie urządzona. Działka nie jest 
uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan prze-
widziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 67 410 zł brutto (słow-
nie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dzie-
sięć złotych).

Wadium: 6 741 zł (słownie: sześć tysięcy sie-
demset czterdzieści jeden złotych).

3. oznaczona działką nr 33920/18 o po-
wierzchni 0,0978 ha, położona w Suwałkach przy 
ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu na cele zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 9KD. 
Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojaz-
dowa 9KD jest nie urządzona. Działka nie jest 
uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan prze-
widziana jest w latach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 68 460 zł brutto (słow-
nie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć-
dziesiąt złotych).

Wadium: 6 846 zł (słownie: sześć tysięcy 
osiemset czterdzieści sześć złotych).

4. oznaczona działką nr 33920/29 o po-
wierzchni 0,0975 ha, położona w Suwałkach przy 

ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie 
wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest 
nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w me-
dia. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w la-
tach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 68 250 zł brutto (słow-
nie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięć-
dziesiąt złotych).

Wadium: 6 825 zł (słownie: sześć tysięcy 
osiemset dwadzieścia pięć złotych).

5. oznaczona działką nr 33920/30 o po-
wierzchni 0,0947 ha, położona w Suwałkach przy 
ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie 
wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest 
nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w me-
dia. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w la-
tach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 66 290 zł brutto (słownie: 
sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdzie-
siąt złotych).

Wadium: 6 629 zł (słownie: sześć tysięcy sześć-
set dwadzieścia dziewięć złotych).

6. oznaczona działką nr 33920/31 o powierzch-
ni 0,0946 ha, położona w Suwałkach przy ul. 
Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie 
wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest 
nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w me-
dia. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w la-
tach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 66 220 zł brutto (słow-
nie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwa-
dzieścia złotych).

Wadium: 6 622 zł (słownie: sześć tysięcy sześć-
set dwadzieścia dwa złote).

7. oznaczona działką nr 33920/32 o po-
wierzchni 0,0942 ha, położona w Suwałkach przy 
ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze prze-
targu na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w 

Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej 
drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie 
wydzielona geodezyjnie droga lokalna 3KD jest 
nie urządzona. Działka nie jest uzbrojona w me-
dia. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w la-
tach 2015-2017.

Cena wywoławcza: 65 940 zł brutto (słow-
nie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czter-
dzieści złotych).

Wadium: 6 594 zł (słownie: sześć tysięcy pięć-
set dziewięćdziesiąt cztery złote).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 
r. poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 
207, poz. 2108 ze zm.).

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w 
dniu 12 lutego 2016 roku i zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 
2016 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 wy-

sokości na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 31 
marca 2016 roku. W tym dniu kwota wadium musi 
być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wnie-
sienie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pi-
semnego oświadczenia o zapoznaniu się z tre-
ścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem 
przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z 
rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób re-
prezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu 
przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie peł-
nomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczo-
nym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, 
a zamierzające nabyć nieruchomość z mająt-
ku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne 
oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku 
małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji prze-
targowej przed przystąpieniem do przetargu pi-
semne oświadczenie, iż nie pozostają w związku 
małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od za-
warcia umowy sprzedaży wadium nie podlega 
zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.

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

68/2016
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego pomiędzy ulicami Mariana Buczka, Leśną i Poznańską w 

Suwałkach.
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach 
Nr XII/128/2015 z dnia 28 października 2015 r. zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mariana 
Buczka, Leśną i Poznańską w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 16.03.2016 r. do 06.04.2016 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach w po-
niedziałki od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowe-
go planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu w dniu 25.03.2016 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w 
godzinach 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 – pokój nr 5 
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 22.04.2016 r. 69/2016

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego 
ulicami: Gen. Podhorskiego, Gen. Pułaskiego, Nowomiejską, 

Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 
poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1830 i poz. 1890) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały 
Nr XVII/185/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: Gen. Podhorskiego, 
Gen. Pułaskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową 
w Suwałkach.

Zmiana obejmować będzie część konturu 29 MW oraz kontur 18E 
położone w granicach planu uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/541/06 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podla-
skiego Nr 178 z dnia 1 lipca 2006 r., poz. 1659).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
miejscowego planu w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 r.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej 
– pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, 
ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy.  74/2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, ul. Reja 

80A ogłasza przetarg nieograniczony na następujące usługi i  
roboty remontowe:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz z remontem 
posadzek balkonów

2. Zagospodarowanie terenu – nawierzchnie z kostki brukowej 
3. Budowa i przebudowa wiat śmietnikowych
4. Remont posadzek i ścian balkonów w budynkach mieszkalnych
5. Remont (malowanie) klatek schodowych wraz z robotami towa-

rzyszącymi
6. Remont siedzisk ławek przy bud. Lityńskiego 1A-5A-9-Reja 80A
7. Remont dachu – wymiana obróbek blacharskich ogniomurów, 

zabezpieczenie połaci dachowej przed ptactwem
8. Roboty instalacyjne – dostawa wraz z wymianą wodomierzy i cie-

płomierzy mieszkaniowych
9. Przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych
10. Nadbudowa daszków na istniejących wiatrołapach z robota-

mi budowlanymi
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A 

do dnia 25.03.2016 r. godz. 9.00, otwarcie ofert tego samego dnia o 
godz. 9.05.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe 
informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerami tele-
fonów  87-567-60-05 lub 87-567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważ-
nienia przetargu bez podania przyczyn.  72/2016

PUNKT KONSULTACYJNY
BEZPŁATNE 

Porady prawnicze – wtorek 12.00-14.00

Porady psychologiczne, 
konsultacyjne dotyczące uzależnień 

i przemocy w rodzinie – środa 15.15-17.15; czwartek 15.30-17.30

Suwałki, ul. Noniewicza 91

TELEFON ZAUFANIA
DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII I UWIKŁANYM

W PRZEMOC W RODZINIE

Jeśli chcesz o tym porozmawiać zadzwoń pod numer

800 137 200
52/2016

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
tel. 87 566 28 25

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

n Ocieplanie budynków, tel. 881 507 760  40/2016

USŁUGI

Prezydent Miasta Suwałk

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 

1774,1777, z 2016 r., poz. 65)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 marca 2016 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na ta-
blicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 03 marca 2016 r. 
do 24 marca 2016 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Miasta Suwałki przeznaczonych do oddania w dzierżawę na 
cele rolnicze na okres do 3 lat, w drodze przetargu (Zarządzenie Nr 65/
2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 03 marca 2016 r.). Dotyczy nie-
ruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul.Stanisława 
Staniszewskiego, Szwajcaria, Sianożęć i na  terenie Gminy Suwałki, 
Obręb Dubowo Pierwsze i Obręb Płociczno-Tartak.
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NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, mamy dla Was nowość; w miejscu, gdzie zwykle 

była krzyżówka, będziemy zamieszczać naszą fotozagadkę. Będzie to naj-
częściej fragment rozpoznawalnego powszechnie budynku lub miejsca. 
Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tego fragmentu i prawidłowe jego 
określenie. Może tak się zdarzyć, że całość poszukiwanego budynku lub 
miejsca będzie w aktualnym wydaniu DwuTygodnika. Tradycyjnie mamy 
nagrody dla dwóch osób, które jako pierwsze nadeślą prawidłowe odpowie-

dzi. Będą to bilety ufun-
dowane przez Cinema 
Lumiere Suwałki. Na 
odpowiedzi czekamy do 
4 marca.

Nagrodę za rozwiąza-
nie fotozagadki z nr „4 
DTS” otrzymał:  Janusz 
Sztelmach z Suwałk.

W świat poszła informacja, że waż-
ni urzędnicy decydujący o rozdziale 
kasy na drogowe inwestycje posta-
nowili dać pieniądze na obwodnicę 
Filipowa. 

Przyjąłem tę informacje z pew-
nym zdumieniem, by nie powiedzieć 
– z konsternacją. Wiem bowiem, roz-
mawiałem z kilkoma drobnymi przed-
siębiorcami z tej miejscowości, że oni 
wcale do obwodnicy nie tęsknią, ba! – 

oni jej nie chcą! Już wyjaśniam dlaczego. Obwodnica, jeśli faktycznie 
powstanie, z jednej strony ułatwi życie podróżnym, ale jednocześnie 
spowoduje, że Filipów zostanie na uboczu, będzie najzwyczajniej omi-
jany. Kto tu zrobi jakieś zakupy, kto wpadnie na obiad, kto zatanku-
je na stacji paliwo? – pytają miejscowi. Nie są to obawy odosobnione. 
Podobne głosy słychać w Bargłowie, gdzie obwodnica już jest i gdzie 
nawet w swoim czasie powstał komitet zwalczający pomysł budowy 
obwodnicy, nie ma zachwytu wśród miejscowych z powody istnienia 
obwodnicy w Szczuczynie, Stawiskach. 

Oczywiście nie oznacza to, że jestem przeciwnikiem ulepszania 
dróg, w tym budowania obwodnic, które dla polepszania warunków 
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CHŁODNYM
OKIEM

Centrum Handlowe Plaza 

Suwałki, ul. Dwernickiego 15, 

lok. 301

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23

Fragment jakiego suwalskiego budynku przedstawia zamieszczona 
powyżej fotografia? 

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji bądź na adres interne-
towy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

podróżowania maja kapitalne znaczenie. Ja tylko podaję w wątpli-
wość kolejność realizowania tych ważnych inwestycji. Wiadomo, że na 
wszystko nie starczy pieniędzy, więc chyba oczywiste powinno być, że 
w pierwszej kolejności realizowane powinny być inwestycje najpilniej-
sze, najbardziej potrzebne. Dla nas to Via Baltica  (z obwodnicą Suwałk) 
i kolejowe połączenie z Polską w ramach Rail Baltiki. Nie tylko dla nas, 
ale także dla krajów bałtyckich, dla tysięcy codziennie tu jadących tirów. 
Tymczasem zbudowaliśmy obwodnicę Krasnopola, przez który prawie 
nic nie jedzie, Gołdapi (zero ruchu), Olecka (prawie zero ruchu), zbudu-
jemy obwodnicę Filipowa, gdzie także ruch, jest w porównaniu z tym 
na krajowej, „ósemce” żaden. 

Więc nie budować? Ależ oczywiście, że budować. Na początek ob-
wodnicę Łomży, która bywa totalnie zakorkowana i przez którą się je-
dzie dłuuuuugo. To samo w Grajewie. To oczywiście kosztuje więcej 
niż Krasnopol czy Filipów, ale to jest naprawdę potrzebne, wręcz ko-
nieczne.

Na koniec uwaga, że pieniądze na obwodnice np. Filipowa to in-
na pula, niż te, za które będzie budowana np. obwodnica Suwałk, czy 
Łomży. Formalnie tak, ale tak naprawdę to ciągle ta sama kasa, tylko 
kieszenie inne.

Stanisław Kulikowski

TO JEDNAK WSPÓLNA KASA

W KINIE

CIEMNA LUMIERE 
ZAPRASZA:

Do 10 marca „Robinson Crusoe” (animowany/przygodowy); 
„Zwierzogród” (animacja/komedia/przygodowy);  „Historia Roja”  (dra-
mat wojenny); „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach ” (komedia); 
„Bogowie Egiptu” (przygodowy/fantasy); „Grimsby” (komedia);

Kino konesera wtorek 
8 marca: „Carol” (melo-
dramat);

od 11 marca „Seria 
Niezgodna: Wierna” (akcji/
s-f); „Zmartwychwstały” 
(dramat); „Londyn w 
ogniu” (akcji/thriller); 
„Niewinne” (dramat);

16 marca „Ojcowie i cór-
ki” (dramat) – babskie wie-
czory;

od 18 marca „Tata kon-
tra tata” (komedia); Psy 
mafi i (dramat kryminalny/
thriller); „Wszystko zosta-
nie w rodzinie” (kome-
dia);

22 marca „Big Short” 
(dramat)  – kino kone-
sera;
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Jak nakazuje wieloletnia tradycja, w nie-
dzielę 6 marca odbył się w Suwałkach kier-
masz kaziukowy. Chociaż dzień św. Kazimierza 
(przypadający 4 marca) jest daleki od począt-
ku astronomicznej wiosny, mamy nadzieję, że 
będzie jej zwiastunem.

Po mszy świętej, w której uczestniczyli po-
słowie Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Mariola 
Jolanta Szczypiń i Czesław Renkiewicz pre-
zydent  Suwałk, zgromadzeni przeszli na uli-
cę Patli, gdzie dokonano uroczystego otwar-
cia kiermaszu. 

 XVII już Kaziuk Suwalski, czyli „jarmark od-
pustowy w nowomiejskich realiach” wywodzi się ze wspólnej dla Polski 
i Litwy tradycji uczczenia świętego Kazimierza – patrona Metropolii 
Wileńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, której Suwalszczyzna była 
częścią do 1795 r. Choć współczesny kiermasz ma charakter bardziej wiel-
komiejski, to mimo upływu czasu nie zatracił swego kolorytu.

Podobnie jak w Wilnie, gdzie główny historyczny jarmark od ponad 
400 lat funkcjonuje obok kościoła św. Kazimierza, również w Suwałkach 
organizowany jest przy parafii pod wezwaniem św. Kazimierza 
Królewicza.

Dzięki staraniom organizatorów – Suwalskiego Ośrodka Kultury dzia-
łającego wspólnie z parafią p.w. św. Kazimierza – udaje się zachować hi-
storyczną ciągłość kulturową Kaziuka Suwalskiego, który podobnie jak 
jego pierwowzór, Kaziuk Wileński, zmienia charakter w zależności od ter-
minu, w jakim się odbywa. Gdy odpust kazimierski przypada w karnawale 
– impreza ma charakter ludyczny, jeśli w Wielkim Poście – refleksyjny.

Na kiermaszu można było kupić rękodzieło ludowe zarówno z 

Suwalszczyzny, jak i będące dziełem litewskich twórców, specjalnie na 
ten dzień zapraszanych do Suwałk. Ulice Patli i fragment Witosa w pobli-
żu kościoła zapełniają się kolorowymi kramami, na których prezentowa-
ne są autentyczne dzieła sztuki ludowej.

Urzekająca, ręcznie wykonane ceramika ludowa, wyroby plecione 
i wyczarowane przez zręczne ręce figurki z drewna, cieszące oczy kolo-
rowe podwileńskie palmy wielkanocne, różnobarwne pisanki pieczoło-
wicie zdobione wzorami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, czy 
artystyczne kowalstwo ludowe, stwarzają wyjątkowy nastrój i niepowta-
rzalny klimat tego święta.

TO JUŻ XVII KAZIUK SUWALSKI
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