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dostojna jubilatka
Setne urodziny obchodziła suwalczanka Jadwiga Szastaj.  

Z tej okazji Jubilatkę odwiedził Czesław renkiewicz, prezy-
dent Suwałk, który przekazał listy gratulacyjne od Premiera RP, 
Wojewody Podlaskiego i Prezydenta MiastaSuwałk. Były też 
kwiaty i prezenty w postaci ciepłego koca i kompletu ręczników.

Jubilatka nie kryła wzruszenia. Pani Jadwiga urodziła się  
26 stycznia 1918 roku w Kamionce. Wychowała dwóch synów  
i doczekała się trojga wnucząt, trojga prawnucząt i jednego 
praprawnuczka. Całe życie poświęciła rodzinie. Jak sama mó-
wi, wiele przeżyła.  

Z okazji urodzin był tort i symboliczna lampka szampana.
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Hołd ofiaRom Holokaustu
Pod obeliskiem ustawionym w miejscu , gdzie dawniej znajdowa-

ła się  synagoga suwalczanie złożyli  żonkile – symbol pamięci, sza-
cunku, nadziei i hołdu pomordowanym Żydom.

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu pod obeliskiem przy ul. T. Noniewicza upamiętniającym 
Żydów, dawnych mieszkańców miasta, spotkali się suwalczanie by od-
dać hołd tym wszystkim, którzy w listopadzie 1939 roku zostali deporto-
wani z Suwałk przede wszystkim do Białej Podlaskiej i Łukowa. Większość  
z nich  zamordowali Niemcy.

W obchodach uczestniczył m.in. Czesław renkiewicz, prezydent 
Suwałk oraz Zdzisław Przełomiec, przewodniczący suwalskiej Rady 
Miejskiej, przedstawiciele miejskich instytucji, Straży Miejskiej oraz 
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 6. 

Gmina żydowska w Suwałkach została założona w 1821 roku, wtedy 
też zbudowano Wielką Synagogę przy obecnej ul. Noniewicza. Została 
ona ostatecznie zburzona jako ruina w 1956 r. Według różnych źródeł 
Żydzi stanowili w różnych okresach nawet ok. jednej trzeciej ogółu miesz-
kańców Suwałk. W 1827 roku było ich 32%, a w roku 1931 – 34%. 

RoCzniCa budowy
3 lutego minął rok jak rozpoczęła się budowa obwodnicy Suwałk.  

Ponad połowa zaplanowanych prac przez wykonawcę obwodnicy  
– Budimex już zrealizowano. Termin ich zakończenia przewidziany jest 
na wiosnę 2019 roku. Pisaliśmy o tym więcej w poprzednim wydaniu 
„DwuTygodnika Suwalskiego”.

Rozpoczęcie budowy obwodnicy Suwałk to w dużej mierze zasłu-
ga mieszkańców Suwałk, którzy odpowiedzieli na apel Społecznego 
Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk biorąc udział w blo-
kadach miasta, co uświadomiło całej Polsce z jakim problemem boryka-
ją się suwalczanie. To także zasługa suwalskiego samorządu miejskiego,  
który wykonał dużą pracę, by wojewódzcy i  warszawscy decydenci pod-
jęli po dziesiątkach lat oczekiwań, decyzję o budowie naszej obwodnicy.3 lutego 2017 roku – pierwsze prace Budimex-u przy obwodnicy Suwałk

3 lutego 2018 roku – tak wygląda ten odcinek rok po rozpoczęciu prac przy ob-
wodnicy Suwałk

Pani Jadwiga była 
bardzo mile za-
skoczona kwiata-
mi od prezydenta 
Suwałk

Suwalska młodzież przy obelisku upamiętniającym Żydów, dawnych mieszkań-
ców Suwałk
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Zdaniem PreZydenta

Ceny Ciepła
bez zmian

Pomimo wzrostu cen węgla, udało się utrzymać 
cenę ciepła w Suwałkach  właściwie na dotychcza-
sowym poziomie, jej wzrost jest minimalny, bo wy-
nosi średnio 0,2%, a więc nie będzie praktycznie 
odczuwalny przez odbiorców. Taryfę dla ciepła obo-
wiązującą do końca 2018 r. przedstawiono w czasie 
spotkania w siedzibie suwalskiego PEC-u z przedsta-
wicielami największych odbiorców ciepła w naszym 
mieście. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawi-
ciele wszystkich Spółdzielni Mieszkaniowych, Zarządu 
Budynków Mieszkalnych, Szpitala Wojewódzkiego, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Suwalskiego Ośrodka 
Kultury, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ZNB 
Nieruchomości. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

spoRt służy zdRowiu
Ponad  tysiąc uczniów suwal-

skich szkół do końca roku będzie 
uczestniczyło w pozalekcyjnych za-
jęciach sportowych z elementa-
mi gimnastyki korekcyjnej. Takie 
zajęcia będą odbywały się w wy-
miarze 177 godzin tygodniowo. 
To efekt projektu „Małym i dużym 
sport zdrowiu służy” dofinansowy-
wanego ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów. Jego re-
alizacja będzie kosztowała nieco po-
nad 184 tys. zł, z czego 86 tys. będzie 
pochodziło z kasy ministerstwa. 

Mamy bardzo dobre informacje demogra-
ficzne dotyczące Suwałk. W skrócie można po-
wiedzieć, że ciągle nas przybywa. 

W liczbach wygląda to tak, że w 2016 roku 
w Suwałkach urodziło się 762 dzieci, a w 2017 
roku ta liczba wynosiła 765 dzieci. To daje troje 
dzieci więcej niż w poprzednim roku. 

Co do zgonów, w 2017 roku w mieście zmar-
ło 585 osób, w 2016 – 545. I mimo tego, że  
w ubiegłym roku mieliśmy o 40 zgonów więcej 
niż rok wcześniej, to przyrost naturalny, czyli 
różnica między urodzinami a zgonami jest do-
datni. W 2017 roku przyrost naturalny wyniósł 
180 osób, w 2016 – 217 osób. 

Ważną sprawą mającą wpływ na demo-
grafię i statystyki są też migracje tzw. zamel-
dowania i wymeldowania z terenu miasta.  
W ubiegłym roku na pobyt stały w Suwałkach 
zameldowało się 875 osób, wymeldowało 695 
osób, to daje bardzo korzystną różnicę 180 
osób. W przypadku pobytu czasowego licz-
ba zameldowań wynosi 796 osób, a wymeldo-
wań 897 osób. Tu saldo jest ujemne – 101 osób. 

Generalnie jednak, co mnie bardzo cieszy, 
bilans migracji jest dodatni. Składają się na nie-
go zameldowanie stałe i czasowe, i według sta-
nu z roku 2017 przybyło nam 79 mieszkańców. 

To powoduje, że Suwałki zbliżają się do ma-

gicznej liczby 70 tysięcy mieszkańców. Ostateczne 
dane statystyczne dotyczące tej kwestii będą co 
prawda, dopiero w połowie tego roku, ale już te-
raz możemy podejrzewać, że jest dobrze.  

Zadowalający jest też fakt, że to wszyst-
ko dzieje się mimo pesymistycznych prognoz 
Głównego Urzędu Statystycznego dla nasze-
go miasta z 2014 roku. Mówiły one o tym, że na 
koniec 2017 będzie nas tylko 68 991. Dane, któ-
re przytaczam sugerują zupełnie co innego. 

Świadczy to o rozwoju miasta oraz poprawie 
sytuacji materialnej, gospodarczej i społecznej. 
Widzimy, że młode małżeństwa coraz częściej 
decydują się na dzieci. W podstrefie Suwałki 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej po-
wstają nowe zakłady, nowe miejsca pracy, ro-
sną też wynagrodzenia. W mieście budowa-

nych jest około pół tysiąca nowych mieszkań 
i zdaniem developerów jest na nie popyt. Jeśli 
jest praca, jest dach nad głową, ludzie czują się 
bezpiecznie, mogą się rozwijać, planować, po-
większać rodzinę. 

Rolą miasta w tej sytuacji jest prowadzenie 
mądrej polityki progospodarczej, prorozwo-
jowej, prospołecznej i prorodzinnej. Dbanie 
o odpowiednią jakość infrastruktury społecz-
nej tzn. oświatowej, sportowej i rozrywkowej. 
Zapewnienie miejsc w żłobkach, przedszko-
lach i szkołach, a także miejsc do rekreacji i od-
poczynku. Co staramy się robić, bo to mieszkań-
cy i ich dobro są dla nas najważniejsi. 

Na koniec chce jeszcze przypomnieć, że  
w połowie tego roku będziemy mieli dla suwal-
czan, co warto zaznaczyć, dla tych którzy rozli-
czają swoje podatki w naszym mieście, swoisty 
prezent. Będzie to Suwalska Karta Mieszkańca. 
Na jej podstawie użytkownicy będą mogli ko-
rzystać z naprawdę bardzo intratnych ulg, zni-
żek i bonifikat do wielu naszych obiektów kul-
turalnych i sportowych, ulg w przejazdach 
autobusów komunikacji miejskiej, bezpłat-
nych przedszkoli czy zniżek u podmiotów ko-
mercyjnych. Dlatego już teraz serdecznie za-
praszam do tego, żebyście Państwo w swoich 
deklaracjach podatkowych zaznaczyli miejsce 
zamieszkania w naszym mieście. To się opłaca. 

>> >>

WtOreK Z radnym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwa-

gi i pomysły.
We wtorek 6 lutego zapraszają Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz 

Stanisław Kulikowski z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 13 lutego na suwal-
czan czekają Kamil Lauryn z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz Józef W. murawko z 
Bloku Samorządowego. Na spotkanie z radnymi 20 lutego zapraszają Wojciech malesiński 
oraz andrzej Łuczaj z Prawa i Sprawiedliwości.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wi-
ceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w po-
koju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.
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suwałki dla niepodległej
70 różnych wydarzeń odbędzie się w Suwałkach z okazji Narodowych 

Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości ogłoszonych przez 
Sejm. Będą koncerty, wystawy, rekonstrukcje historyczne, konferencje nauko-
we, zawody sportowe i pikniki. 

 2 lutego szczegóły suwalskich obchodów przedstawili w trakcie specjal-
nej konferencji prasowej: Czesław renkiewicz – prezydent Suwałk, Zdzisław 
Przełomiec – przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej oraz ewa Sidorek  
– zastępca prezydenta Suwałk. O szczegółach wszystkich rocznicowych przed-
sięwzięć mieszkańcy dowiadywać się będą ze strony internetowej Urzędu 
Miejskiego, profili społecznościowych, wiadomości SMS Miasta Suwałki i z lo-
kalnych mediów, w tym „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Od numeru, który ukaże się w 298. rocznicę nada-
nia praw miejskich Suwałkom przez króla Augusta II 
Sasa, „DwuTygodnik Suwalski” będzie prezentował 
wybitne postaci związane z historią Suwałk. W 2018 r. 
będą to suwalczanie związani z wydarzeniami sprzed 
stu lat, gdy odzyskiwaliśmy niepodległość.

Od sierpnia Biblioteka Publiczna im. Marii 
Konopnickiej będzie prowadziła akcję 100 książek na 
100 lat Niepodległości. Co setny wypożyczający otrzy-
ma książkę o Suwałkach – patriotyczną lub krajoznaw-
czą. Muzeum Okręgowe planuje m.in. wystawę plene-
rową pn. „Niepodległa dzięki nim”. SOK przygotowuje 
z kolei happening historyczny „Kartki z historii – 100 lat Niepodległej”. Do jubile-
uszowych obchodów nawiązywać  będzie również Sportowe Zakończenie Wakacji.

W 99. rocznicę wyzwolenia Suwałk, w dniach 23-24 sierpnia zaplanowa-
no Wielki Piknik Rodzinny, który będzie okazją do upowszechnienia nietypo-
wego uczczenia 100-lecia niepodległości Polski i zainaugurowania obcho-
dów 100-lecia wyzwolenia Suwałk i Suwalszczyzny, które przypadają w 2019 r.  
W programie wydarzenia są m.in.: koncert Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, 
wspólne śpiewanie czy potańcówka przy muzyce z lat XX. ubiegłego wieku  
i w strojach z epoki.

Całość jubileuszowych obchodów zorganizuje społeczny komitet, który 
składa się z mieszkańców Suwałk. W grudniu 2017 r. Prezydent Miasta Suwałk  
i Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach wystąpili z zaproszeniem do pra-
cy w komitecie organizacyjnym do około 150 osób, które reprezentują praktycz-
nie wszystkie środowiska oraz grupy wiekowe. Swój udział w pracach komite-
tu potwierdziło 110 osób.

– Komitet ma stanowić forum współpracy i dialo-
gu w sprawach dotyczących cyklu wydarzeń patriotycz-
nych, religijnych, edukacyjnych oraz kulturalnych zwią-
zanych z obchodami w Suwałkach 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Chciałem by skład osobo-
wy komitetu był jak najbardziej rozbudowany. By by-
ła to grupa reprezentatywna dla społeczności naszego 
miasta, dzięki której zapewnilibyśmy realizację małych 
i dużych projektów – poczynając od przedszkoli, a koń-
cząc na działaniach ogólnomiejskich dla mieszkańców  
i z ich udziałem – poinformował Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk.

Prezydent Suwałk został zapytany przez dziennikarzy o to, kto nie przyjął za-
proszenia do prac w społecznym komitecie.

– Żałuję, że na nasze zaproszenie nie odpowiedziały służby mundurowe oraz 
osoby ważne z racji zajmowanych stanowisk, a będące naszymi mieszkańcami. 
Lista osób, które mogą wziąć udział w pracach Komitetu nie jest oczywiście za-
mknięta – powiedział Cz. Renkiewicz.

– My niezależnie od tego, czy ktoś nasze zaproszenie do prac w komitecie 
przyjął, czy nie, będziemy oczywiście każdorazowo do tych osób wysyłać od-
dzielne zaproszenia na daną uroczystość, tak jak robimy to zawsze. Chcemy 
świętować razem bez żadnych podziałów – dodała Ewa Sidorek, zastępca 
Prezydenta.

Pełna lista społecznego komitetu obchodów 100-lecia Odzyskania 
N i e p o d l e g ł o ś c i  p r z e z  P o l s k ę  n a  s t r o n i e :  w w w. u m . s u w a l k i . p l  
i www. dwutygodniksuwalski.pl
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Naszemu Drogiemu Koledze 
i Współpracownikowi 

Kamilowi Sznelowi 
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa wsparcia i otuchy 
po śmierci 

taty 

składają 
Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk 

i pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
31/2018

Najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

teśCiOWeJ 
składają 

Panu
Wiesławowi 

Stelmachowi 
Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk 

i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach
33/2018

Byłemu współpracownikowi 
„DwuTygodnika Suwalskiego”

Kamilowi Sznelowi 
wyrazy głębokiego współczucia 

po śmierci 

taty 

składają 
Dyrektor Biblioteki Publicznej 

im. M. Konopnickiej 
w Suwałkach wraz z Pracownikami

35/2018
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Jak długo powstaje przysłowiowy bo-
chenek chleba?

Każdy, kto choć raz próbował przygotować 
i upiec chleb w domu, wie jak długi jest to pro-
ces. U nas przy zautomatyzowaniu produkcji 
przygotowanie chleba to trzy godziny, poczy-
nając od zmieszania składników, odpoczynku 
chleba – wtedy rośnie, po pieczenie, ostudze-
nie, pokrojenie lub nie i zapakowanie.

Ma pan bogate doświadczenie zawodo-
we, ile bochenków chleba pan upiekł?

Samodzielnie ani jednego. Z zawodu jestem 
mechanikiem samochodowym. Oczywiście 
uczestniczyłem w różnych etapach produkcji, 
np. wkładałem chleb do pieca, czy przygoto-
wywałem zakwas. Klienci nie muszą się nicze-
go obawiać, dbamy o najwyższą jakość naszych 
produktów zatrudniając specjalistów. 90% re-
ceptur powstaje u nas w zakładzie, przyznam się, 
że czasami zdarza się mi je lekko modyfikować.

Jaki chleb pan lubi?
Zdecydowanie żytni pełnoziarnisty, oczywi-

ście nie muszę dodawać, że z mojego zakładu. 
By pieczywo nam się nie znudziło, trzeba sma-
ki co jakiś czas zmieniać.

Jaki chleb najchętniej kupują klienci?
Niezmiennie od lat króluje pszenno-żytni 

baltonowski, który stanowi ¾ produkcji wszyst-
kich naszych chlebów. Ale zauważalny jest kil-
kuprocentowy wzrost zakupów chleba żytnie-
go pełnoziarnistego „prozdrowotnego”.

Spędza pan po kilkanaście godzin dzien-
nie w pracy, a co z hobby? 

Kocham podróże. Ale lubię też swoja pra-
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Ciąg dalszy na str. 6

WydarZyŁO Się

cę. Zawsze powtarzam, że trzeba zaprzyjaźnić 
się z mąką, wtedy praca staje się przyjemno-
ścią. Każdą wolną chwilę spędzam zaś z rodziną.

Macie bardzo duży asortyment produk-
tów, czy nie komplikuje to produkcji?

Oczywiście, że tak. Wymogli to na nas klien-
ci, którzy chcą w sklepie dokonywać komplek-
sowych zakupów chleba, bułek i wyrobów cu-
kierniczych. I my im to umożliwiamy.

Czy istnieje sezonowość w spożyciu wy-
robów piekarniczych?

Oczywiście, zima to dla nas najgorsza po-
ra roku, a najgorszy miesiąc to styczeń. Dołek  
w spożyciu chleba trwa do maja, kiedy pro-
dukcja wzrasta o 20% i trwa do października,  
w którym notujemy rekordy w produkcji chleba. 

Co pan sądzi na temat pieczywa z ciasta 
głęboko mrożonego, które jako „świeże” 
i „prosto z pieca” sprzedawane jest  
w wielu sklepach sieciowych?

Początkowo to pieczywo jest chrupkie, pach-
nące. Ale proszę mi powiedzieć, czy produkt który 
jest przechowywany zamrożony kilka, kilkanaście 
miesięcy, czy parę lat jest zdrowy. Wiadomo nam 
wszystkim, im dłuższy okres ważności danego 
wyrobu, tym więcej zawiera dodatków, chemii.

Przed nami zapusty zwane tłustym 
czwartkiem, to gorący okres dla piekarzy.

Tego dnia mamy pospolite ruszenie w fir-
mie. Wszystkie ręce na pokład, można by rzec. 
Pomagają nawet kierownicy. W normalny dzień 
produkujemy 10 tysięcy pączków. A tego jedne-
go wyjątkowego dnia 100-120 tysięcy w 14 wer-
sjach. Tego dnia można się „obżerać”, czego so-
bie i Państwu życzę.

ĆwieRĆwieCze „Cymesu”
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Cymes” w tym 

roku będzie obchodzić 25-lecie swego istnienia. rozpoczynało 
produkcję dysponując powierzchnią 250 m2, i zatrudniając 
dziesięciu pracowników. Obecnie jest jednym z największych 
i najbardziej cenionych producentów wyrobów piekarniczo-
cukierniczych w północno-wschodniej Polsce. Posiada podob-
ną do suwalskiej piekarnio-ciastkarnię w Olsztynie, oraz pie-
karnię w Białymstoku. Z 250 pracowników 70% zatrudnionych 
jest w Suwałkach. 

O firmie choć nie tylko, rozmawiamy z jej właścicielem adamem 
Ołowiem.

n Do trzech miesięcy suwalski sąd przedłużył 
areszt dla 21-latka z Sejn, który groził 14-latce w 
centrum Suwałk pistoletem. Pisaliśmy o tym sze-
rzej w poprzednim wydaniu DTS. Przypomnijmy, 
że 21-letni mężczyzna został zatrzymany na 48 
godzin, po czym wyszedł na wolność. Później nie 
stawiał się na komendzie policji, co spowodowa-
ło wysłanie listu gończego za nim i jego ponowne 
aresztowanie. W związku ze sprawą sędzią, który 
wyznaczył odległy termin przesłuchania poszko-
dowanej nastolatki, zajmie się sędziowski rzecznik 
dyscyplinarny, a suwalska Prokuratura Okręgowa 
wystąpiła z wnioskiem o odwołanie miejscowej 
Prokurator Rejonowej. To nie koniec problemów 
w tej sprawie. Podczas pobytu w areszcie Mateusz 
S. próbował targnąć się na własne życie. W efekcie 
suwalska prokuratura zażądała wyjaśnień od dy-
rekcji Aresztu Śledczego w Suwałkach. Służba wię-
zienna zapewnia, że zachowała się wzorowo i ura-
towała Mateusza S., który próbował powiesić się w 
suwalskim areszcie.

n Przed budynkiem Komendy Miejskiej 
Policji w Suwałkach odbyła się inauguracja 
programu terminali płatniczych w wojewódz-
twie podlaskim. Za pomocą tych urządzeń bę-
dzie można od razu opłacić mandat karny uży-
wając swojej karty płatniczej. Również osoby 
posiadające zagraniczne karty płatnicze będą 
miały możliwość zapłacenia mandatu w swo-
jej walucie. 7 lutego ma zakończyć się szkole-
nie policjantów z obsługi tych urządzeń.

Fot. KMP Suwałki

n Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn po-
dejrzanych o szereg włamań i kradzieży na 
terenie Suwałk. Od września ubiegłego ro-
ku kradli oni m.in. pieniądze, dokumenty oraz 
elektronarzędzia, karty bankomatowe za po-
mocą których dokonywali transakcji płatni-
czych. Wartość skradzionych przedmiotów 
została oszacowana na ponad 12 tysięcy zł. 
Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, do których 
przyznali się. Decyzją sądu 33 i 30-latek najbliż-
sze dwa miesiące spędzą w areszcie. Wobec ich 
38-letniego kompana zastosowano dozór poli-
cyjny. Sprawa może mieć charakter rozwojowy.

n Rozpoczęło się odtwarzanie delegatu-
ry Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Suwałkach, którą zlikwidowano przed kilku 
laty. W jej skład wchodzi zamiejscowe stano-
wiska pracy do spraw paszportowych i spraw 
kontroli. Działa również Oddział ds. Rodziny 
Wydziału Polityki Społecznej. Trwa nabór na 
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Na XLI sesji suwalscy radni m.in. zdecydo-

wali o wzniesieniu dwóch pomników, uchwali-
li program opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi, przyjęli plan pracy Rady Miejskiej na 2018 r, 
dokonali zmian w budżecie miejskim oraz za-
poznali się z kilkoma informacjami i sprawoz-
daniami.

POmniK Ofiar 
OBŁaWy auguStOWSKieJ

Jednogłośnie radni zdecydowali o wzniesieniu 
w Suwałkach pomnika upamiętniającego Ofiary 
Obławy Augustowskiej 1945 roku na rondzie  
o tej samej nazwie przy zbiegu ul. Armii Krajowej 
i Mikołaja Reja. Za przy-
jęcie uchwały w spra-
wie wzniesienia po-
mnika wdzięczność 
wyraził ks. Stanisław 
W y s o c k i ,  p r e z e s 
Związku Rodzin Ofiar 
Obławy Augustowskiej.

– Ro dziny O f ia r 
Obławy Augustowskiej 
na ten dzień czekały 
ponad 70 lat – powie-
dział ks. S. Wysocki.

Pomnik będzie przedstawiał dwie dłonie 
skrępowane drutem kolczastym i trzymające 
znak „Polski Walczącej”. W ten sposób zostaną 
upamiętnione ofiary NKWD i UB, których licz-
ba nie jest znana, a jedynie określana na oko-

ło dwa tysiące.
Na sfinansowanie budowy pomnika je-

go pomysłodawca czyli Związek Pamięci Ofiar 
Obławy Augustowskiej 1945 roku pozyska pie-
niądze od darczyńców. W tegorocznym budże-
cie Suwałk zaplanowano kwotę 100 tys. zł jako 
dofinansowanie budowy tego pomnika.

Od 10 do 25 lipca 1945 r. regularne od-
działy Armii Czerwonej należące do 3 Frontu 
Białoruskiego i jednostki 62 Dywizji Wojsk 
Wewnętrznych NKWD, osłaniane i wspoma-
gane przez UB i pododdział 1 Praskiego Pułku 
Piechoty, przeprowadziły szeroko zakrojoną ak-
cję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy 
Augustowskiej i Suwalszczyzny (nazwane póź-
niej Obławą Augustowską). Zatrzymano ponad 
7 tys. osób, które więziono w ponad pięćdzie-
sięciu miejscach. Część z nich po przesłucha-
niach wróciła do domu. Na początku lat 90-tych 
ustalono listę około 600 osób, które wywiezio-
no w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich 
zaginął. Według ostatnich ustaleń takich osób 
mogło być nawet ok. 2 tys.

POmniK śW. rOmuaLda 
i śW. rOCHa

W celu uhonorowania jubileuszu 300-le-
cia Suwałk, radni jednogłośnie zdecydowali o 
wzniesieniu pomnika upamiętniającego patro-
nów miasta: św. Romualda i św. Rocha na ron-
dzie u zbiegu ulicy M. Reja i ul. gen. Kazimierza 
Pułaskiego.

będą pomniki patRonów miasta 

ZaPytania radnyCH

W czasie styczniowej sesji dziewięciu rad-
nych zadało pytania.

Karol Korneluk zapytał o możliwość zor-
ganizowania dodatkowych zajęć dla matu-
rzystów. Zastępca prezydenta ewa Sidorek 
poinformowała, że w tym roku będą organi-
zowane zajęcia dla maturzystów na konkretne 
zapotrzebowanie zgłoszone przez suwalskie 
szkoły ponadgimnazjalne w ramach progra-
mu „Zdolny uczeń”. Nie wszystkie szkoły zgło-
siły swój akces. Na realizację tych zajęć w te-
gorocznym budżecie miejskim zaplanowano 
200 tys. zł. Radny zapytał o plany suwalskie-
go samorządu w sprawie ubiegania się o pie-
niądze z rządowego programu „Otwarte stre-
fy aktywności”. Prezydent Suwałk Czesław 
renkiewicz poinformował, że chcemy pozy-
skać pieniądze z tego programu na budowę 
placu zabaw przy ul. Witosa 4A, do którego 
zapewne trzeba będzie sporo dorzucić z bu-
dżetu miejskiego. Prezydent przypomniał, że 
w ostatnim czasie powstało sporo placów za-
baw w Suwałkach m.in. przy przedszkolach, 
przy Zalewie Arkadia i aquaparku. K. Korneluk 
zapytał też, o plany dotyczące zmiany Statutu 
Miasta, w kontekście niedawnych znaczących 
zmian ustawowych wprowadzonych przez 
polski parlament w funkcjonowaniu samo-
rządu od następnej kadencji. Przewodniczący 

Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec poinfor-
mował, że ta sprawa zostanie przedyskutowa-
na na najbliższym spotkaniu przewodniczą-
cych klubów radnych.

Wiesław murawko zgłosił problem asy-
sty policyjnej dla pracownika socjalnego 
Miejskiego Ośrodka Ppomocy Rodzinie w cza-
sie wizyty u Janusza F. Jego zdaniem policjan-
ci nie reagowali na wulgarne odzywki Janusza 
F. oraz groźby kierowane pod adresem radne-
go W. Murawki. Dodatkowo policja  domaga 
się od MOPR  zapłaty za asystę dla pracownika 
socjalnego. Radny wyraził zdziwienie kolejną 
nieobecnością przedstawiciela policji na sesji 
Rady Miejskiej w Suwałkach. Prezydent Suwałk 
stwierdził, że sprawa powinna być rozstrzyga-
na pomiędzy MOPR i policją, której przedsta-
wiciela zabrakło na sesji.

Piotr Wasiukow zapytał o możliwość 
wznowienia sprzedaży mieszkań komunal-
nych w Suwałkach. Cz. Renkiewicz poinfor-
mował, że zgodnie z programem gospodaro-
wania zasobem mieszkaniowym w Suwałkach, 
do właścicieli mieszkań pod wskazanymi w tej 
uchwale adresami zostały skierowane zapy-
tania w sprawie ewentualnego zakupu przez 
nich zajmowanych mieszkań. Ratusz czeka 
teraz na ich odpowiedź. Zdaniem prezyden-
ta Suwałk, ze względu na zachodzące zmiany 
na rynku pracy i zmiany społeczne trzeba bę-
dzie zastanowić się nad zmianą polityki miesz-

obsadzenie zamiejscowego stanowiska ds. 
katastru i nieruchomości i kierownika suwal-
skiej delegatury.

n W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej odbyło się nastrojowe spotka-
nie z niezwykle charyzmatyczną autorkę wier-
szy danutą matysewicz. Promocja jej tomiku 
poezji „Dotyk nieba” odbyła się przy akompa-
niamencie fortepianu.

n 1 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojsko-
wa dla mieszkańców Suwałk. Powiatowa Komisja 
Lekarska nr 14 w Suwałkach z siedzibą w Szpitalu 
Wojewódzkim przy ul. Szpitalnej 60 pracować 
będzie do 22 lutego. Stawienie się do kwalifi-
kacji jest obowiązkiem. Osoby, które otrzymały 
wezwanie, muszą przynieść ze sobą zdjęcie, za-
świadczenie ze szkoły i dokument potwierdza-
jący tożsamość oraz dokumentacje medyczną. 

n W SOK odbyła się premiera spektaklu 
„Krajobraz z Tobiaszem” w wykonaniu Teatru 
Efemerycznego. Widowiskowy spektakl inspiro-
wany jest jedynym w Biblii romansem oraz utwo-
rami współczesnych poetów. W spektaklu wzięły 
udział dwie grupy Teatru Efemerycznego: akto-
rzy dorośli i młodzież. Na scenie pojawili się m.in. 
Jacek Sawicki i Barbara Wierzbowska, a tak-
że martyna Kleszczewska, Zofia mackiewicz, 
agata abbas, Paulina Cieraszko, aleksandra 
Łukowska, aleksandra Łazarska, michał 
Sawicki oraz reżyserka spektaklu, Jolanta Hinc-
mackiewicz.

Fot. Piotr Kopciał – SOK

n Policjanci z Suwałk wspólnie z funkcjona-
riuszami Urzędu Celno-Skarbowego zatrzy-
mali 51-letniego suwalczanina, który posiadał 
ponad tysiąc paczek papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Jego małżonka stając najpraw-
dopodobniej w obronie męża zaczęła tłu-
maczyć, że te wszystkie papierosy są na wła-
sny użytek. Małżeństwu podczas tłumaczenia 
przed funkcjonariuszami umknął fakt, że oby-
dwoje są osobami niepalącymi. Teraz dalszymi 
losami mężczyzny zajmie się sąd.

WydarZyŁO Się
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Pomnik św. Romualda i św. Rocha po-
wstał w czasie IV Międzynarodowego Pleneru 
Rzeźbiarskiego. Jego autorami są rzeźbiarze 
z Białorusi: Igor Zasimowicz, Władimir Pipin  
i Władimir Pampalejew. Święci zostali wykona-
ni w takim samym ujęciu, jak są przedstawie-
ni w herbie Suwałk. Rzeźba z piaskowca ma 2,5 
metra wysokości i stanie na dwumetrowym ka-
mieniu, a całość zostanie posadowiona na co-
kole. Ulokowanie pomnika na zbiegu ulic Reja 
i Pułaskiego będzie porządkować układ prze-
strzenny miasta, zamykając, poprzez stworze-
nie swoistej klamry, starą część Suwałk.

Odsłonięcie pomnika zaplanowano na 26 
maja 2018 r. W tym roku obchodzić będziemy 
350-lecie założenia Eremu Wyspy Wigierskiej  
i sprowadzenia założycieli Suwałk – kamedu-
łów na Suwalszczyznę. 

WaLKa Ze SmOgiem
Radni zapoznali się z informacją z realiza-

cji programu Ograniczenia niskiej emisji na te-
renie Suwałk w 2017 r. Wynika z niej, że ponad 
237 tys. zł z kasy miejskiej w ubiegłym roku trafi-
ło do suwalczan, którzy zdecydowali się na wy-
mianę źródła ciepła w swoim domu. To o ok. 87 
tys. zł więcej niż przed rokiem.

Zawarto 78 umów na udzielenie dotacji w ra-
mach tego programu. Najwięcej, bo 40 suwalczan 
zdecydowało się na podłączenie nieruchomości do 
sieci gazowej. To dwa razy więcej niż przed rokiem. 

Nieco mniejsze zainteresowanie było wymianą sta-
rego źródła ogrzewania na nowe. Chociaż w tym 
przypadku odnotowano ponad dwukrotnie więk-
sze zainteresowanie wymianą kotłów niż w 2016 r.

Niestety zmniejszyło się zainteresowanie 
podłączeniem nieruchomości do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej. W tym przypadku decydujące 
znaczenie może mieć bariera techniczna (sieć 
PEC nie dociera do wielu części miasta). W 2017 
roku na podłączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej w ramach programu „Ograniczenia niskiej 
emisji na terenie Suwałk” wydano niespełna 34 
tys. zł czyli o ponad 20 tys. zł mniej niż w 2016 r.

 PrOgram OPieKi nad 
ZWierZętami BeZdOmnymi

i inne
Radni przyjęli  Program opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Suwałkach na 2018 
rok. Nie różni się on od tego realizowanego 
w ubiegłym roku. W 2017 r. do schroniska 
przy ul. Sianożęć przyjęto 261 psów (na po-
czątku ubiegłego roku w schronisku przeby-
wało 172 psy). Adopcji poddano 220 psów. 
W tegorocznym budżecie Suwałk na reali-
zacje tego programu przeznaczono ponad 
658 tys. zł.

Rajcowie uchwalili miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego północ-
nej części ul. Franciszkańskiej i zdecydowali  
o przystąpieniu do sporządzania planu dla pół-
nocno-zachodniego rejonu ul. Mikołaja Reja. 
Zmienili też uchwałę w sprawie utworzenia 
Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ta zmiana umoż-
liwili ubieganie się o pieniądze z programów 
rewitalizacyjnych na remont budynku przy  
ul. Teofila  Noniewicza 71. 

kaniowej w mieście. To jest temat do szerszej 
dyskusji z radnymi.

Jacek Juszkiewicz zwrócił uwagę na po-
trzebę budowy szkoły w południowej części 
miasta, gdzie rozwija się budownictwo wie-
lorodzinne. Prezydent Renkiewicz zapowie-
dział, że w tym roku powstanie dokumenta-
cja techniczna na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4. Pieniądze na ten cel zo-
stały zaplanowane w tegorocznym budże-
cie. Sama rozbudowa będzie realizowana  
w przyszłym roku. Samorząd zamierza roz-
budowywać SP nr 4 w stronę sąsiadującego  
z nią budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1. W tej szkole potrzeb-
na też jest nowa hala sportowa. A jedną z naj-
pilniejszych inwestycji w mieście jest budowa 
nowego żłobka.

Zdzisław ścięgaj zapytał o sytuację  
w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie jego zda-
niem jest potrzebna interwencja w trwają-
cym konflikcie pomiędzy pracownikami i dy-
rektor tej placówki Ewą Brzozowską. Zastępca 
prezydenta Suwałk Ewa Sidorek poinformo-
wała, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło pi-
smo od części pracowników SP nr 2, w którym 
zgłosili szereg uwag pod adresem dyrektor SP  
nr 2. E. Sidorek spotkała się z nimi i nie wszyst-
kie problemy udało się rozwiązać, bo część  
z nich dotyczyła relacji międzyludzkich. W ta-
kich sprawach mamy sytuację: „słowo przeciw-

ko słowu”. I wtedy jedynie sąd może ją rozstrzy-
gnąć. Po tym spotkaniu do ratusza wpłynęło 
kolejne pismo z SP nr 2, w którym inni pracow-
nicy tej szkoły kwestionowali zarzuty pod ad-
resem dyrektor E. Brzozowskiej. Zdaniem za-
stępcy prezydenta Suwałk tę sprawę można 
rozstrzygnąć tylko w szkole.

Wojciech Pająk zapytał o postępy w spra-
wie montażu w Suwałkach czujników czysto-
ści powietrza, w której wystąpił przed kilko-
ma tygodniami. O to pytał też Zbysław Grajek. 
Prezydent Renkiewicz zadeklarował, że jesz-
cze w czasie tegorocznej zimy pojawi się w 
Suwałkach 11 czujników mierzących poziom 
zanieczyszczenia powietrza. Zamontowane 
zostaną m.in. w przedszkolach, żłobku, szko-
łach i w ratuszu. Odczyt z czujników będzie 
dostępny dla wszystkich mieszkańców, za po-
mocą bezpłatnej aplikacji, w telefonach ko-
mórkowych i na stronie internetowej suwal-
skiego Urzędu Miejskiego. Koszt instalacji 
czujników to około 20 tys. zł.

grzegorz gorlo poprosił o informa-
cję o reprywatyzacji i zwrocie nieruchomo-
ści w Suwałkach po 1989 roku. Prezydent  
Cz. Renkiewicz stwierdził, że przygotowanie 
informacji obejmującej tak długą perspekty-
wę wymaga czasu. Przedstawi jej po zebraniu 
wszystkich danych.

Zbysław grajek powrócił do sprawy ar-
mat sowieckich ustawionych przy suwal-

skim Pomniku Żołnierzy Września. Prezydent 
Suwałk przypomniał, że o „dekomunizacji” 
tego pomnika dyskutowano już przed kilku-
nastoma laty. Armaty są własnością wojska 
i tylko wojsko może je wymienić na armaty 
polskie. Zapowiedział, że w tej sprawie zwró-
ci się do dowódcy 14. Suwalskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Radny zapytał też o licz-
bę miejsc parkingowych przy ul. Młynarskiego 
15, bo otrzymał informację, że po remoncie tej 
ulicy ich liczba się zmniejszyła. Cz. Renkiewicz 
poinformował, że przy ul. Młynarskiego przed 
remontem było 70 miejsc parkingowych, a te-
raz jest ich 155.

Zdzisław Przełomiec zaproponował kon-
tunuowanie w Suwałkach pilotażu systemu 
monitorowania stanu zdrowia osób starszych 
i niepełnosprawnych, który był realizowany od 
2016 r. we współpracy ze szpitalem i krakow-
ską firma Comarch. Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego Honorata 
rudnik poinformowała, że pilotażem objętych 
było ponad 20 osób, które otrzymały urządze-
nia do zdalnej opieki przez 24 h. Z informacji 
uzyskanych od osób objętych pilotażem wyni-
kało, że najsłabszym elementem była tzw. opa-
ska życia czyli alarmowy system wywoławczy. 
Pilotaż się zakończył, a kontynuacja jest moż-
liwa na warunkach handlowych.

i ofiaR obławy
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niem: „Czy damy radę?”, „Czy uda nam się sta-
wić czoła przeciwnościom losu?”, „Kogo spotka-
my na swojej drodze?” itd. Przygotowywanie 
się do takiej podróży zajmuje wiele czasu, ale 
satysfakcja z osiąganych celów jest niesamo-
wita. Każdy dzień przynosi coś nowego, zwie-
dza się znane i nieznane miejsca, a także…ma 
się kontakt z ludźmi z zupełnie innych kultur. 
Nie zliczymy sytuacji, w których nowo poznane 
osoby zapraszały nas do swoich domów, dzieli-
ły się swoimi zwyczajami i historiami, uczyły nas 
nowych rzeczy, a także…polecały miejsca, któ-
rych na próżno szukać w przewodnikach. Jeśli 
ktoś jest ciekawy świata i nie boi się nieznane-
go, może śmiało ruszać w świat!
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Jak długo przygotowywaliście się do po-
dróży życia? Czy taką podróż można za-
planować od A do Z?

Pomysł wyruszenia na taką podróż powstał 
około rok przed ślubem. Od początku naszej 
znajomości na studiach w każde wakacje pa-
kowaliśmy plecaki i ruszaliśmy autostopem 
po Europie. Z roku na rok wydłużaliśmy na-
sze eskapady, aż w końcu, gdy byliśmy świa-
domi przełomowych momentów w naszym 
życiu, jakimi są ślub i koniec studiów, stwier-
dziliśmy, że czas wyruszyć dalej. Półroczna wy-
miana studencka w Hiszpanii rozbudziła w nas 
chęć poznania kultury latynoskiej w Ameryce 
Południowej, a USA… „znaliśmy” od zawsze  
z różnych filmowych produkcji i chcieliśmy 
zweryfikować nasze wyobrażenia z rzeczywi-
stością. Postanowiliśmy, że po ślubie ruszamy 
w roczną podróż poślubną! I wtedy zaczęły się 
długie przygotowania.

 Tak długiej podróży nie sposób jest za-
planować, więc mieliśmy plan ogólny: złapać 
„jachtostop” z Wysp Kanaryjskich przez Ocean 
Atlantycki i zwiedzić z plecakami najpierw 
Amerykę Południową, a po pół roku ruszyć do 
Stanów. I jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się 
ten plan zrealizować w 100%!

 
Ze względu na to, że była to „niskobu-
dżetowa” wycieczka, wymagała ona wie-
lu wyrzeczeń. Komu polecacie tego typu 
podróże?

Polecamy je wszystkim fanom przygód! 
Tego typu podróż jest swego rodzaju wyzwa-

połąCzyły iCH podRóże i miłośĆ 

Czy w waszej podróży wydarzyło się coś 
niebezpiecznego?

Całe szczęście nie! Nie mieliśmy żadnej sy-
tuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Zdarzały się 
momenty, w których na przykład byliśmy to-
talnie przemoczeni, nie mieliśmy sił wędrować  
z powodu choroby wysokościowej, czy psuł 
nam się samochód. Jednak zawsze udało nam 
się stawić czoła problemom i często pomoc 
oferowali nam przypadkowo poznani ludzie. 
Jednym z doświadczeń, które wynieśliśmy  
z podróży jest to, że świat jest piękny i pełen 
dobrych ludzi. Większość z nich śmiało może-
my nazwać naszymi przyjaciółmi, mamy z nimi 
stały kontakt i z niecierpliwością czekamy na ich 
wizyty w naszym kraju!

 
Czy to, że jesteście młodymi zakochany-
mi ludźmi pomagało przetrwać wam nie-
wygody podróży?

Bardzo! W kryzysowych momentach mieli-
śmy świadomość, że jesteśmy tylko we dwój-
kę, na drugim końcu świata i jesteśmy jedy-
nymi bliskimi sobie osobami. Ciężkie plecaki, 
codzienna niepewność co przyniesie nam na-
stępny dzień i duża ilość wrażeń towarzyszyły 
nam codziennie, ale gdy zmęczeni dniem kła-
dliśmy się obok siebie w namiocie, wystarczała 
sama obecność ukochanej osoby, żeby polep-
szył się humor i wróciły siły na następny dzień  
w podróży. Byliśmy dla siebie wsparciem każ-
dego dnia. Taka podróż była swego rodzaju 
sprawdzianem naszej miłości i teraz możemy 
stwierdzić, że zdaliśmy go na 100%!

Są młodzi i ciekawi świata. Ona, Joanna jest suwalczanką. maciej to chłopak z Warszawy. Poznali się na studiach na Politechnice 
Warszawskiej. Połączyła ich miłość do elektryki, energetyki i podróży. maciek oświadczył się asi na jednej z greckich wysp. W 2016 ro-
ku ukończyli studia, 1 października wzięli ślub w Suwałkach i już jako małżeństwo Joanna i maciej Widzińscy, 12 listopada udali się w po-
dróż poślubną – na zwiedzanie obu ameryk. Przylecieli na Wyspy Kanaryjskie. tam poznali koreańskiego kapitana jachtu, który przy-
jął ich do załogi. Z nim dopłynęli do ameryki Południowej. W ciągu 5 miesięcy zwiedzili Panamę, Kolumbię, ekwador, Peru, Boliwię, 
argentynę, urugwaj i Chile. następne miesiące spędzili w Stanach Zjednoczonych, które przejechali kupionym 20-letnim samochodem, 
pokonując ponad 26 tysięcy kilometrów. Odwiedzili też dwie prowincje w Kanadzie. Łącznie podróż poślubna trwała 371 dni.

A wszystko zaczęło się nad Wigrami...

zapłaCimy CHoCiaż 
nie koRzystamy

Po naszym tekście z poprzedniego wydania dtS „Będziemy płaci-
li za deszcz i śnieg” Czytelnicy pytali, czy zapłacą za odprowadzanie 
deszczówki lub wody z topniejącego śniegu, jeżeli nie są podłączeni 
do instalacji deszczowej. niby sprawa oczywista, a okazuje się, że nie.

Okazuje się, że jednak będziemy musieli płacić za odprowadzanie 
deszczówki lub wody z topniejącego śniegu, nawet jeżeli nie jesteśmy 
podłączeni do instalacji deszczowej. Sławomir Mrożek tego by nie wymy-
ślił, a polscy posłowie i rząd dali radę to zrobić. Na stronie internetowej 
suwalskiego PWiK opublikowano komunikat prezesa suwalskiego PWiK-u 
Grzegorza Kochanowicza, która nie pozostawia cienia wątpliwości.

PWiK w Suwałkach Spółka z o.o., informuje, że z powodu zmiany Prawa 

Wodnego i nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków mieszkaniec miasta, którego posesja nie jest 
podłączona bezpośrednio do miejskiej kanalizacji deszczowej i nie zagospo-
darowuje wód opadowych lub roztopowych na terenie swojej nieruchomości 
(studnie chłonne, pakiety rozsączające) będzie ponosił opłaty za odprowa-
dzanie wód opadowych lub roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej 
z każdego terenu uszczelnionego leżącego w obrębie jego posiadłości, także 
powierzchni dachu. Na powyższą opłatę, oprócz opłaty za usługę utrzyma-
nia w należytej sprawności technicznej kanalizacji deszczowej, składać się 
będzie opłata za tzw. usługi wodne, którą przedsiębiorstwa wodociągowe 
przekazywać będą do nowo powstałej państwowej instytucji – Państwowe 
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Wysokość tej opłaty będzie prawie 
sześciokrotnie wyższa niż odprowadzana dotychczas do urzędu marszał-
kowskiego tzw. opłata środowiskowa. Podstawą obliczenia kwoty opłaty 
będzie wielkość powierzchni terenu uszczelnionego, także dachu oraz wy-
sokość opadów atmosferycznych.

Zatem nie pozostaje nic innego jak płacić, tak jak kolejne podatki. 
Przypomnijmy, że każda suwalska rodzina zapłaci od drugiego kwartału tego 
roku statystycznie 52,2 zł rocznie. Oczywiście jedni więcej, inni nieco mniej.

PO naSZeJ PuBLiKaCJi

>>
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mistRzowie 
bowlingu

Osiem drużyn z  Suwałk wystartowało w Drużynowych Mistrzostwach 
Seniorów w Bowlnigu. Walka była zacięta i bardzo wyrównana. Dość po-
wiedzieć, że zwycięska drużyna – „Są gorsi”,  wygrała turniej zdobywając 
1314 pkt., zaś druga drużyna – „Tak trzymaj” zdobyła 1284 pkt. Zwycięzcy 
wystąpili w składzie: Jakub nowiczenko, mieczysława gajewska, 
Wiesław Szymczak, mieczysław Piktel.  Obydwie drużyny reprezentują 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na trzecim miejscu uplasowali się zawodni-
cy zespołu „Damy popalić” reprezentujący  Oddział Okręgowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Gościem zawodów był Czesław renkiewicz, prezydent miasta, któ-
ry objął mistrzostwa honorowym patronatem.

– Zawody nam się udały, więc pewnie będziemy chcieli je powtórzyć, 
być może nawet zaprosimy do rywalizacji kolegów z innych miast – po-
wiedziała inicjatorka mistrzostw  Mieczysława Gajewska.

DwuTygoDnik SuwalSki
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Czy w najbliższym czasie planujecie 
kolejne „ekstremalne” podróże?

Prz y znamy szc zerze, że po łknęliśmy 
podróżniczego bakcyla i już nas ciągnie 
dalej! Na razie otwieramy nowy rozdział  
w naszym życiu, jakim jest nowe mieszkanie  
i rozpoczęcie studiów doktoranckich, ale już 
w naszej głowie pojawił się pomysł na Azję! 
Jeszcze nie wiemy, kiedy uda nam się tam 
wyruszyć, ale już raz udowodniliśmy sobie, 

że od marzenia do jego realizacji, wiedzie 
trudna, ale możliwa do pokonania droga.

 
Zbliża się 14 lutego, Święto 
Zakochanych, jakie życzenia chcieli-
byście im przekazać?

Wszystkim zakochanym życzymy cieka-
wości życia i siebie nawzajem. Niechaj każ-
dy dzień przynosi Wam nowe przygody, któ-
rych przeżycie umocni Waszą miłość i da 
Wam wiele radości! A jeśli przytrafi się Wam 
gorszy dzień, pamiętajcie, że czasem wy-
starczy sama obecność drugiej połówki, że-
by poprawił się humor, a przyszłość jawiła 
się w jaśniejszych barwach!

***
Więcej o rocznej podróży Joanny i Macieja 

Widzińskich możecie przeczytać na ich fanpa-
ge https://www.facebook.com/JMHoneyYear/ 

W stolicy Urugwaju Montevideo

U podnóża Machu Picchu

Chwila ochłody przy wodospadzie Niagara
Spotkanie z potomkiem ludożerców w amazońskiej 
dżungli

W słynnym Yellowstone National Park

Przed Capitolem w Waszyngtonie

Niezapomniane emocje w kasynie w Las Vegas
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W CZASie tegoroCZnyCh ferii ZiMoWyCh nAJMłodSi nie Mogli nArZeKAć nA nudę. liCZne AtrAKCJe PrZygoto-
WAły M.in. BiBlioteKA PuBliCZnA iM. MArii KonoPniCKieJ WrAZ Z MidiCentruM, SuWAlSKi oŚrodeK Kultury, Mu-
ZeuM oKręgoWe, oŚrodeK SPortu i reKreACJi orAZ SuWAlSKie SZKoły i PrZedSZKolA.

feRie w suwałkaCH

Dużym zainteresowanie cieszyły się zajęcia feryjne w Suwalskiej Bibliotece im. Marii Konopnickiej. W „Smykałce” dzieci pod fachowym okiem dorosłych przygoto-
wały „szaliki i czapeczki” dla Krężołka i innych suwalskich krasnoludków. Były też zajęcia plastyczne, literackie oraz z robotyki w Midicentrum. Dzieci przygotowały 
również ruchową inscenizację „Lokomotywy”  J. Tuwima oraz wcielały się w rolę Pippi Pończoszanki

W czasie tegorocz-
nych ferii zima nie 
dopisała, ale moż-
na było niezależnie 
od pogody pojeździć 
na łyżwach na kry-
tym lodowisku przy 
Szkole Podstawowej 
nr 11.
Zainteresowanie było 
tak duże, że trzeba 
było wydłużyć go-
dziny otwarcia lo-
dowiska

Pasiaki, aplikacje i inne małe formy tkackie powstawały na za-
jęciach prowadzonych przez Halinę Mackiewicz w SOK. Na 
Zimową Akademię Artystyczną, czyli Ferie z SOK-iem nuda 
miała zakaz wstępu. A zajęć było bez liku
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Przez dwa dni w czterech suwalskich halach sportowych rywalizowa-
ło prawie 350 dziewcząt i chłopców w turnieju w futsalu. Największe suk-
cesy w nim odniosły drużyny Salos Róża Kutno. 

W meczu z Salos Róża Kutno suwalska młodzież (w żółtych koszulkach) prze-
grała 0:4

Suwalska młodzież wywalczyła jeden brązowy medal w rywaliza-
cji chłopców w grupie A. Salos Róża Kutno otrzymała Puchar Fair Play 
Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, a Salos Dobieszczyzna została wyróżnio-
na Pucharem PWSZ Suwałki za walory kulturalno-moralne.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

DwuTygoDnik SuwalSki
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Obchody 25-lecia Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej SALOS w Suwałkach połączono z inauguracją XXII 
Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu. 

Podczas jubileuszowego spotkania w SOK zasłużeni działacze zosta-
li uhonorowani medalami 25-lecia. 

Oficjalnego otwarcia Igrzysk do-
konał prezes Salezjańskiej Organi-
zacji Sportowej RP prof. Zbigniew 
Dziubiński. Wszystko odbyło się 
zgodnie z ceremoniałem olimpij-
skim. Był symboliczny ogień olim-
pijski i przysięga sportowców,  
w której zobowiązali się do walki 
zgodnie z zasadami fair play

Życzenia oraz gratulacje złożyli m.in.: Czesław renkiewicz, prezy-
dent Suwałki i Zdzisław Przełomiec, przewodniczący suwalskiej Rady 
Miejskiej.

– SALOS Suwałki od lat uczestniczy w mieście w wychowaniu dzieci  
i młodzieży poprzez sport i zdrową rywalizację. Jest wiarygodnym part-
nerem dla samorządu – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

A wszystko to odbywa się zgodnie z ideą 
św. Jana Bosko. Przez 25 lat istnienia suwal-
skiego SALOS w jego zajęciach sportowych 
uczestniczyło ok. 10 000 dzieci i młodzie-
ży. Tę organizację w Suwałkach przed 25 
laty założył salezjanin ks. andrzeja Kurto. 

Obecny prezes  suwalskiego SALOS Dariusz 
Ułanowicz wręcza medale swoim poprzedni-
kom: Mirosławowi Hartungowi, Andrzejowi 

Turowskiemu oraz prezydentowi 
Cz. Renkiewiczowi i Adamowi Ołowiowi 

sRebRny jubileusz suwalskiego salos

Dziewczęta 
z RESO 
Akademia 2012 
Suwałki 
wygrały 7:0 
z drużyną 
Łódź Wodna

>>

Nie brakowało młodych alpinistów, którzy pod czujnym 
okiem rodziców i instruktorów uczyli się wspinaczki na 
ściance. Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował 
tradycyjnie niezwykle bogatą ofertę zajęć na świeżym powie-
trzu, w aquaparku i w hali sportowej

Na zajęciach w Muzeum Okręgowym naj-
młodsi wspólnie z rodzicami mogli poznać 
tajniki trudnej sztuki ceramicznej. Powsta-
wały wspaniałe dzieła sztuki – żółwie, mi-
seczki, lalki – zwłaszcza że były wykonane 
osobiście 
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kontRasty
W „Galerii na marmurach” przy  

ul. T. Noniewicza 71 oglądać moż-
na prace Grupy Plastycznej Sztalugi. 
Prace nad wystawą „Kontrasty” trwa-
ły przez cały ubiegły rok. W tym cza-
sie powstało wiele interesujących ob-
razów inspirowanych codziennością i 
fotografią. Wnikliwa obserwacja i po-
szukiwania tematu, stały się kanwą 
opowieści malarskich: kompozycji z 
kwiatami, tematów związanych z przyrodą, obrazów zamkniętych w jeden cykl 
– swoiste zaproszenie do świata koloru, czasami żartu, takiego, jakim widzą go 
malarki Grupy Plastycznej Sztalugi. 

Do 12 marca na wystawie  można oglądać prace: grażyny Czajki, teresy 
gajek, danuty Laszkowskiej, alicji malinowskiej, teresy malinowskiej, 
Jadwigi mańczuk, Jolanty naskręt, Bożeny nowackiej, aurelii Pieczulis, 
Wiery Pszczółki, magdaleny rosłaniec, alicji Skalskiej, Barbary Sołowiej, 
Krystyny Szukiłowicz.

DwuTygoDnik SuwalSki
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pRaCe piCassa 
w suwałkaCH

W Galerii Patio SOK przy ul. Jana Pawła II 5 odbył się wernisaż prac 
Pabla Picassa, jednego z najwybitniejszych twórców współczesnej sztu-
ki nowoczesnej, prekursora kubizmu. Na wystawie prezentowane są ory-
ginalne akwaforty, linoryty i seriografie ze słynnej teki Vollarda z 1933 
roku, cyklu „Korrida i Bachanalie”, litografie do „Wojny i Pokoju” oraz te-
ki erotyków z 1969 roku. Prace pochodzą z kolekcji dariusza matyjasa.  
W Suwałkach można je oglądać do 18 marca.

Pablo Picasso to jeden z najsłynniejszych artystów XX wieku. Ten nie-
zwykle charyzmatyczny twórca o nietuzinkowym temperamencie, upra-
wiał różne dziedziny sztuki. Jego artystyczna wszechstronność objawiała 
się zarówno w technice (malarstwo, rzeźbiarstwo, grafika, ceramika), jak 
i w formie (w swej pracy używał ołówka, akwarel, farb olejnych, kredek, 
metalu, gipsu, kamienia oraz różnorodnych odpadów).

nowośCi CzytelniCze
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zapra-

sza czytelników po nowości książkowe, które można wypożyczać  
w Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziale dla Dzieci oraz trzech filiach na 
terenie miasta. 

B i b l i o te k a  z a ko ń -
c z y ł a  r e a l i z a c j ę  z a - 
dania  w r amach Pro 
gramu Wieloletniego 
„ N a r o d ow y Pr o g r a m 
Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1 – Zakup no-
wości wydawniczych do 
bibliotek publicznych”  
w roku 2017. Za kwotę  
48 tys. z dotacji Biblioteki 
Narodowej i 32 000 zł 
wkładu własnego zaku-
piono 3 768 książek oraz audiobooków. Dzięki czemu można wypożyczyć 
w naszej placówce m.in. książki, na podstawie których powstają najnow-
sze adaptacje filmowe i inne pozycje znajdujące się na listach top sprzeda-
ży. Zakupiono także książki nagradzane lub nominowane do różnych na-
gród literackich (np. „Serce” Radka Franczak – Nagroda NIKE 2017, „Żeby 
nie było śladów” Cezarego Łazarewicza, „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” 
Marcina Wicha – Paszport POLITYKI 2017).

Zakup nowości wydawniczych został zrealizowany 
ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

>> >>

o afRyCe 
w biblioteCe

Dzieci i ich rodzice z dużym zainteresowaniem wysłuchały barw-
nej opowieści podróżnika Michała Synowca o „Pustyni Namib i zwie-
rzętach Afryki” w czasie spotkania zorganizowanego w Bibliotece 
Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Na pewno po tym spo-
tkaniu jego uczestnicy dużo więcej wiedzą o Afryce, zwłaszcza o tych 
miejscach odległych od utartych szlaków, gdzie zazwyczaj nie trafia-
ją zorganizowane wycieczki.

M. Synowiec od 20 lat wędruje w różny sposób po świecie. 
Animator off-roadu, pilot samolotowy, paralotniowy i skoczek spa-
dochronowy. Kiedyś wspinacz i płetwonurek, cały czas przewodnik 
górski. Animator i twórca rozmaitych przedsięwzięć pomocowych 
dla Polaków i Polonii na Wschodzie. Z zamiłowania i wykształce-
nia etnograf.

>>
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BiBLiOteKa PuBLiCZna im. marii KOnOPniCKieJ W 
SuWaŁKaCH zaprasza:

¿  na w ystawę fotogra-
fii „Ptaki polskie” autorstwa 
Krzysztofa Szymańskiego – 
białostoczanina, którego pa-
sja są „bezkrwawe łowy” apa-
ratem fotograficznym oraz 
„ucieczki wycieczki” z rodzi-
ną lub samotnie – galeria „Na 
schodach” przy ul. E. Plater 
33A;

¿  wspólnie z Cinema Lumiere w 
Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj i 
obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz 

i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D (w 
cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Cudowny chłopak”, 
„Więzień Labiryntu: Lek na śmierć”, „Nowe oblicze Greya” i „Pszczółka 
Maja: Miodowe igrzyska”. 

SuWaLSKi OśrOdeK KuLtury zaprasza na: 
¿ na Tłusty Czwartek z kapelą Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna. 

Kapela w składzie: Beata Chudecka (skrzypce), Adam Marszałek (skrzyp-
ce), Magdalena Sowul (klarnet, śpiew), Bartosz Drzemicki (trąbka), Daniel 
Dobko (kontrabas, śpiew), Kamil Burzyński (instrumenty perkusyjne)  
i Krzysztof Krzesicki (fortepian, kapelmistrz) zagra utwory muzyki ludo-

wej we własnych opra-
cowaniach i ciekawych 
aranżacjach – 8 lute-
go o godz. 19.00 w Sali 
im. A. Wajdy, ul. Jana 
Pawła II 5, bilety: 15 zł; 

¿ spektakl „Zuzia i przyjaciele” w wykonaniu młodych artystów z grup 
tanecznych SOK: Radość, Dance Academy, Dotyk Mini i Fleksik, aktorów 
Teatru Form Czarno-Białych PLAMA i wokalistów Studia Piosenki Świetlik 
w reżyserii Iryny Popowej. Muzykę napisał Grzegorz Bogdan, dialogi  
i teksty piosenek – Paweł Bydelski – 10.02. (sobota) godz. 18.00 w Sali  
im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 20 zł; 

¿ na koncert Filharmonii Suwałk: 
Muzyka Filmowa w wykonaniu Film 
Jazz Project i Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej i Luisa Nubiola, jazzo-
wego saksofonisty z Kuby – 16 lute-
go (piątek) o godz. 19.00 w Sali im. 
A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 
40 i 20 zł (ulgowe); 

¿ na DKF 13: projekcja filmu „Przeżyć: metoda Houellebecqa” – 21.02 
(środa) godz. 18 w Sali Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bilety: 12 zł, 
karnety (na wszystkie 6 filmów): 54 zł; 

¿  na spektakl „Grace & Gloria”  
w wykonaniu Stanisławy Celińskiej 
i Lucyny malec – 25.03. (niedzie-
la) o godz. 17.00 w Sali im. A. Wajdy,  
ul. Jana Pawła II 5, bilety: 50 i 30 zł 
(ulgowe) – już w sprzedaży; 
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zaproszenia suwalskie ¿ na wystawę fotografii Krzysztofa ślachciaka – w Galerii PAcamera 
przy ul. T. Noniewicza 71,wystawa czynna do 11.03;

¿ na wystawę „Joanna Jabłońska Artystycznie” – rysunki, malarstwo 
i grafiki w Galeria Jednego Obrazu – plac J. Piłsudskiego przy parku 
Konstytucji 3 Maja, wystawa czynna do 18 lutego.

Wszystkie zdjęcia do SOK ze strony internetowej SOK-u

Centrum SZtuKi WSPóŁCZeSneJ – gaLeria 
andrZeJa StrumiŁŁy, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wernisaż wystawy Jana Kantego Pawluśkiewicza „SENSY BYTY 

M A R A”.  J .  K a n t y 
Pawluśk iewic z to 
twórca wszechstron-
ny: malarz, kompo-
zytor muzyki teatral-
nej i filmowej, autor 
monumentalnych 
d z i e ł  o r a t o r y j n o
-kantatowych, czło-
nek Europejskiej Akademii Filmowej – 9 lutego (piątek) godz. 18.

BLaCK PuB KOmin, ul. E. Plater 1 zaprasza:
¿ na koncert Chałturki (punk rock gniew) i Syrbskiego Jebu (no-

ise rock z Warszawy), 10 lutego w godz. 20.00-23.59, start godz. 20.00. 
Wstęp: normalny – 15 PLN, nienormalny – 20 PLN;

¿ na motocyklowy wyścigi na lo-
dzie 17 lutego (sobota) o godz. 13  
w  W i ż a j n a c h ,  w s t ę p  w o l ny. 
Więcej informacji w Pub Komin. 
Zapraszamy. Patronat medialny 
„DTS”;

¿ na koncert Moskwa Punk Fest, 23 lutego w godz. 20.00-23.00.

„rOZmarinO”, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert z cyklu Kraina Łagodności w wykonaniu „Duetu z Przypadku” 

czyli Dorota Bujnowska i Emil Kulbacki – 9 lutego (piątek), godz. 19;

¿ koncert zespołu „Zmiana Wachty” – 16 lutego (piątek) o godz. 19, bilet: 
15 zł (z rezerwacją miejsca), wejściówka 10 zł – sprzedaż przed koncertem.

Cinema Lumiere zaprasza na filmy:
– 6 lutego godz. 18.30 – „The Florida 

Project” (dramat) – Kino Konesera;

– do 8 lutego – „Cudowny chłopak” (ko-
mediodramat/familijny), „Pszczółka Maja: 
Miodowe igrzyska” (kom. anim./ przygod.), 
„Plan B” (komediodramat), „Więzień la-
biryntu: Lek na śmierć” (thriller/akcji/s-f ),  
„Wszystkie pieniądze świata” (thriller), 
„Gnomy rozrabiają” (komedia anim./familij-
ny), „Podatek od miłości” (komedia), „COCO” 
(anim./przygod.)

– od 9 lutego – „Pełnia życia” (melodramat/
biogr.), „Nowe oblicze Greya” (melodramat), 
„Winchester. Dom duchów” (horror); 

– 10 lutego – Horrorowa Noc Filmowa  
– w programie „Winchester. Dom duchów”  
i „Leatherface”;

– od 14 lutego – „Czarna panetra” 2D+3D;

– od 16 lutego – „Czwarta władza” (dramat); 

– 21 lutego – „Kobiety mojego życia”(dramat)– Babskie wieczory.
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WydarZenia SPOrtOWe

CZtery medaLe SKB LitPOL-maLOW SuWaŁKi
Kamila Augustyn i Michał Łogosz w grze mieszanej oraz K. Augustyn 

w grze pojedynczej kobiet wywalczyli złote medale w Lubinie na 54. 
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Elity w badmintonie. W finale 
miksta zawodnicy SKB Litpol-Malow pokonali 21;15, 21:15 parę Magdalena 
Świerczyńska/Paweł Śmiałowski. W finale singla kobiet K. Augustyn wy-
grała 21:17,21:17 z Joanną Stanisz.

Kamila Augustyn 
była najlepszą 
badmintonistką 
Mistrzostw Polski. 
Wywalczyła dwa 
złote medale.  
W mikście zagrała 
wspólnie z nie-
zwykle utytuło-
wanym Michałem 
Łogoszem

Ponadto w grze podwójnej mężczyzn zawodnik SKB Litpol-Malow 
Łukasz Moreń grający w parze z Wojciechem Szkudlarczykiem wywal-
czył srebro. W finale para suwalsko-białostocka przegrała 15:21, 15:21 
z Miłoszem Bochatem/ Adamem Cwaliną. W grze podwójnej kobiet 
Magdalena Witek grająca z Kornelią Marczak(Plesbad Pszyczyna) wy-
walczyły brązowy medal. W półfinale przegrały 26:28, 15:21 z Agnieszką 
i Anetą Wojtkowskimi reprezentującymi barwy Hubala Białystok. W su-
mie badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki wywalczyli cztery medale: 
2 złote, jeden srebrny i 1 brązowy.

W finałach indywidualnych mistrzostw Polski w badmintonie wystą-
pili jeszcze zawodnicy SKB Litpo-Malow:

– gra pojedyncza mężczyzn: Michał Sobolewski (przegrał w 1/8 z póź-
niejszym mistrzem Polski Michałem Rogalskim) i Filip Krukowski (nie prze-
brnął kwalifikacji);

– w grze podwójnej mężczyzn: M. Sobolewski grający z Adamem Stolcem 
z Hubertusa Zalesie Górne przegrali w ćwierćfinale z późniejszymi mistrzami 
Polski Bochat/Cwalina; Michał Barański/ F. Krukowski odpadli w 1/16;

– w grze podwójnej kobiet Monika Bieńkowska grająca z Dominiką 
Guzik– Płochowską odpadły w 1/8;

– w mikście M. Witek grająca z Aleksandrem Jabłońskim(Hubal 
Białystok) przegrali w ćwierćfinale z późniejszymi mistrzami Polski 
Łogosz/ Augustyn; Ł. Moreń/ M. Bieńkowska odpadli w 1/8.

SKB LitPOL– maLOW WaLCZy O miStrZa
W najbliższą sobotę w Kobyłce koło Warszawy badmintoniści SKB 

Litpol-Malow rozegrają finałowy mecz o drużynowe mistrzostwo Polski. 
Ich rywalem będzie UKS Hubal Białystok.

I to właśnie z tym zespołem, pierwszą od dłuższego czasu porażkę  
w badmintonowej ekstraklasie poniosła drużyna szesnastokrotnego mistrza 

Polski SKB Litpol-Malow. W piątym turnieju 
rundy zasadniczej rozegranym w Białymstoku 
SKB Litpol-Malow przegrał 3:4 z gospodarza-
mi Hubal Białystok. Przed tym turniejem oba 
zespoły nie poniosły żadnej porażki i zapewni-
ły sobie grę w finale drużynowych mistrzostw 
Polski. Zatem mecz miał raczej charakter pre-
stiżowy, a nie decydował o mistrzostwie Polski. 
Nic dziwnego, że obie drużyny przystąpiły do 
niego w nie najsilniejszych składach. W SKB za-
brakło przede wszystkim Indonezyjki Aggunni.

W meczu z Hubalem punkty dla SKB 
Litpol– Malow zdobył Irlandczyk Evans w grze 
pojedynczej i w mikście z Kamilą Augustyn 

Punkty zdobył też męski debel Michał Łogosz– Łukasz Moreń. O zwy-
cięstwie białostockiej drużyny zdecydowały gry kobiet i słabsza posta-
wa zawodniczek SKB Litpol-Malow, zwłaszcza Magdalena Witek nie bę-
dzie najlepiej wspominać turnieju w Białymstoku.

W meczu finałowym badmintonowej ekstraklasy zapewne obie druży-
ny zagrają w nieco mocniejszych składach, ale obrona przez zawodników 
SKB Litpol-Malow tytułu drużynowego mistrza Polski nie będzie łatwa. 

śLePSK trZeCi
Po rozegraniu dwudziestu meczów siatkarze suwalskiego Ślepska  

z dorobkiem 40 pkt zajmują trzecie miejsce w tabeli I ligi. I po ostatnich 
zwycięstwach w suwalskiej hali OSiR praktycznie zapewnili sobie miej-
sce w czołowej czwórce I ligi po rundzie zasadniczej, co oznacza że będą 
gospodarzem pierwszego meczu rundy play off. W rundzie zasadniczej 
Ślepsk rozegra jeszcze dwa mecze z Noriwdem w Częstochowie i 17 lu-
tego o godz. 16 z Lechią Tomaszów Mazowiecki w Suwałkach. Natomiast 
drużyny zajmujące lokaty w tabeli bezpośrednio za Ślepskiem czyli Stal 
Nysa i Krispol Września zagrają ze sobą w ostatniej kolejce.

W ostatnich rozegranych spotkaniach, najpierw siatkarze Ślepska po 
bardzo dobrym meczu wygrali 3:0 (25;22, 25:22, 27:25) z AZS AGH Kraków. 
Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano wychowanka SUKSS Suwałki 
Jakuba Krupińskiego. W niezwykle wyrównanym meczu rozegranym  
3 lutego w Suwałkach Ślepsk pokonał 3:2 (25:21, 27:29 25:27, 25:21, 16:14) 
APP Krispol Września. 

Decydują-
ce punkty w 
piątym secie 
dla Ślepska  
zdobył Kewin 
Sasak (ska-
cze do bloku 
z nr 9) i on 
został wybra-
ny najlepszym 
zawodnikiem 
meczu

Wigry WygryWaJą
Pierwszoligowi piłkarze suwalskich Wigier rozegrali kolejne me-

cze sparingowe z czołowymi litewskimi klubami. Wszystkie zwycięskie. 
Najpierw Wigry wygrały 4:1 z FK Jonava. Gole dla suwalskiej drużyny zdo-
byli: Pylypczuk x 2, Dadok i Rybicki. Następnie Wigry pokonały 4:0 druży-
nę Baltija Paneveżys. Gole strzelili: Klimala x 2, Iorga i Pylypczuk.

Piłkarze Wigier wygrali też w Kownie z miejscowym Żalgirisem. 
Zwycięskiego gola dla suwalskiej drużyny w 90 min. strzelił Klimala. 
Kolejne mecze sparingowe Wigry rozegrają z: Żalgiris Wilno (17.02) oraz 
Olimpią Zambrów (24.02).

SuWaLSCy SZaCHiśCi „gWiaZdą PóŁnOCy”
Szachiści Klubu Szachowego Hańcza 

Suwałki wygrali VI Międzynarodowy 
Festiwal Szachowy ”Gwiazda Północy” w 
Jastrzębiej Górze. W turnieju OPEN wygra-
ła Michalina Rudzińska, która zdobyła klasę 
sportową mistrzowską oraz uzyskała I nor-
mę mistrzowską.

Turniej  do lat  14 w ygra ł  Pawe ł 
Czarniecki, na trzecim miejscu w gru-
pie chłopców był   Błażej Pieczulis. Wśród 
dziewcząt drugie miejsce zajęła Martyna 
Walendykiewicz, a czwarte Maria Pałejko. 
Turniej do lat 10 wygrała Anna Czarniecka, 
a trzecią lokatę wywalczyła Gabriela 
Pałejko, która wśród dziewczynek była na 
drugim miejscu. Gratulacje zawodnikom, 
trenerowi i rodzicom.  Fot. Beata Choińska
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Lp. naZWa OrganiZaCJi nr. KrS

1 Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych 
Psychicznie „Nadzieja” 

KRS: 0000039749

2 Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących 
„Cross” 

KRS: 0000046079

3 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 
w Suwałkach 

KRS: 0000046113

4 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej 
„SL Salos” 

KRS: 0000051648

5 Suwalski Klub Karate Kyokushin KRS: 0000052561
6 Suwalski Klub Badmintona KRS: 0000058406
7 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego “Motokart” KRS: 0000059375
8 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego KRS: 0000060952
9 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” KRS: 0000061644
10 Suwalskie Stowarzyszenie  „Amazonka” KRS: 0000063469
11 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej KRS: 0000065746
12 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku KRS: 0000066543
13 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok KRS: 0000069745
14 Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” w Suwałkach KRS: 0000069867
15 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” KRS: 0000071636

16 Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” KRS: 0000076600
17 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski KRS: 0000077283
18 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Filar” KRS: 0000080030
19 Stowarzyszenie „Spełniona Nadzieja” w Suwałkach KRS: 0000093850
20 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” KRS: 0000139901
21 Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” KRS: 0000145638
22 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób 

Niepełnosprawnych w Suwałkach
KRS: 0000157858

23 Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy „Ognisko 
Domowe” 

KRS: 0000162437

24 Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki KRS: 0000212319
25 Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Suwałki KRS: 0000217533
26 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej KRS: 0000226036
27 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie KRS: 0000321667
28 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów KRS: 0000332833
29 Suwalska Szkoła Lotnicza KRS: 0000341158
30 Stowarzyszenie Zamiast KRS: 0000357698
31 Fundacja Promyk KRS: 0000373528
32 Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” KRS: 0000400320
33 Fundacja Art-SOS Alicji Roszkowskiej KRS: 0000419669
34 Fundacja Zwierzęta Niczyje KRS: 0000463161
35 Klub Rowerowy MTB Suwałki KRS: 0000445489

Rozpoczął się czas rozliczeń PIT-ów czyli podatku dochodowe-
go za 2017 rok. Z tytułu rozliczenia podatkowego za 2017 rok po-
datnicy mogą wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz, 
której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku. Wystarczy po wyliczeniu zobowiąza-
nia podatkowego za 2017 r. czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisać nazwę 
i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji, na rzecz, której chcemy prze-
kazać określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku. Resztę zrobi urząd skarbowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz suwalskich organizacji pożytku publicznego, na które moż-
na przekazać 1% należnego podatku. Organizacje te prowadzą szereg społecznie użytecz-
nych działań na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdro-
wia, edukacji, organizacji wypoczynku, sportu i kultury.

teraz pit może 
rozliczyć urząd

Wszyscy podatnicy, którzy składają roczne ze-
znania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wspar-
cie administracji skarbowej. Wystarczy, że złożą krót-
ki wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy wypełni za 
nich deklarację podatkową. PIT za podatnika rozli-
czy urząd skarbowy.

Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli 
wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skar-
bowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla 
podatnika roczne rozliczenie podatku na formula-
rzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzy-
skuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy 
czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi 
rehabilitacyjnej).

Jak można podpisać wniosek: podpisem kwali-
fikowanym, profilem zaufanym, kwotą przychodu 
wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni, przy uży-
ciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez 
bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościo-
wo-kredytową do weryfikacji – w drodze elektro-
nicznej – posiadacza rachunku bankowego (w przy-
padku wniosków składanych za pośrednictwem tych 
podmiotów).

W ciągu 5 dni od złożenia wniosku, jednak nie 
wcześniej niż 15 marca br., podatnik dostanie e-ma-
ilem informację, że urząd skarbowy przygotował ze-
znanie podatkowe.

Przygotowane zeznanie podatnik może zaakcep-
tować albo odrzucić. Jeżeli nie podejmie żadnego 
działania, to z upływem 30 kwietnia, zeznanie to zo-
stanie uznane za zaakceptowane.

PIT-WZ jest dostępny na Portalu Podatkowym 
Ministerstwa Finansów. Wniosek można także zło-
żyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczęd-
nościowo-kredytowych, które świadczą usługę dro-
gą elektroniczną.

Więcej informacji znajduje się na Portalu 
Podatkowym w zakładce Wniosek o sporządzenie 
zeznania (PIT-WZ).

ź r ó d ł o :  I z b a  A d m i n i s t r a c j i  S k a r b o w e j  
w Białymstoku

>>



6.02.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

16

doktoR nina
Ta k  w ł a ś n i e  

– „Dok tor Nina”, 
mówili o niej nie-
zliczeni pacjenci 
w głębokiej Rosji, 
gdzie się urodzi-
ła, uczyła się i pra-
cowała, później na 
Ukrainie, oraz po 
latach w Polsce,  
w Suwałkach, do 
których przybyła  
z mężem Polakiem. 

I gdzie, po 96. latach pracowitego życia, właśnie 
niedawno zmarła. 

Suwałki to był w jej życiu etap długi, ostatni i 
bardzo ważny. Przyjechała tu w 1958 roku i była 
jednym z nielicznych lekarzy pośród ogromnej 
rzeszy pacjentów. Nie przerażało to jej jednak, 
miała bowiem za sobą nieprawdopodobną, je-
dyną w swoim rodzaju praktykę i doświadcze-
nie – wojnę i pracę w szpitalu w Świerdłowsku 
(Jekaterynburgu). Trafiła tam jako studentka me-
dycyny w czas okrutnej wojny, która wypełni-
ła ten szpital tysiącami rannych i umierających.  
– To była niezwykła praktyka dla studentów me-
dycyny, wspominała doktor Nina, a co zapisała jej 
córka Marina Czernyszowa, która odwiedziła na-
szą redakcję i poinformowała o śmierci mamy.

Panią  Marinę gościliśmy pierwszy raz przed 
laty, w 1996 roku. Udzieliła nam wtedy wywia-
du jako współinicjatorka ruchu ekologicznego 
w Zaporożu na Ukrainie i tamtejsza radna. Z wy-
kształcenia inżynier chemik szczególnie mocno 
angażowała się w obronę zagrożonej przyrody. 
W Suwałkach bywała często, odwiedzała tu ma-
mę, aż wreszcie osiadła na stałe.

– Moja mama, z urodzenia Rosjanka, spędzi-
ła w Suwałkach prawie pół wieku. I przez długie 
lata, póki starczało jej sił, pracowała, leczyła, po-
cieszała. W pamięci wielu suwalczan pozostała 
również jako ta, która podczas modnych w swo-
im czasie prywatek brała do rąk gitarę i śpiewała. 
A grała i śpiewała naprawdę pięknie, bo to wła-
śnie muzyka i wokalistyka były jej prawdziwą mi-
łością. „Prawdziwie rosyjska dusza” – wzdycha-
li słuchacze. Marzyła nawet o konserwatorium, 
ale życie potoczyło się inaczej, została lekarzem.

W 2011 roku, z okazji 60-lecia pracy zawodo-
wej, Nina Koriukowa odebrała z rąk profesora 
Janusza Kłoczko dyplom uznania. Niewiele by-
ło tych oficjalnych wyróżnień, państwo polskie 
nie uznało jej nawet kilkunastu lat pracy w zawo-
dzie w ZSRR, co miało swoje niebagatelne zna-
czenie przy naliczaniu emerytury. – Ale dla mo-
jej mamy tak naprawdę liczyło się co innego, to 
znaczy wdzięczność pacjentów – mówi Marina 
Czernyszowa. 

A było ich, pacjentów, tysiące; Rosjan, 
Ukraińców, wreszcie Polaków – suwalczan.  
– Myślę, że moja  mama, choćby za te dziesiąt-
ki lat pracy w Suwałkach, zasługuje na kilka 
słów wspomnienia – mówi pani Marina. – Któż 
jak nie ja, która wie o niej tak wiele, ma się o to 
upomnieć?

pieniądze do wzięCia
Największy problemem jeżeli chodzi o jakość powietrza  

w Suwałkach są te części miasta, gdzie dominują domy jednoro-
dzinne, których właściciele korzystają z własnych pieców. Aby ten 
stan poprawić suwalski samorząd po raz trzeci ogłasza program 
ograniczania niskiej emisji, a tym samym dofinansowania wymia-
ny kotłów centralnego ogrzewania na proekologiczne. Do wyko-
rzystania jest podobnie jak w latach ubiegłych 200 tys. zł. Wnioski 
można składać od 15 lutego do 31 marca tego roku. Dotacje prze-
znaczone są dla właścicieli domów jednorodzinnych, ale w grę 
wchodzą również wspólnoty mieszkaniowe.

W przypadku domów jednorodzinnych dotacja wynosi do  
3 tys. zł, natomiast w przypadku wspólnot mieszkaniowych do  
10 tys. zł. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
b) podłączenie do sieci gazowej
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źró-

deł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach tech-
nicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie: www.um.suwalki.pl 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce menu tematyczne/ochrona środowi-
ska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

>> >>

PreZydent miaSta SuWaŁK 
ogłasza przetarg 

ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, 
oznaczonej działką nr 31168/4 o powierzch-
ni 0,2405 ha, położonej w Suwałkach przy ul. 
Bakałarzewskiej, posiadającej urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00015840/1. Na ww. nie-
ruchomości znajduje się nieużytkowana sieć 
kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanali-
zacyjnymi przeznaczona do likwidacji. Ponadto 
na nieruchomości zlokalizowane są sieci: teleko-
munikacyjna, energetyczna i słupy oświetlenio-
we. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłat-
nego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego 
udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich 
awarii bądź konserwacji. W przypadku kolido-
wania sieci z nową inwestycją, nabywca na koszt 
własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z 
właścicielami sieci. Teren nieruchomości poro-
śnięty jest drzewami i krzewami. Nieruchomość 
przeznaczona jest do sprzedaży na cele usłu-
gowe. Szczegółowe warunki zabudowy zawar-
te są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Nr 72 zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 26.07.2017 roku.

Cena wywoławcza: 176 000 zł brutto (słownie: 
sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Wadium: 17 600 zł (słownie: siedemnaście ty-
sięcy sześćset złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2018 ro-
ku 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 wysoko-
ści na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 8 marca 2018 
roku. W tym dniu kwota wadium musi być uzna-
na na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie 
wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemne-
go oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogło-
szenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu 
z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporzą-
dzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób 
reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu 
przetargu z dowodem tożsamości lub repre-
zentowanie przez pełnomocnika na podstawie 
pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jed-
nego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć sto-
sowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w 
związku małżeńskim zobowiązane są złożyć ko-
misji przetargowej przed przystąpieniem do 
przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozo-
stają w związku małżeńskim.

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

 Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.

 Szczegółowych informacji dotyczących 
przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i  Ro lnic t wa Ur zę du 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 
pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 36/2018
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dyŻury KOnSuLtaCyJne
członków Suwalskiej Rady Seniorów

 6 lutego (godz. 10-13) – Kazimierz Jakimowicz
       13 lutego (godz. 10-13) – Piotr marian Luto
       20 lutego (godz. 10-13) – Krystyna Polkowska

       27 lutego (godz. 10-13) – Lucyna śniecińska
Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-

niu telefonicznym: 601 917 445

PreZydent miaSta SuWaŁK
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograni-
czony na dzierżawę nieruchomości grun-

towych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzier-

żawę nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Miasta Suwałki. 

1. działki ozn. nr geod: 20039, 20050, 20059, 
20587 o łącznej powierzchni 1,3858 ha, położo-
ne w Suwałkach przy ul. Studzieniczne, obręb nr 
1, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 
0,8764 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1291 ha, la-
sy na gruntach klasy V o pow. 0,3803 ha. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad 
racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmioto-
wych działek brak jest obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi 277 zł (słownie: dwie-
ście siedemdziesiąt siedem złotych). 

Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzy-
dzieści złotych).

część działki ozn. nr geod: 32826 o po-
wierzchni 0,9500 ha, położonej w Suwałkach, 
przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowanej ja-
ko grunty orne klasy V o pow. 0,9500 ha. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad 
racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowią-
zującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej zatwierdzonym uchwałą 
nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 26.10.2016 r., opublikowaną w Dz. Urz. 
Województwa Podlaskiego z dnia 17.11.2016 
r., poz. 4261 przedmiotowa działka zawiera się  
w konturze o symbolu 79R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi 190 zł (słownie: sto dzie-
więćdziesiąt złotych). 

Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwa-
dzieścia złotych).

część działki ozn. nr geod: 31205 o po-
wierzchni 1,4000 ha, położonej w Suwałkach, 
przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfiko-
wanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4000 
ha. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 
30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany 
będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy 
według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla 
przedmiotowej działki brak jest obowiązujące-
go miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi 280 zł (słownie: dwie-
ście osiemdziesiąt złotych). 

Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzy-
dzieści złotych).

Pierwszy przetarg na ww. działki odbył się  
w dniu 05 października 2017 r. i zakończył się wy-
nikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpła-
cił wadium.

 Drugi przetarg na ww. działki odbył się 14 
grudnia 2017 r. i zakończył się wynikiem nega-
tywnym, ponieważ jedna osoba wpłaciła wadium 
i nie stawiła się na przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lute-
go 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu 
m i e j s k i e g o w S u w a ł k a c h p r z y u l .  a . 
mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z pro-
jektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. 
Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizycz-
ne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 – wpłacenie wadium w podanej wysoko-

ści na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w 
Suwałkach do dnia 19 lutego 2018 r. W tym 

dniu kwota wadium musi być uznana na rachun-
ku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega 
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pi-
semnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią 
ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu 
oraz projektem umowy dzierżawy;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu  
z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporzą-
dzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób 
reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę 
uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, 
jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferu-
je co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 
1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłaco-
ne wadium zalicza się na poczet czynszu dzier-
żawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia 
umowy dzierżawy w terminie określonym przez 
organizatora przetargu. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium 
zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przy-
czyn może:

do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od 
jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 
1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38. 28/2018

Panu 
Wiesławowi Kowalewskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

matKi
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
29/2018

Wyrazy głębokiego współczucia

panu dr  romanowi Gałązce
i pani psycholog Marlenie Gałązce

z powodu śmierci 

OJCa  i  teśCia
składają Dyrekcja i Pracownicy

Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach

30
/2

01
8

Ogłoszenia „dtS”, tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

pRaCa
n Poszukuję osoby do pracy za granicą (Niemcy), sprzątanie, 

tel. 510 589 264.  17/2018
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Pies czarny  z białym krawatem, 
wiek 3 lata, odwdzięczy się 

miłością za miskę jadła

Smutny 2-letni pies, 
maść biszkopt, 
różowy nosek, 
poszukuje opieki 

Suka podobna 
do rottweilera, (3 lata), 

o spokojnym charakterze, 
czeka na własną rodzinę

Piękny, słodki rudy 
szczeniak, wiek 
4 miesiące, 
poszukuje domu

3-letni czarny kot 
(arystokrata), 

biały krawat i skarpetki, 
szuka ciepła i miłości
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PrZygarniJ PrZyJaCieLa 
Ze SCHrOniSKa „SianOŻęć”

W „DwuTygodniku Suwalskim publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów  
i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schronisku 
przy ul. Sianożęć 3 A.

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną: zaszcze-
pione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11.00-16.00, w sobotę od 11.00 do 14.00. 

www.e-schronisko.pl

>>

dzień walki z Rakiem
4 lutego po raz XVIII obchodziliśmy 

Światowy Dzień Walki z Rakiem. Dzień ten 
ustanowiony został na Światowym Szczycie 
Walki z Rakiem zorganizowanym w lutym 
2000 roku w Paryżu. Przyjęto wtedy Kartę 
Paryską, w której rządy różnych krajów  zobowiązały się do stwo-
rzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób no-
wotworowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach przy-
pomina, że ważnym w zapobieganiu chorobom nowotworowym 
jest wykonywanie badań profilaktycznych takich jak: cytologia, ko-
lonoskopia, mammografia, które są najskuteczniejszym sposobem 
na wczesne wykrycie oraz zapobieganie zachorowaniom na raka. 

Głównym powodem wysokiej liczby chorych, którzy umiera-
ją na raka, jest zbyt późne wykrycie choroby. Rośnie także liczba 
zachorowań na nowotwory złośliwe. W 2014 r. zgodnie z danymi 
Krajowego Rejestru Nowotworów odnotowano w Polsce 159,2 tys. 
nowych przypadków zachorowań na nowotwory oraz ponad 95,6 
tys. zgonów spowodowanych tymi schorzeniami. Tym samym, no-
wotwory stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, przyczy-
nę zgonów w Polsce odpowiadającą za 27% zgonów wśród męż-
czyzn i 24% zgonów u kobiet.

dotaCje na zabytki
W budżecie Miasta Suwałki na rok 2018 zaplanowano kwotę 

200 000 zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się 
na terenie Suwałk. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji zawarte 
są w uchwale  Nr XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (Dz. 
Urz. Woj. Podlaskiego z 5 kwietnia 2017 r., poz. 1356).

Treść uchwały z formularzem wniosku dostępne są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.suwalki.pl (zakładka – AKTY 
PRAWNE) oraz w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. 
T. Noniewicza 71A w Suwałkach (pok. 101 i 201, tel. 87 563-56-15-16). 
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego  w Suwałkach.

>>
infOrmaCJa

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działa-
jąc na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm. umowy go-
spodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu 
Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wia-
domości, że na okres 21 dni tj. od dnia 6.02.2018 r. do dnia 26.02.2018 r. został 
opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na 
stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl, w dzienniku www.monitorurzedowy.
pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nr 2/2018 z dnia 31 stycznia 2018 
r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.  37/2018

infOrmaCJa
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając 

na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościa-
mi stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z 
późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wia-
domości, że na okres 21 dni tj. od dnia 02.02.2018 r. do dnia 22.02.2018 r. został 
opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, 
na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku www.monito-
rurzedowy.pl wykaz nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. nieruchomości przezna-
czonych do najmu.  38/2018
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tu zaszła zmiana>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

archiwalne zdjęcia Suwałk ze zbiorów Archiwum Państwowego  
w Suwałkach oraz te same miejsca współcześnie. Autorem zdję-
cia archiwalnego jest tadeusz Smagacz. Do Czytelników „DTS” 
mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

w którym roku oddano do użytku budynek obecnego 
zespołu szkół Technicznych przy ul. sejneńskiej?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicznie naj-
nowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu: https://
www.facebook.com/dwutygodnik/
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Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź 
na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl Na od-
powiedź czekamy do 19 lutego.

Nagrodę z poprzedniego nr „DTS” wygrała agata Zakrzewska 
z Suwałk.

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

>> taki świąteCzny Czas 
Nagrody za najpiękniej w okresie świątecznym udekorowane do-

my i balkony odebrali  w ratuszu uczestnicy jedenastej edycji konkur-
su „Jest taki świąteczny czas…” ogłoszonego przez prezydenta Suwałk. 

Na konkurs wpłynęły 24 zgłoszenia. Przy ocenie świątecznych de-
koracji specjalna komisja brała pod uwagę wpływ kompozycji na es-
tetykę miasta, oryginalność dekoracji i wykorzystanie barw oraz lo-
go „Pogodne Suwałki”.

 – Państwa starania bardzo nas motywują. Deklaruję, że w tym 
roku miasto na Święta Bożego Narodzenia będzie jeszcze piękniej-
sze. Planujemy bowiem zakup nowych ozdób – powiedział Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk.

W kategorii dom jednorodzinny pierwszą nagrodę i 1000 zł komi-
sja przyznała iwonie dudzie, drugie miejsce i po 800 zł przypadło ex 
aequo  Krystynie Kardel i  Krzysztofowi gościńskiemu, natomiast 
trzecie miejsce i 600 zł ewie Korneluk.

W kategorii wystrój świąteczny balkonu obiektu mieszkaniowego  
w budynku wielorodzinnym pierwsze miejsce i 800 zł trafiło do Stanisławy 
tymeckiej, drugą nagrodę ex aequo i po 600 zł otrzymali gabriela i marek 
Życzkowscy oraz Barbara Łukaszewicz. Trzecie miejsce i 400 zł odebrała 
monika meyer.  Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Dom jednorodzinny Iwony Dudy 
uhonorowany pierwszą nagrodą

Wszyscy nagrodzeni w konkursie z prezydentem Cz. Renkiewiczem

Nagrodzony 
balkon 

Stanisławy 
Tymeckiej



Przed nami karnawałowe 
ostatki. W suwalskiej Bibliotece 
Publicznej im. M. Konopnickiej 
zorganizowano bal „Na ludo-
wą nutę”, na którym bawio-
no się przy akompaniamen-
cie akordeonu. Najmłodsi w 
stosownych strojach tańczyli 
m.in. oberki, polki i kujawiaki. 
Żadnego disco i rapu. Były kon-
kursy, malowanie twarzy, tańce 
oraz poczęstunek.

Zapraszamy za rok!

>>

Centrum Obsługi nieruchomości

międzynarodowy Koncern Obrotu nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPsI AGENCI, NAJsZYBsZE TRANsAKCJE
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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bal na ludowo w biblioteCe


