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XlV sesja 
rady Miejskiej

25 kwietnia o godz. 10 w sali obrad nr 26 w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, rozpocznie 
się XLV sesja Rady Miejskiej. Radni zajmą się m.in. uchwa-
łami: dotyczącymi Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
oraz w sprawie przyjęcia programu działań zmierzają-
cych do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk i 
udzielania bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, a także nadaniem nazw ulic.

Rajcowie zapoznają się też m.in. z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz ocenią zasoby pomocy społecznej za 2017 r. w Suwałkach.

3

zdaniem 
prezydenta

wtorek z radnym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 24 kwietnia zapraszają karol korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz 

Stanisław kulikowski z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 8 maja na suwalczan czekają 
kamil Lauryn z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz Józef w. murawko z Bloku Samorządowego.

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 wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierw-
szym piętrze Urzędu Miejskiego.

>>

rocznica 
zakończenia 
wojny

W samo południe 8 maja sygnałem syren przy 
pomniku Żołnierzy Września 1939 r. przy ul. Wojska 
Polskiego rozpoczną się obchody 73. rocznicy zakoń-
czenia II wojny światowej w Europie. W programie 
m.in. wystąpienia okolicznościowe, modlitwa w inten-
cji poległych i złożenie kwiatów. Fot. Archiwum

>>

Mam dobrą wiadomość dla rodziców, 
którzy chcą zapisać swoje dzieci do miej-
skiego żłobka. Najszybciej w 2019 roku do 
użytkowania zostanie oddany żłobek dla 
ponad 100 maluchów. Mieścić się będzie  
w zabytkowym budynku przy ul. Kościuszki 
6. Inwestycja będzie możliwa dzięki temu, że 
Parafia Św. Aleksandra – będąca właścicie-
lem obiektu – chce zwrócić za darmo Miastu 
Suwałki całą nieruchomość.

Budynek po był ym Kolegium Na- 
uczycielskim, który kilkanaście lat temu został 
przekazany w drodze darowizny parafii św. 
Aleksandra stanie się z powrotem własnością 
Miasta Suwałki. W ostatnich dniach z propozy-
cją zwrotu budynku wystąpili do mnie przed-
stawiciele kościoła. Mam już gotowy pomysł  
na to co powstanie w tym obiekcie. Będzie to 
nowy miejski żłobek.  Od razu jak tylko zostanie 
spisany akt notarialny będę chciał rozpocząć 
prace mające na celu utworzenie tej placówki. 

Obecnie w kolejce na przyjęcie do 
żłobka miejskiego czeka blisko 300 ma-
luchów. Nowy żłobek diametralnie wpły-
nie na zmniejszenie tej liczby. Tym samym  
w Suwałkach będą istniały 3 miejskie pla-
cówki. Żłobek na północy miasta do które-
go uczęszcza 114 maluchów, obiekt w cen-
trum Suwałk, gdzie opiekę znalazło 96 dzieci. 
Nowy żłobek przy ul. Kościuszki w zależno-
ści od rozwiązań projektowych będzie mógł 
pomieścić nawet 150 maluchów.

Od dłuższego czasu chciałem doprowa-
dzić do tego by w Suwałkach powstał ko-
lejny żłobek miejski. Obserwując jak du-
że zapotrzebowanie jest na tę formę opieki 
planowaliśmy utworzyć taką placówkę  
w miejskim budynku na północy przy ul. Paca. 
Ostatecznie stwierdziłem, że budynek przy 
ul. Kościuszki 6 będzie lepszym miejscem  
z uwagi na powstające duże osiedla miesz-
kaniowe na południu Suwałk.

W zależności od prac projektowych oraz 
starań o dofinansowanie tej inwestycji z pro-
gramu „Maluch”, modernizacja budynku na 
potrzeby żłobka może rozpocząć się naj-
szybciej w 2019 roku. Oznacza to, że nowy 
żłobek zacznie funkcjonować już na przeło-
mie 2019 i 2020 roku. 

paMiętaMy 
o rozstrzelanych polakach 

26 kwietnia o godz. 10 przy pomni-
ku rozstrzelanych członków Tymczasowej 
Rady Ziemi Suwalskiej w Lesie Szwajcarskim 
rozpoczną się uroczystości upamiętniają-
ce członków pierwszej niepodległościo-
wej organizacji podziemnej utworzonej na 
Suwalszczyźnie jesienią 1939 r.

W listopadzie kpt. Stanisław Bielicki 
zaplanował pierwszą akcję dywersyjną. 
Członkowie jego grupy mieli wysadzić w po-
wietrze kino odwiedzane przez Niemców. 
Do akcji jednak nie doszło. St. Bielicki i po-

zostali członkowie grupy zostali aresztowani. Suwalska grupa oporu należała do pierwszych organi-
zacji niepodległościowych nie tylko na Suwalszczyźnie, ale też w kraju.

Wielomiesięczne śledztwo zakończyło się wyrokiem śmierci. Wykonano go 26 kwietnia 1940 r. 
w podsuwalskim lesie. Jedną z ofiar Niemców była Aleksandra Kujałowicz – dziś patronka Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Suwałkach.  Fot. Archiwum

>>
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odeszła nasza koleżanka
21 kwietnia zmarła suwalska dziennikarka Grażyna 

mikłaszewicz-Sewastianowicz. Miała 64 lata. Była re-
daktorem naczelnym „Tygodnika Suwalskiego” i sekre-
tarzem redakcji „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Grażyna Mikłaszewicz-Sewastianowicz pocho-
dziła z Węgorzewa. Do Suwałk trafiła na początku 
lat 80., po ukończeniu polonistyki w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Olsztynie. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 2, 
Wojewódzkim Domu Kultury. Jako dziennikarka pracę rozpoczęła w su-
walskich „Krajobrazach”, potem pracowała w „Tygodniku Suwalskim”, 
„Gazecie Współczesnej” i „DwuTygodniku Suwalskim”.

Wyrazy głębokiego współczucia

mężowi i córce
oraz

rodzinie
z powodu śmierci

Grażyny 
mikłaszewicz-Sewastianowicz

składają
Dyrektor i Pracownicy 

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach

117/2018

21 kwietnia zmarła znana suwalska dziennikarka 
Grażyna mikłaszewicz-Sewastianowicz. Współtworzyła 

„Krajobrazy”, w których była reporterką, sekretarzem redakcji, 
redaktorem naczelnym. Pracowała w „Gazecie Współczesnej”, 
w „Tygodniku Suwalskim” i do emerytury w „DwuTygodniku 
Suwalskim”. Również tu była redaktorem naczelnym i sekreta-
rzem redakcji. Laureatka wielu konkursów dla reporterów, autor-
ka znakomitej książki o „suwalskim Nikiforze” – „Był sobie Muśko”. 
Była znaczącą i ważną postacią w świecie dziennikarzy i ludzi  
kultury. Była naszą koleżanką i przyjaciółką.

Jej mężowi ireneuszowi Sewastianowiczowi, 

córce monice, mamie
i wszystkim bliskim

składamy wyrazy serdecznego współczucia:

Zbigniew Biskupski, Bożena Chlabicz, Bożena Dunat, Ewa 
Gawęcka, Halina Grześkiewicz, Joanna Hoffman-Delbor, Halina 
Kolenkiewicz, Jadwiga i Janusz Kopciałowie, Bożena Kozłowska, 
Henryk Kin, Stanisław Kulikowski, Eugeniusz Kurzawa, Elżbieta 

Łysionek, Tadeusz Moćkun, Barbara i Wiesław Osewscy, Bogdan 
Pieklik, Eugeniusz Pietruszkiewicz, Barbara Racka, Kazimierz 

Sobecki, Ewa i Marek Starczewscy, Dorota Skłodowska, 
Agnieszka Szyszko, Helena Wysocka, Jan Wyganowski

118/2018

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia 

rodzinie 
i wSzyStkim znaJomym

z powodu śmierci

Grażyny
mikłaszewicz-Sewastianowicz 
wieloletniego pracownika „DwuTygodnika Suwalskiego”

oraz Stypendystki Miasta Suwałki
składa

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
119/2018

pani cecylii maciejewskiej
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Suwałkach

i rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci 

oJca
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

120/2018 

Wyrazy głębokiego współczucia

rodzinie
z powodu śmierci

byłego długoletniego pracownika 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej

śp. Haliny Sokólskiej
składają

Dyrektor i Pracownicy 
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach
110/2018
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Bardzo dobra wiadomość dla najmłod-

szych suwalczan. Prezydent Suwałk czesław 
renkiewicz na najbliższej sesji Rady Miejskiej 
przedstawi radnym projekt uchwały w spra-
wie Suwalskiej Karty Mieszkańca, który zawiera 
m.in. zapis o całkowitym zwolnieniu dzieci i stu-
dentów z opłat za przejazdy komunikacji miej-
skiej w oparciu o imienne bilety okresowe. Za 
przejazdy autobusami miejskimi nie będą pła-
cili również niepełnosprawni. Teraz wszystko 
zależy od radnych.

Z propozycją zwolnienia dzieci i młodzieży  
z opłat za przejazdy komunikacją miejską wy-
szli w ramach konsultacji społecznych radni  
z klubu „Łączą nas Suwałki”.

– Dzięki takiemu rozwiązaniu przede 
wszystkim uruchamiamy kolejny instrument 
prospołeczny dla naszych mieszkańców, a do-
datkowo wpłyniemy na ograniczenie ruchu sa-
mochodów osobowych w okolicach szkół oraz 
będziemy promować transport publiczny – wy-
jaśnia prezydent Cz. Renkiewicz.

komu SuwaLSka 
karta mieSzkańca?

Warunkiem otrzymania Karty jest rozlicza-
nie się z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach 
i zadeklarowanie w swoim zeznaniu miejsca 
zamieszkania w Suwałkach. Przy składaniu 
wniosku o kartę trzeba będzie bowiem okazać 
pierwszą stronę swojego zeznania. Warto o tym 
pamiętać teraz, kiedy upływa termin rozlicza-
nia się z fiskusem.

Suwalską Kartę Mieszkańca otrzymają też 
rolnicy posiadający gospodarstwo rolne na te-
renie Suwałk, utrzymujący się wyłącznie z rol-
nictwa. Kartę będą mogli otrzymać również 
bezrobotni, otrzymujący zasiłek z Miejskiego 

dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych

SuwaLSka karta mieSzkańca 
– Jak będzie wyGLądała?

Suwalska Karta Mieszkańca będzie wyda-
wana w czterech wersjach:
1. Suwalska Karta Mieszkańca 

– zwykła – kolor biały
2. Suwalska Karta Mieszkańca 

– rodzina wielodzietna – kolor zielony
3. Suwalska Karta Mieszkańca 

– osoba niepełnosprawna – kolor niebieski
4. Suwalska Karta Mieszkańca 

– senior – kolor żółty

więkSze uLGi  
dLa niepełnoSprawnycH  

i Seniorów
Powód do zadowolenia mają też seniorzy  

i osoby niepełnosprawne. Organizacje skupia-
jące te środowiska zgłosiły swoje uwagi, które 
zostały uwzględnione.

– Ci pierwsi wchodząc w posiadanie 
Suwalskiej Karty Mieszkańca będą mogli sko-
rzystać z 50% zniżki na zakup biletów wstępu 
do Aquaparku. Także do 50% została zwięk-
szona zniżka dla osób niepełnosprawnych na 
zakup biletów na wybrane wydarzenia organi-
zowane przez Suwalski Ośrodek Kultury. Taka 
sama zniżka będzie obowiązywała dzieci i stu-
dentów – informuje prezydent Suwałk 

Projekt uchwały przewiduje także, że bez-
płatne będą szczepienia przeciwko grypie dla 
osób powyżej 65 roku życia. Posiadacze „zwy-
kłej” Suwalskiej Karty Mieszkańca będą mo-
gli z 50% zniżką zakupić bilety do Muzeum 
Okręgowego w Suwałkach.

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz 
członkowie rodziny wyżej wymienionych 
osób nieuzyskujący dochodów, których miej-
scem zamieszkania są Suwałki. Suwalska Karta 
Mieszkańca skierowana będzie też do dzie-
ci przebywających w suwalskiej Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej oraz w rodzinach 
zastępczych z terenu Suwałk. 

Szczegóły na: www.um.suwalki.pl 

od kiedy uLGi?
W planach jest, aby już od lipca można by-

ło przyjmować wnioski dotyczące wydania 
Suwalskiej Karty Mieszkańca. Ma ona obowią-
zywać od września tego roku.

Suwalska Karta Mieszkańca zastąpi dzia-
łające dotychczas programy Aktywny Senior  
i Suwalska Rodzina PLUS. Do programu, ze swo-
im pakietem usług i zniżek, będą mogły przy-
stąpić również firmy komercyjne. O ostatecz-
nym kształcie Suwalskiej Karty Mieszkańca 
zdecydują radni Rady Miejskiej.

* zniżka liczona od ceny biletu normalnego



24.04.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

6

Ciąg dalszy na str. 7

wydarzyło Się
>>

12 kwietnia Firma FABRYKI MEBLI „FORTE” 
S.A., polski lider produkcji mebli do samo-
dzielnego montażu, ot worz yła fabr ykę 
płyt wiórowych w podsuwalskim Dubowie 
Pierwszym na terenie Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W uroczystym otwarciu 
fabryki udział wzięli m.in. Wojewoda Podlaski 
bohdan paszkowski, Marszałek Województwa 
Podlaskiego Jerzy Leszczyński, wicemarsza-
łek anna naszkiewicz oraz prezydent Suwałk 
czesław renkiewicz i przewodniczący Rady 
Miejskiej zdzisław przełomiec. 

To największe jak dotąd przedsięwzięcie  
w historii spółki i jedna z najważniejszych  
w ostatnich latach inwestycji polskiego bizne-
su. Jest to pierwszy etap inwestycji o łącznej 
wartości ponad 700 milionów złotych. Do 2021 
roku w kolejnych etapach powstanie piąta fa-
bryka mebli FORTE, pod budowę której wmu-
rowano kamień węgielny.

SamowyStarczaLne Forte
Kompleks przemysłowy w Suwałkach to naj-

większe przedsięwzięcie w historii Spółki oraz 
jedna z największych inwestycji polskiego biz-
nesu w ostatnich latach. Dzięki wchodzącej  
w jego skład fabryce płyt wiórowych, FORTE, 
jako jedyny polski producent mebli, będzie ko-
rzystać wyłącznie z materiałów własnej pro-
dukcji. Inwestycja ta pozwoli na zaspokojenie 
w 100% zapotrzebowania firmy na surową pły-
tę wiórową.

Fabryka płyt wiórowych, której docelowa 
produkcja dzienna wyniesie 1 500 m³ płyty, 
jest jedną z najnowocześniejszych inwestycji 
w branży meblarskiej w całej Europie, zarówno 
jeśli chodzi o wysoką jakość produktu jak i stan-

dardy proekologiczne. Najnowszej generacji 
płyta wiórowa produkowana w Suwałkach zde-
cydowanie wyróżnia się na tle płyt konkuren-
cji. Ze względu na zastosowane nowoczesne 
technologie oczyszczające, takie jak np. elek-
trofiltry, standardy ekologiczne fabryki, doty-
czące np. emisji substancji do powietrza, z du-
żym zapasem spełniają obecne normy ochrony 
środowiska.

– Otwarta dziś fabryka płyt wiórowych to 
dla nas bardzo ważna inwestycja, kluczowa tak-
że dla branży meblarskiej, stanowiąca wartość 
zarówno dla regionu, jak i całej polskiej gospo-
darki. Jestem dumny z tego przedsięwzięcia 
także dlatego, że tworzymy nowe miejsca pra-
cy i przyczyniamy się do rozwoju Suwałk i całe-

potężna inweStycJa poLSkieJ Firmy

suwalskie Forte

Symbolicznego otwarcia fabryki płyt wiórowych do-
konali Maciej Formanowicz, prezes Fabryk Mebli 
„FORTE” S.A. oraz wojewoda B. Paszkowski  
w oryginalny sposób – przepiłowując kłodę drewna

bajkowa chirurGia
Nowe sale, barwna świetlica oraz całkowicie izolowana, zabezpieczona przed infekcjami sala do 

leczenia oparzeń – tak wygląda Oddział Chirurgii Dziecięcej suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego 
po modernizacji. W jego otwarciu uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk czesław renkiewicz, czło-
nek Zarządu Województwa Podlaskiego bogdan dyjuk, dyrektor szpitala adam Szałanda, prze-
wodnicząca Rady Społecznej szpitala poseł bożena kamińska oraz pracownicy szpitala.

– Odział funkcjonuje od 34 lat. Początkowo, rocznie przebywało u nas 1000 dzieci. 
Obecnie, mimo że posiadamy mniej łóżek, bo tylko 23, przyjmujemy rocznie aż 1600 
dzieci. Wykonujemy też 900 operacji. Średni pobyt dziecka na oddziale to dwa dni. 
Dzięki modernizacji, mamy do dyspozycji salę do leczenia oparzeń, a cały odział jest 
monitorowany – opowiadał kierujący oddziałem lekarz Andrzej Grzyb.

Modernizację i doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej zrealizowa-
no jako jedno z działań w ramach projektu „Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi  
w regionie przygranicznym Litwy i Polski”. Dodatkowo w szpitalu zorganizowano szereg szko-
leń. Wszystko w suwalskim szpitalu kosztowało prawie 240 tys. euro. Dofinansowanie UE wy-
niosło 85 %, a resztę pokryto z budżetu województwa podlaskiego.

Po uroczystym otwarciu oddziału podpisano umowy o przekazaniu dotacji celowych suwal-
skiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu z budżetu wojewódzkiego na kolejne projekty: 

>>

n Do dwóch kradzieży doszło w Suwałkach. 
Na ul. Emilii Plater dwóch mężczyzn pod pre-
tekstem zapytania o drogę zaczepiło starsze-
go mężczyznę, po czym ukradli mu klucze  
i włamali się do jego mieszkania. Do kolejnego 
zdarzenia doszło na Osiedlu II. Do mieszkania 
starszych ludzi przyszły dwie kobiety. Jedna 
odwróciła uwagę domowników, druga w tym 
czasie okradła mieszkanie. 

n Hołd ofiarom zbrodni katyńskiej i kata-
strofy smoleńskiej oddał prezydent Suwałk 
czesław renkiewicz wraz ze swoimi zastęp-
cami oraz zdzisław przełomiec, przewodni-
czący suwalskiej Rady Miejskiej. Jak co roku 
złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu 
przy ul. Bakałarzewskiej, przy pomniku Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. 

n Suwalskie policjantki zatrzymały kierującego 
fordem focus, który zignorował sygnały nakazu-
jące zatrzymanie pojazdu i kontynuował jazdę 
ul. Jana Pawła II. Nieodpowiedzialnym kierowcą 
okazał się 42-latek, który miał ponad 1,5 promila 
alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie miał rów-
nież uprawnień do kierowania pojazdem. 

n martyna wasilewska ze Studia Piosenki 
„Świetlik” przy SOK wyśpiewała pierwsze miej-
sce w swojej kategorii, a maja krzyżewska  
– także ze „Świetlika” – trzecie. „Beciaki” z SP 
nr 6 zajęły: Hubert obrączka drugie miejsce, 
matylda wiszniewska – trzecie, a Sebastian 
walento wyśpiewał wyróżnienie (każde z nich 
w innej kategorii) w 25. Regionalnym Konkursie 
Piosenki w Grajewie.

n Z okazji setnych urodzin suwalczankę 
Helenę wojtych odwiedził prezydent Suwałk 
czesław renkiewicz wręczając listy gratula-
cyjne m.in. od premiera polskiego rządu i wo-
jewody. Prezydent w prezencie przekazał cie-
pły koc oraz komplet pościeli i ręczników. Pani 
H. Wojtych mieszka razem z córką. Cieszy się 
dobrym zdrowiem i nie kryła wzruszenia z oka-
zji jubileuszu. 

n 651 uczniów klas III gimnazjów prowa-
dzonych przez suwalski samorząd przystąpi-
ło do egzaminu gimnazjalnego. Składał się on 
z trzech części: humanistycznej, matematycz-
no-przyrodniczej i z języka obcego. Wyniki eg-
zaminu szkoły poznają dopiero 15 czerwca. To 
przedostatni taki egzamin. Za rok gimnazja za-
kończą swoją działalność.
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wydarzyło Się
go regionu – powiedział podczas uroczystego 
otwarcia maciej Formanowicz, Prezes Zarządu 
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

– Historia zatoczyła koło, gdyż przed po-
nad 20 laty Suwalskie Zakłady Płyt Wiórowych 
zostały zlikwidowane, a dziś ponownie się od-
rodziły. Miasto w ostatnich latach przeżywa 
gwałtowny rozwój, także gospodarczy. To za-
sługa wielu ludzi i instytucji, ale także samorzą-
du, który przez swoje działania tworzy przyja-
zny klimat dla rozwoju przemysłu. Przez wiele 
lat borykaliśmy się ze strukturalnym bezrobo-
ciem, a teraz przedsiębiorcy stają przed pro-
blemem braku rąk do pracy. W uznaniu zasług 
w rozwój gospodarczy Suwałk, wręczam pa-
nu prezesowi Maciejowi Formanowiczowi su-
walskiego Oskara, Włócznię Jaćwingów – po-
wiedział w przemówieniu prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz.

 pracodawca proSpołeczny
W fabryce wybudowanej za 520 milionów 

złotych pracuje obecnie 240 osób. Tuż obok 

powstanie najnowocześniejsza fabryka mebli 
w pełni zautomatyzowana. Jej pierwsze pro-
dukty pojawią się na rynku w trzecim kwarta-
le 2019 r. Pełną zdolność produkcyjną zakład 
osiągnie w 2021 roku. Zatrudnienie w niej znaj-
dzie więcej osób niż w uruchomionej fabryce 
płyt wiórowych. Jeżeli dodamy do tego ku-
pioną przed 25-ciu laty fabrykę przy osiedlu 
Kamena, Forte w Suwałkach będzie zatrudnia-
ło ponad 1000 osób.

– Nie zapominamy też o pracownikach, 
aby ułatwić godzenie pracy zawodowej  
z życiem rodzinnym, budujemy przyzakłado-
we dwujęzyczne przedszkole. Zacznie ono 
funkcjonować już 1 września – dodaje prezes  
M. Formanowicz.

Przedszkole powstaje w miejscu niedawno 
rozebranego biurowca. Znajdzie w nim opiekę 
150 dzieci. Ponadto FORTE przekazało miastu 
10 mln zł na budowę pasa startowego lotniska, 
od kilku lat jest głównym sponsorem Suwałki 
Blues Festival i wspiera przedsięwzięcia kultu-
ralne i społeczne.

W skład inwestycji FORTE w Dubowie Pierwszym wchodzi magazyn, otwarta już fabryka płyt wiórowych 
oraz nowa fabryka mebli. Meble Forte trafiają obecnie do ponad 40 krajów.  

– „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,

– „Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko-litewski program  
w walce z osteoporozą” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa–Polska na la-
ta 2014–2020,

– „Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach po-
przez utworzenie specjalnych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum 
Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjne- 
go Województwa Podlaskiego na la-
ta 2014–2020. 

Wartość wszystkich projektów 
przekracza 10,5 mln zł, z czego po-
nad 8,8 mln zł pochodzić będzie  
z funduszy unijnych, a reszta z budże-
tu wojewódzkiego.

Po remoncie Oddział Chirurgii Dziecięcej 
wygląda bajkowo. Wkrótce pojawią się tutaj 
mali pacjenci, którym będą mogli towarzy-
szyć rodzice

n Z okazji Roku ireny Sendler w pracow-
ni Smykałka suwalskiej Biblioteki Publicznej 
im. M. Konopnickiej odbyły się warsztaty 
poświęcone tej najbardziej znanej polskiej 
Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. 

n Spostrzegawczość oraz właściwa reak-
cja suwalskiego policjanta, będącego w cza-
sie wolnym od służby, pozwoliła na zatrzyma-
nie na ul. Kościuszki poszukiwanego listem 
gończym przez sąd 27-latka. Ukrywający się 
przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna 
ma do odbycia karę jednego roku pozbawie-
nia wolności.

n Pielęgniarki i położne z suwalskiego szpita-
la wstąpiły w spór zbiorowy z pracodawcą. Bez 
porozumienia zakończyły się trwające od mar-
ca rozmowy w sprawie podwyżek płac. Jeśli 
obu stronom nie uda się osiągnąć kompromi-
su, może dojść do strajku.

n Suwalski dzielnicowy, w czasie wolnym od 
służby, na jednej z suwalskich ulic zatrzymał 
nietrzeźwego kierującego. Policjant zauwa-
żył dziwnie jadące renault w kierunku zakła-
du wulkanizacji. Samochód jechał tak zwa-
nym „wężykiem” i dodatkowo nie miał opony 
w przednim kole. Po zatrzymaniu auta jego kie-
rowca miał problemy z wyjściem z samochodu, 
wręcz zasypiał. Jak się okazało, 46-letni miesz-
kaniec powiatu sejneńskiego miał 2,3 promila 
alkoholu w organizmie.

n Będzie jaśniej na suwalskich ulicach,  
a również taniej i z korzyścią dla środowiska. 
Za otrzymaną dotację z RPO Województwa 
Podlaskiego w Suwałkach 2 225 sodowych  
i rtęciowych opraw oświetlenia ulicznego zo-
stanie zastąpionych nowoczesnymi typu LED 
z autonomiczną redukcją mocy, w tym 5 lamp 
będzie zasilanych panelami fotowoltaicznymi. 
Dotacja wyniesie blisko 1,8 mln zł.

n 100 budek dla ptaków trafiło w ręce miesz-
kańców Suwałk w czasie akcji rozdawania 
budek w ratuszu. Warunkiem otrzymania 
budki było wpisanie na listę adresu nieru-
chomości, przy której zostanie umieszczona 
budka dla ptaków, drugi warunek to – każdy 
mógł otrzymać tylko jedną budkę. Budki wy-
konali uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego w Suwałkach w ramach reali-
zacji zajęć praktycznej nauki zawodu technik 
technologii drewna.
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rozmarino
Już po raz osiemnasty odbędzie się Wielka Majówka 

Muzyczna w Rozmarino. Będzie jak zawsze bardzo różnorodnie. W tym 
roku wydarzenia muzycznej są bardzo rozłożone w czasie. Pierwszy kon-
cert już w kwietniu – 27 kwietnia (piątek). Zagrają Robert & Żaneta Lubera 
Nie-Bo. A zakończy się w sobotę – 5 maja tradycyjnym koncertem Adam 
Zalewski Akustycznie. 

Program:
27 kwietnia, godz. 19 – Robert & Żaneta Lubera NieBo
29 kwietnia, godz. 20 – Zmiana Wachty
30 kwietnia, godz. 19 – Bossa Nova Blues Band 
1 maja, godz. 19 – Goldies Oldies
2 maja, godz. 19 – 11. edycja koncertu pamięci Tadeusza Nalepy – powtórka

3 maja, godz. 19 – BANG ON! Blues 
(zespół na zdjęciu)
4 maja, godz. 19 – Jam Session
5 maja, godz. 19 – Adam Zalewski 
Akustycznie 

Wymagane jest rezer wacja 
miejsc, tel. 87 563 24 00 lub oso-
biście.
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na Sportowo
Wiosenna pogoda sprzyja uprawianiu sportu. Szczególnie widać 

to nad Zalewem Arkadia gdzie można spotkać biegaczy, rowerzystów 
czy też zwolenników spacerów oraz nordic walking. Po przerwie zimo-
wej zostały udostępnione korty ze sztuczną nawierzchnią. Tenisiści ma-
ją do dyspozycji dwa korty tenisowe czynne w godzinach 8-21 przez  
7 dni w tygodniu.

Otwarta jest też wypoży-
czalnia rowerów, która mieści 
się nad Zalewem Arkadia (budy-
nek pływalni – wejście od stro-
ny Skate Parku). Podobnie, jak  
w ubiegłym sezonie, wypoży-
czalnia jest czynna od poniedział-
ku do niedzieli w godzinach 8-21. 
Koszt wypożyczenia roweru to  
5 zł/h a na dobę 30 zł.  

SuwaLSki park kraJobrazowy 
Wycieczkę do Suwalskiego Parku Krajobrazowego warto rozpocząć 

od malowniczo położonej siedziby Parku w Turtulu. Stanowi ona do-
godne miejsce wypadowe na wycieczki piesze i rowerowe. Pracownicy 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego zachęcają do udania się pieszo do je-
ziora Hańcza ścieżką „Doliną Czarnej Hańczy” lub do poznania osady sta-
roobrzędowców w Wodziłkach na ścieżce „U źródeł Szeszupy”. 

Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego czynna podczas week-
endu majowego: 28.04., 29.04., 1.05., 3.05., 5.05. i 6.05. – godz. 10-17, zaś 
30.04., 2.05., 4.05. – godz. 8-15.

Majówka na suwalszczyźnie

wiGierSki park narodowy
Majówka w Wi- 

g i e r s k i m  P a r k u 
N a r o d o w y m  r o z -
pocznie się wyciecz-
ką rowerową z prze-
wodnikiem „Szlakami 
Wigierskiego Parku 
Narodowego”, któ-
ra rozpocznie się 28 
kwietnia o godz. 10. 
Jej uczestnicy do po-
konania będą mie-
l i  t r as ę:  K r z y we –
Cimochowizna–Sta- 
ry Folwark–Wigry– 
Krzywe (ok. 24 km). Spotkanie z przewodnikiem o godz. 9.30 w Centrum 
Informacji Turystycznej WPN, Krzywe 82.

Zapisy do 27 kwietnia do godz. 9: osobiście w Centrum Informacji 
Turystycznej WPN lub przez e-mail:turystyka@wigry.org.pl i tel. 
510 992 672, 87 563 25 62. Na miejscu możliwość wypożyczenia rowe-
rów (wymagana wcześniejsza rezerwacja). 

Więcej na: www.wigry.org.pl 
Od 28 kwietnia do 3 maja Centrum Informacji Turystycznej, wystawy 

przyrodnicza i etnograficzna oraz wypożyczalnia rowerów w Krzywem 
będą czynne w godz. od 9 do 16. Muzeum Wigier w Starym Folwarku  
w tych dniach można odwiedzać od 10 do 15. Rejsy łodzią „Leoptodora 
II” przy Muzeum Wigier będą rozpoczynały się o godz.: 10, 11, 13, 14 i 15.
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Mistrzostwa 
ratowników

Zespół suwalskiego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego wygrał rejonowy etap XXVI edycji 
Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża, który odbył się nad Zalewem Arkadia. Na drugim miejscu 

>>

Fot. Dariusz Woronowicz

uplasowały się ex aequo, reprezentacje suwalskiego VII Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wykazali się dużą wiedzą  
i umiejętnością udzielania pierwszej pomocy w czasie wypadku samo-
chodowego bądź w sytuacjach realnego zagrożenia życia.

Patronat nad mistrzostwami sprawował „DwuTygodnik Suwalski”. 
Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Gotowi do obrony
Na Suwalszczyźnie kilkuset studentów Akademii Sztuki Wojennej 

ćwiczyło przygotowanie działań obronnych na tzw. przesmyku su-
walskim. Pierwszy etap ćwiczenia BRAMA-18 odbył się w Warszawie.  

Drugą fazę trenin-
gu przeprowadzono 
w Suwałkach i okoli-
cach. Ostatni etap zo-
stanie zrealizowany  

w Warszawie, w murach Centrum Symulacji i Komputerowych Gier 
Wojennych ASW.

– Jest to ćwiczenie wyższych kadr dowódczych od kapitana do puł-
kownika. W ćwiczeniach symulujemy obronę przez dywizję bramy, czy 
przesmyku suwalskiego. Chodzi o wzmocnienie flanki NATO, a  te tereny 
znakomicie nadają się do obrony. Nasze działania sztabowe mają na celu 
zapoznanie się z ukształtowaniem terenu i wyboru odpowiednich miejsc, 
które być może będą wykorzystane w ćwiczeniach wojskowych NATO 
Saber Strike 18. Przeprowadzone one będą na przełomie maja–czerwca 
a weźmie w nich udział kilka tysięcy żołnierzy polskich, amerykańskich, 
brytyjskich i rumuńskich. Główne działania z ostrym strzelaniem odbę-
dą się na poligonach m.in. w Orzyszu, ale niektóre elementy ćwiczeń np. 
desant może odbyć się na Suwalszczyźnie – wyjaśnił gen. bryg. dr inż 
ryszard parafianowicz – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojenne. 

Wojskowi eksperci USA od kilku lat wskazują, że tzw. przesmyk suwal-
ski to jedno z najbardziej strategicznych miejsc w Europie i w razie kon-

Generał bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz: 
– Jestem emocjonalnie związany z Suwałkami, 
gdyż tu się urodziłem i ukończyłem Technikum 
Mechaniczne w Zespole Szkół Technicznych. 
Pozdrawiam serdecznie swoich nauczycie-
li, a zwłaszcza wychowawcę, pana Andrzeja 
Turowskiego.

Wydzielony obszar państwa (Wislandii) był objęty walkami przypominającymi 
wojnę domową, które wywołały duży problem migracyjny na granicy państwo-
wej, ale także problemy natury informacyjnej (dezinformacja, propaganda, pro-
wokacje, itd.). W toku ćwiczenia pojawiały się działania nieregularne  
i dywersyjne, a także niebezpieczne incydenty w cyberprzestrzeni. Działania  
w takich warunkach ćwiczyli żołnierze różnych rodzajów wojsk we współpra-
cy z cywilami

Scenariusz ćwiczenia 
BRAMA-18 skupiał 
się na ostatniej fazie 
fikcyjnej wojny hybry-
dowej, gdy przeciwnik 
przechodził od działań 
przygotowawczych 
do bojowych

Zespół z III LO 
zwyciężył 
w Suwałkach, 
a w zawodach 
wojewódzkich 
w Białymstoku 
zajął III miejsce
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Mija piętnaście lat od chwi-
li, gdy suwalczanie, tak jak więk-
szość Polaków, opowiedzieli się 
za wejściem naszej Ojczyzny do 
struktur Unii Europejskiej. W re-
ferendum unijnym w 2003 roku 
ponad 78 % głosujących miesz-
kańców Suwałk opowiedziało się 
za UE. To więcej niż w całym 
kraju. Frekwencja w dwudnio-
wym referendum w naszym mie-
ście wyniosła ponad 56 %. Tamto 
referendum miało podobną ran-
gę do pamiętnych wyborów z ro-
ku 1989.

Przed referendum prze-
prowadzono intensywną kam-
panię informacyjno-promo-
cy jną ,  w które j  mówiono  
o nowej jakości życia Polski  
i ogromnej szansie dla narodu. 
Piętnaście lat minęło od tej histo-
rycznej chwili. To dobry moment 
do refleksji i zastanowienia się 
nad tym, jak my suwalczanie wy-
korzystaliśmy możliwości, które 
stworzyła Unia Europejska. I czy 
warto było? Aby to ułatwić na-
szym Czytelnikom, przypomnij-
my, jak wyglądało kilka miejsc  
w naszym mieście przed wej-
ściem do Unii Europejskiej  
i porównajmy je ze stanem ak-
tualnym.

Od 2004 roku do Suwałk 
trafiło szacunkowo ok. 600 mln zł 
z funduszy unijnych. Większość 
z nich pozyskał suwalski samo-
rząd. Za te pieniądze zrealizowa-
no szereg inwestycji m.in. drogo-
wych. Część z nich trafiło wprost 
do suwalczan w ramach tzw. pro-
jektów miękkich. Inwestowały 
też suwalskie spółki komunalne. 
Ogromne inwestycje realizowało 
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji, które wybudowało 
kilometry wodociągów oraz zmo-
dernizowało oczyszczalnię ście-
ków przy ulicy Sejneńskiej. Duże 
kwoty z funduszy unijnych po-
zyskały suwalskie szpitale, w tym 
Szpital Wojewódzki. Znacząca 
część pieniędzy unijnych trafiła 
do suwalskich podmiotów pry-
watnych.

unia europejska w suwałkach
przed unią europeJSką        teraz

W latach 2012-2014 za pieniądze unijne i samorządowe przebudowano Plac Marii Konopnickiej, gdzie odbywają się różne  
imprezy plenerowe. Po przebudowie plac stał się miejscem spotkań suwalczan, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim w ogródkach 
restauracyjnych. Pojawiły się tutaj m.in. podświetlane fontanny, place zabaw, a okoliczne kamienice zostały podświetlone

Centrum Transferu Technologii suwalskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 85 % zostało sfinansowane z fundu-
szy unijnych. Pełni ono funkcję platformy badawczej umożliwiającej współpracę naukowców i przedsiębiorców

Suwalczanie podróżują 27 autobusami zakupionymi m.in. za pieniądze unijne. Wybudowano też m.in. kilkadziesiąt zatok  
i wiat autobusowych 

W ostatnich latach niemal każdy oddział suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego przeszedł gruntowną modernizację m.in. chirurgii 
dziecięcej, pediatryczny, blok operacyjny, patologii ciąży i położnictwa. Wszędzie pojawiło się nowe wyposażenie. Poprawiono też 
warunki obsługi pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W większości finansowano to z pieniędzy unijnych
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unia europejska w suwałkach
przed unią europeJSką        terazPolska do Unii Europejskiej 

wstąpiła 1 maja 2004 roku. 
Ten dzień (a raczej noc, bo nasz 
kraj znalazł się w UE o północy  
z 30 kwietnia na 1 maja) wielu 
Polaków wciąż pamięta. To był his-
toryczny wybór. Unia Europejska 
to przede wszystkim wciąż zmie-
niająca się wspólnota kulturowa, 
uniwersalne wartości i swoboda 
podróżowania. Chociaż nie po-
winniśmy na UE patrzeć tylko ja-
ko na okazję do pozyskiwania pie- 
niędzy na rozwój, to jednak jest 
to najbardziej widoczny efekt jej 
działalności. Unia dofinansowuje 
konkretne projekty. Ale najczęściej 
otrzymane pieniądze rozdzielają 
już sami Polacy.

Między innymi dzięki tym 
pieniądzom unijnym Suwałki sta-
ją się miastem na ludzką miarę, 
które ma zalety dużego miasta  
z jego udogodnieniami i miejskimi 
rozrywkami, a przy tym zachowa-
ło przyjazny klimat miasta średniej 
wielkości, gdzie można odnaleźć 
ciszę i spokój. Oczywiście może 
ktoś powiedzieć, że Suwałki bez 
Unii i tak by się rozwijały. Zgoda. 
Tylko gdyby zabrać te 600 mln zł 
z funduszy unijnych, które trafia-
ły od 2004 r. do Suwałk, to skąd 
byśmy je wzięli? Zapewne nie by-
łoby sali koncertowo-teatralnej 
SOK, aquaparku, być może na-
dal byśmy jeździli wąską jednopa-
smową ulicą Reja, a stadion pił-
karski przy ul. Zarzecze zapewne 
wyglądałby tak jak na czarno-bia-
łym zdjęciu obok. 

To tylko nieliczne miejsca, 
w których możemy zobaczyć na-
macalne efekty funkcjonowa-
nia UE w naszym mieście. Unia 
Europejska jest w Suwałkach.

Na terenie dawnej jednostki wojskowej, a później targowiska miejskiego, przy wsparciu z Unii Europejskiej wybudowano 
salę koncertowo-teatralną z widownią na 678 miejsc oraz aquapark z pływalnią, częścią saunową i gabinetami odnowy 
biologicznej

Przebudowę kilkudziesięciu suwalskich ulic dofinansowano z pieniędzy unijnych. Jedna z pierwszych była ulica Reja.  
Z większych suwalskich ulic wyremontowano bądź trwają remonty ulic: Grunwaldzkiej, Sikorskiej, Bakałarzewskiej,  
24 sierpnia (z mostem), Wigierskiej, Leśnej, Armii Krajowej i Sejneńskiej

Przebudowany stadion piłkarski wzbogacono o podgrzewaną płytę boiska, sztuczne oświetlenie oraz zadaszoną trybunę.  
W kompleksie stadionowym wybudowano pole caravaningowe

W latach 2013-2014 wyremontowano 
budynek Zespołu Szkół nr 8. Z pienię-

dzy unijnych dofinansowano też remon-
ty suwalskich zespołów szkół: nr 2, 4, 6,  

Zespół Szkół Technicznych, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
oraz SP nr 6, SP nr 9 i przedszkola  

nr 1, 2, 5 i 6. Wyremontowano też pla-
ce zabaw przy suwalskich przedszkolach
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kosMowska  
w bibliotece

W 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych w suwalskiej 
Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej odbyło się spotkanie z barbarą 
kosmowską – pisarką, literaturoznawczynią, autorką słuchowisk dla dzie-
ci i młodzieży. 

Choć jej właściwym debiutem (powieściowym) była „Głodna kotka” 
(2000), za pierwszego recenzenta Barbara Kosmowska uważa własną ma-
mę, która następująco oceniała pisane przez córkę wiersze: „Piękne, bar-
dzo dobre, śliczne”. Za „Teren prywatny” pisarka otrzymała główną na-
grodę w konkursie na polską wersję „Dziennika Bridget Jones”. „Pozłacana 
rybka” została wyróżniona przez IBBY tytułem Książki Roku 2007, a tak-
że I miejscem w Konkursie Literackim imienia Astrid Lindgren. Również 
powieść „Buba” zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na powieść dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem „Uwierz w siłę wyobraźni”. Ostatnio autor-
ka opublikowała książki: „Niezłe ziółko”, „Obronić królową” (2017), „Tru” 
(2017) oraz „Kolorowy szalik” (2017).

DwuTygoDnik SuwalSki
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Marszałek czuje bluesa
Marszałek Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński, podpisał 

umowę, na mocy której Suwalski Ośrodek Kultury otrzyma 80 tysięcy zło-
tych na organizację jedenastej edycji Suwałki Blues Festivalu.

Podczas konferencji marszałek zauważył, że SBF to promocja mia-
sta oraz województwa i przyczynia się także do rozwoju regionu. 

Tegoroczny SBF odbę-
dzie się w dniach od 5 do 
8 lipca. Od następnego 
wydania „DwuTygodnika 
Suwalskiego” będzie-
my prezentować wyko-
nawców, którzy wystąpią  
w Suwałkach.

suwalscy żydzi
W suwalskim Archiwum Państwowym o ponad 140-letniej obecno-

ści Żydów w Suwałkach opowiadał dr maciej ambrosiewicz (na zdję-
ciu). Spotkaniu towarzyszyła wystawa najnowszych nabytków archiwum 
w postaci dowodów do aktów zgonów osób wyznania mojżeszowego  
z Suwałk. 

Żydzi pojawili się w naszym mieście ok. roku 1800. Pięćdziesiąt lat póź-
niej stanowili już 60 proc. ludności. Od lat 70. XIX wieku coraz więcej przed-
stawicieli tej mniejszości emigrowało za granicę lub do dużych ośrodków 
w Polsce. Przed samym wybuchem II wojny mieszkało ich tutaj ok. 4 tys.

Żydzi zamieszkiwali głównie okolice ulicy Jerozolimskiej (dziś 
Noniewicza). W roku 1911 w Suwałkach działało 35 zakładów, z których 
większość należała do Żydów. Prowadzili młyny, wiatraki, garbarnie, ole-
jarnie, browary. Kilka rodzin było szczególnie zasłużonych. Senior rodu 
Adelsonów – Józef, radny rady miejskiej, był współwłaścicielem browa-
ru i prowadził młyn. Wytwarzaną przez młyn energię przekazywał na 
oświetlenie ulic. W mieście funkcjonowały: szpital żydowski, ochronki 
dla dzieci i ubogich, synagoga, domy modlitwy, kluby sportowe, szkoły.

Po wkroczeniu Niemców wielu Żydów uciekło na Litwę lub na okupo-
wane przez Związek Sowiecki tereny II Rzeczypospolitej. W mieście zosta-
ło ich ok. tysiąca – zostali wywiezieni do gett w Białej Podlaskiej, Kocku, 
Łukowie, Łodzi. Po wojnie do Suwałk wróciła garstka.

To pierwsze ze spotkań popularnonaukowych pn. „Dawne wielokul-
turowe Suwałki: Żydzi, Starowierzy, Ewangelicy” organizowanych przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz Archiwum Państwowe  
w Suwałkach, a wspartych finansowo przez suwalski Urząd Miejski. 

Drugie spotkanie w ramach cyklu – poświęcone starowierom – zapla-
nowano na 17 maja na godz. 17, trzecie – o ewangelikach – na 15 czerw-
ca, na 15.30.  jh

Barbara Kosmowska spotkała się również z uczniami SP nr 9

Marszałek Jerzy Leszczyń-
ski oraz Alicja Andrulewicz 
p.o. dyrektora SOK

>>

konkurs 
akordeonowy

Ponad 150 młodych akordeonistów uczestniczyło w III Między- 
narodowym Konkursie Akordeonowym w Suwałkach zorganizowanym 
przez suwalską Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Swoje umie-
jętności zaprezentowali uzdolnieni młodzi akordeoniści z Polski, Litwy, 
Łotwy, Rosji oraz Białorusi.

Pierwsze nagrody w swoich ka-
tegoriach otrzymali:
A1 – Agafia Glotowa-Dawydowa, 
Karol Rudiński, Zenaida Aleksandra 
Ottich; 
A2 – Adam Miernik, Miłosz Bachon- 
ko, Vasilisa Aleksandra Ottich, 
Tomasz Stożek, Wiktor Strzelecki;
A3 – Eva Narauskaite, Julian Krej;
A4 – Szymon Swierzewski; 
A5 – Nikodem Sobek;
B1 – Kwintet Suwalski, Tomaseviciu 
Duetas Wilno, Duet skrzypcowo- 
akordeonowy z Kluczborka;
B2 – Trio akordeonowe OSM II st.  
Białystok, Kwartet jazzowy z Su- 
wałk , Orkiestra akordeonowa  
z Wilna.

>>

Jakub Olszewski z PSM I i II st. 
w Suwałkach – uczeń Sylwii Roszko
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bibLioteka pubLiczna 
im. marii konopnickieJ  

w SuwałkacH, ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿ we współpracy z grupą Młodzi dla Suwałk na piątą edycję akcji „Żywej 

Biblioteki” w naszym mieście. „Żywa Biblioteka” będzie czynna w sobotę 
19 maja w godzinach 15-18 w budynku przy ul. E. Plater 33A. Jest to jed-
nodniowa akcja społeczno-edukacyjna. Wśród „Żywych Bibliotek” bę-
dą: trzeźwy alkoholik, bankrut-biznesmen, osoba ze stwardnieniem roz-
sianym, osoba z anoreksją, ateista/apostata oraz osoba homoseksualna;

¿ na wystawę autografów polskich pi-
sarek, które gościły w suwalskiej biblio-
tece, w Sali im. J. Towarnickiej, 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 objęty akcją: „Dziewczyna we mgle”, „Basia” 
(od 27 kwietnia).

midicentrum, ul. Witosa 4a zaprasza na:
¿  Zabawy z językiem an-

gielskim (warsztat dla dzieci 
z klas I-III) – 14.05., Zabawy z 
2-3 latkiem (zajęcia dla rodzi-
ców) – 21.05. Zadzwoń i za-
pisz się na warsztaty, tel. 87 
565 62 47.
¿ Wolne miejsce na zajęcia:
– PROJEKTOWANIE I DRUK 

3D, grupa początkująca, czwartki w godz. 15.30-17.00, 14-18 lat,
¿ stałe zajęcia bez zapisów w piątki LEGODZINKI w godz. 15-17 (młod-

sze dzieci zostają pod opieką opiekunów) oraz FAMILIJNE SOBOTY od 
10-14 (dzieci z opiekunami).

Wszystkie zajęcia w MIDICENTRUM są bezpłatne. Szczegółowe infor-
macje na stronie http://midicentrum.pl/ oraz pod nr tel. 87 565 42 47.

muzeum okręGowe 
w SuwałkacH, 

ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿  wystawę „ARCHEOMODA” trendy, 

style i hity od pradziejów po wczesne 
średniowiecze”, wystawa czynna do 
końca czerwca.
¿  prezentację książki „Andrzej K. 

Waśkiewicz we wspomnieniach”, 26 kwietnia, godz. 18.

GaLeria Sztuki wSpółczeSneJ – GaLeria 
andrzeJa Strumiłło, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wystawę „Walentyna Szoba Władymir Pantielejew… chleba nasze-

go powszedniego”.

bLack pub komin, 
ul. E. Plater 1 zaprasza:

¿ SHOT (Animals European 
Tour) – 26 kwietnia, godz. 
19.00, bilet 15 zł.

¿ Tłuszcz Vol. 2 : Hellvoid, Cowshed – 4 maja, godz. 19.00. Zapraszamy!

 cinema Lumiere 
zaprasza na filmy:

– 24 kwietnia „Nić widmo” (dramat). Film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA.

– od 26 kwietnia „Avengers: Wojna bez granic (akcji/s-f)
– od 27 kwietnia „Basia” (animowany, b/o), „Ciche miejsce” (horror), 

– od 4 maja „Ghostland” (horror), „Paweł, 
apostoł Chrystusa” (historyczny), 

„Taxi 5” (komedia sensacyjna), 

„The Lodgers. Przeklęci” (horror)

– od 8 maja 
„Happy End” 

(dramat)

SuwaLSki ośrodek kuLtury zaprasza na: 
¿ „Mayday”, czyli jedna żona to za mało, wtorek, 24.04, godz. 19, Sala 

im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 30/20 zł w kasie SOK,
¿  Ukryte światy. Wystawa uczestników zajęć Pracowni Makro–  

i  Mikrofotografii, piątek, 27.04, godz. 18, Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 
5, wstęp wolny, wystawa czynna do 10.06,
¿ Art.-Plast. Rycerze. Sobota, 28.04, godz. 11-13, plac Marii Konopnickiej, 

wstęp wolny,

13

zaproszenia suwalskie w kinie
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wydarzenia Sportowe

prezydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 
kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
19.04.2018 r. do 10.05.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Skarbu państwa i miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 144/2018 
z dnia 19 kwietnia 2018 roku). 115/2018

prezydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
20 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 20.04.2018 r. do 11.05.2018 r.) wykaz nieruchomości (lokalu miesz-
kalnego) stanowiącej własność Skarbu państwa – wojskowej agencji 
mieszkaniowej i miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży na rzecz 
najemcy (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 145/2018 z dnia 20 
kwietnia 2018 roku).  116/2018

prezydent miaSta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
11 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 11.04.2018 r. do 02.05.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 137/2018 z dnia 
11 kwietnia 2018 roku).  107/2018

wiGry trzecie
Bardzo dobrze spisują się w rozgrywkach I ligi piłkarze suwalskich 

Wigier. Po 27 kolejce zajmują trzecią lokatę w tabeli z wywalczonymi 45 pkt. 
Wigry wygrały dwa ostatnio rozegrane mecze w Suwałkach. Oba po 1:0. 

W ubiegłą niedzielę Wigry wygrały 1:0 z Zagłębiem Sosnowiec. 
Bramkę zdobył Mateusz Radecki. Pomiędzy tymi dwoma spotkania-
mi suwalski zespół zmierzył się jeszcze z Odrą w Opolu. Tam padł wy-
nik bezbramkowy. 

Teraz przed Wigrami dwa mecze na wyjazdach. W następnej kolej-
ce zagrają w Chojnicach z Chojniczanką, a później w Mielcu ze Stalą.  
W Suwałkach Wigry zagrają 9 maja o godz. 19 z Chrobrym Głogów.

 
akademia 2012 punktuJe 

Sześć punktów wywalczyły młode piłkarki Akademia 2012 Suwałki 
w dwóch ostatnich kolejkach II ligi grupy mazowieckiej. Najpierw  
w Warszawie wygrały 3:2 z KU AZS UW. Wszystkie gole dla suwalskiej 
drużyny strzeliła Aleksandra Bieryło. W szesnastej kolejce suwalski ze-
spół otrzymał punkty walkowerem, bo rywalki z UMKS Zgierz wycofały 
się z rozgrywek. RESO Akademia 2012 ma osiemnaście punktów i zajmu-
je lokatę w środku tabeli II ligi. Najbliższy mecz suwalska drużyna zagra 
w Ząbkach z Ząbkovią.

wiGry ii ze zmiennym powodzeniem
Piłkarze zespołu Wigry II Suwałki zajmują siódmą lokatę w tabe-

li  podlaskiej IV ligi. W 19 meczach zdobyli 33 pkt. W meczu rozegra-
nym w Suwałkach wygrali 1:0 z MKS Mielnik, a w spotkaniu na wyjeździe 
z KP Wasilków przegrali 0:3. Następny mecz ligowy rozegrają 28 kwiet-
nia o godz. 15 na stadionie przy ul. Zarzecze 26 z liderem IV ligi Ruchem 
Wysokie Mazowieckie.

Podopieczni Kamila Lauryna przegrali też mecz ćwierćfinałowy na 
szczeblu okręgowym Pucharu Polski. W Suwałkach ulegli 0:2 trzecioli-
gowemu ŁKS 1926 Łomża.

damian biłbak wicemiStrzem poLSki
Damian Bilbak z Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin 

wywalczył srebrny medal w kumite do 65 kg na mistrzo-
stwach Polski seniorów w karate kyokushin rozegranych 
w Limanowe. 

Pozostali zawodnicy Suwalskiego Klubu Karate 
Kyokushin walczyli z mniejszym powodzeniem. Michał 
Karpowicz w kategorii do 75 kg i Sebastian Biłbak do 80 kg 
wygrali po jednej walce. Daniel Biłbak i Mateusz Muczyński 
nie sprostali swoim przeciwnikom w pierwszych walkach.

tacjach, dostali kolejną szansę reprezentowania województwa  w meczu 
pucharowym z reprezentacją Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, który od-
będzie się 24.04. w Aleksandrowie Łódzkim.

 trzecie mieJSce badmintoniStów
Drużynowo trzecie miejsce zajęli młodzi badmintoniści SKB Litpol– 

Malow Suwałki w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików.  
Z suwalczan najlepiej spisali się sklasyfikowani na 3-4 miejscu Natalia 
Lenczewska/Oliwia Niedźwiedzka w grze podwójnej dziewcząt i para 
mieszana Dominika Ułanowicz/Natalia Skindzier.

woLontariuSze poSzukiwani
Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje chętnych osób zarów-

no pełnoletnich – studentów, osób pracujących, seniorów – i niepełnolet-
nich – młodzież szkolną do pomocy podczas RESO Suwałki 10,5 – Miejskie 
Święto Biegania (2 czerwca) oraz PZLA Mistrzostw Polski w Sztafetach  
i Wielobojach (1-2 czerwca). Szczegóły na: www.osir.suwalki.pl 

bokSerzy wicemiStrzami woJewództwa
W klasyfikacji klubowej mistrzostw województwa podlaskiego w bok-

sie OSiR Suwałki uplasował się na drugim miejscu. W turnieju rozegranym 
w Łomży zawodniczki i zawodnicy sekcji bokserskiej OSiR wywalczyli  
11 medali. Rywalizację w swoich kate-
goriach wygrali: Klaudia Daniłowicz, 
Angelika Zielińska, Nikola Zielińska 
oraz Jakub Dobrzyń.   Natomiast 
srebrne medale zdobyli Oliwia 
Suchocka, Samanta Kamińska, 
Magdalena Poulakowska, Marek 
Kapuściński, Mikołaj Naumowicz, 
Mikołaj Grajko, Michał Sidłowski.

Wigry pokonały 1:0 Puszczę Niepołomice. Gola strzelił Rafał Remisz

Damian Biłbak zdobył też prestiżowy tytuł Mistrza Tameshi-
wari. Czteroma technikami (seiken – pięść, shuto kant dłoni, hiji 
– łokieć i sokuto kant stopy) przełamał on18 desek

Fot. Suwalski Klub Karate

naJmłodSi piłkarze w reprezentacJi
Dwóch zawodników Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki otrzymało 

kolejne powołanie do reprezentacji województwa podlaskiego. Jakub 
Świątek oraz Krystian Suski po dobrym zaprezentowaniu się na konsul-

Na zdjęciu Mikołaj Naumowicz 
oraz Jakub Dobrzyń

Fot. OSiR
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tarGi pracy
Przedstawiciele ponad 30 firm z regionu zaprezento-

wali swoje oferty pracy w suwalskiej Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej. Wszystko w ramach Targów Pracy 2018. 
Oferty skierowane były do osób poszukujących zatrudnie-
nia, zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pra-
cy oraz młodzieży szkół średnich i studentów. W patio PWSZ 
nie brakowało stoisk przedstawicieli branż drzewnych, bu-
dowlanych, spożywczych, ubezpieczeniowych, ofert pracy 
stałej i wakacyjnej. Były konsultacje z doradcami zawodo-
wymi i szkolenia dla pracodawców dotyczące zatrudniania 
obcokrajowców.

Współorganizatorem Targów Pracy był Wojewódzki 
Urząd Pracy w Białymstoku oddział w Suwałkach, Powiatowy 
Urząd Pracy w Suwałkach oraz Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży w Suwałkach. Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli Prezydent Miasta Suwałk oraz Starosta Suwalski. 

Patronat medialny nad targami sprawował „DwuTygodnik 
Suwalski”. Więcej zdjęć na www.dwutygodniksuwalski.pl

W ramach rekrutacji do XXIV sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach mateusz 
bukowski i Sara król zaprezentowali w su-

walskiej Bibliotece Publicznej 
im. M. Konopnickiej przed za-
proszoną publicznością postać 
posła na Sejm Ustawodawczy 
(1919-1922) księdza Stanisława 
Szczęsnowicza. 

Potem uczniowie przeprowadzili kampa-
nię wyborczą tego posła w stylu kampanii, ja-
kie organizowano w latach wyborów do pierw-
szego polskiego sejmu po 123 latach zaborów. 
Przedstawili program ks. Szczęsnowicza, któ-
ry był zasłużonym działaczem społecznym i po-
litycznym, a głównym celem jego działalności  
w tym okresie, było przyłączenie Suwalszczyzny 
do Polski. Nasz region był do sierpnia 1919 roku w 
rękach wojsk niemieckich. Ks. Szczęsnowicz dzia-
łał już w czasach I wojny światowej, był przewod-
niczącym Suwalskiego Komitetu Obywatelskiego 

licealiści przywracają paMięci
i angażował się w pomoc poszkodowanym w cza-
sie wojny, zakładał także jadłodajnie, przytułki dla 
starców, ochronki, warsztaty robotnicze dla bez-
robotnych. Był też członkiem powstałej 13 listo-
pada 1918 roku Tymczasowej Rady Obywatelskiej 
Okręgu Suwalskiego. Budował na Suwalszczyźnie 
kościoły, m.in. w Żylinach, był proboszczem ko-
ścioła św. Aleksandra w Suwałkach. 27 czerw-

ca 1919 roku ks. Stanisław Szczęsnowicz złożył 
wniosek wzywający Sejm do podjęcia działań 
w celu uwolnienia Suwalszczyzny spod okupa-
cji niemieckiej.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
dotarli do wielu źródeł archiwalnych doty-
czących księdza i odszukali zamieszkującą na 
Suwalszczyźnie jego rodzinę. Być może w przy-
szłości także zostaną posłami, a przynajmniej 
Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Na podstawie materiałów z I LO

>> spotkanie w aquaparku
26 kwietnia w godzinach 17-19 w sa-

li konferencyjnej suwalskiego aquapar-
ku odbędzie się spotkanie oficera ro-
werowego działającego w strukturach 
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach  
z suwalczanami. Spotkanie organizo-
wane jest w celu przedstawienia sta-
nu istniejącej infrastruktury rowerowej 
i planów jej rozwoju. Podczas spotkania 
wysłuchane zostaną uwagi i spostrzeże-
nia mieszkańców dotyczące szeroko ro-
zumianej problematyki rowerowej.

>>

suwalczanie 
bezkonkurencyjni

kacper amadeusz rusiński z suwalskiego II LO im. gen. Z. Podhorskiego wygrał  
etap okręgowy (wojewódzki) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbył się 
w Białymstoku. 

Trzecie miejsce w tej Olimpiadzie zajęła 
anna winiewicz z III LO im. A. Lityńskiego. 
Na piątej lokacie uplasował się tymon 
wojczulis z II LO im. gen. Z. Podhorskiego,  
a na siódmej agata Smokowska z I LO im. 
M. Konopnickiej. Wszyscy oni będą repre-
zentować województwo podlaskie na etapie 
centralnym, który odbędzie się 8-10 czerwca  
w Lidzbarku. Życzymy im powodzenia i po-
wtórzenia ubiegłorocznego sukcesu urszuli 
mai dominiki przybysz, uczennicy suwal-
skiego III LO, która zwyciężyła w etapie cen-
tralnym XXXI OWE w Krakowie.

>>
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ogłoszenia „dtS” 
tel. 87 566-28-25

prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 
na dzierżawę nieruchomości gruntowych 
z przeznaczeniem na usługi turystyczne i 

sportowe.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w 

dzierżawę nieruchomości gruntowych stano-
wiących własność Miasta Suwałki, oznaczo-
nych działkami nr 30129/12, 30129/9, 30129/4, 
30129/5, 30232/3, 30233/3, 30234, 30235, 
30348/1, 30236/3, 30237/2 i 30238/1 o łącznej 
powierzchni 31,9743 ha, niezabudowanych, 
położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, 
Obręb nr 3, obejmujących wyrobisko po eks-
ploatacji żwiru. termin dzierżawy na okres 
30 lat. Działki, zgodnie z obowiązującym miej-
scowy planem zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 
w Suwałkach Nr XLII/464/2013 z dnia 27.11.2013 
roku, leżą w obrysach 26ZU-UT – tereny ziele-
ni publicznej z dopuszczeniem realizacji usług 
turystycznych i sportowych oraz 30WS – teren 
zbiorników powyrobiskowych. Dzierżawca zo-
bowiązany będzie do zagospodarowania te-
renu zgodnie z przedstawioną koncepcją w 
terminie 3 lat od dnia podpisania umowy. W 
przypadku nie dotrzymania terminu dzierżawca 
zobowiązany będzie naprawić szkodę wynikają-
cą z nie wykonania lub nienależytego wykona-
nia zobowiązania przez zapłatę kary umownej 
w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt ty-
sięcy złotych) w terminie 1-go miesiąca licząc od 
daty przekroczenia terminu, natomiast umowa 
może zostać rozwiązana. Ponadto, w celu za-
bezpieczenia wierzytelności Miasta Suwałki, 
które mogą powstać w wyniku nie zapłacenia 
kary umownej, dzierżawca zobowiązuje się zło-
żyć, w terminie 14 dni od dnia podpisania umo-
wy dzierżawy, oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji, w formie aktu notarialnego, na pod-
stawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania 
cywilnego do kwoty 60 000 zł (słownie: sześć-

dziesiąt tysięcy złotych). Miasto będzie mogło 
wystąpić o nadanie temu aktowi notarialnemu 
klauzuli wykonalności w terminie 5 lat licząc od 
daty zawarcia umowy dzierżawy.

cena wywoławcza rocznego czynszu 
dzierżawnego wynosi: 5 000 zł brutto (słow-
nie: pięć tysięcy złotych).

wadium: 500 zł (słownie: pięćset złotych).
1. Przed przetargiem należy zapoznać się z 

przedmiotem przetargu, warunkami przetargu 
i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy 
ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141.

2. Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert 
i ich ocena formalna – odbędzie się w dniu 
28 maja 2018 roku o godz. 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1 w sali nr 146.

3. Warunki przetargu:
– złożenie oferty w zaklejonej koper-

cie uniemożliwiającej identyfikację oferen-
ta z napisem „Przetarg na dzierżawę – ul. 
Krasickiego”, w Wydziale Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu miej-
skiego w Suwałkach, pokój 141, w terminie 
do dnia 24 maja 2018 roku do godz. 15.30.

– wpłacenie wadium w podanej wyso-
kości na ww. nieruchomości na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 
5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 24 maja 2018 
roku. W tym dniu kwota wadium musi być 
uznana na rachunku Urzędu.

4. Oferta winna zawierać:
– nazwę i siedzibę oferenta
– datę sporządzenia oferty
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się 

z przedmiotem i warunkami przetargu oraz 
projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je 
bez zastrzeżeń

– oferowaną cenę rocznego czynszu dzier-
żawnego wyższą od ceny wywoławczej

koncepcję zagospodarowania terenu.
5. Do oferty należy dołączyć dowód wnie-

sienia wadium.
6. Oferta i załączniki winny być podpisane 

przez Oferenta.
7. Komisja przetargowa dokona oceny ofer-

ty w następujący sposób:
– za koncepcję zagospodarowania terenu 

oferent może uzyskać liczbę punktów w prze-
dziale 1-70

– za zaoferowaną cenę rocznego czynszu 
dzierżawnego oferent może uzyskać liczbę 
punktów w przedziale 1-30.

Suma uzyskanych punktów będzie stano-
wiła podstawę wyboru oferty.

8. Określona stawka czynszu ulegać mo-
że podwyższeniu raz w roku kalendarzowym 
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez 
Prezesa GUS ogółem za rok kalendarzowy po-
przedzający waloryzacje.

9. Wadium wniesione przez oferenta, który 
przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu.

10. Osobom, których oferty nie zostały wy-
brane, wadium zostanie wypłacone niezwłocz-
nie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dys-
pozycji wpłacającego.

11. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał prze-
targ od zawarcia umowy dzierżawy w termi-
nie określonym przez organizatora przetargu.

12. Organizator przetargu bez podania 
przyczyn może, do chwili rozpoczęcia prze-
targu, odstąpić od jego przeprowadzenia. 
Komisja przetargowa dokonuje wyboru najko-
rzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybie-
ra żadnej ze złożonych ofert.

13. Dodatkowych informacji dotyczących 
przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 
pokój nr 141, telefon 87 562 81 41. 112/2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego długoletniego pracownika

wiesława brodowskiego
wyrazy głębokiego współczucia

żonie i rodzinie
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Muzeum Okręgowego w Suwałkach

114/2018

będą Mieszkania
Miejska spółka ZBM TBS ogłosiła nabór wniosków dla osób, które będą 

najpierw najemcami, a później właścicielami lokali w blokach pomiędzy 
ulicami Pułaskiego i Reja w Suwałkach. Wnioski można składać do 25 maja.

W dwóch sześciokondygnacyjnych blokach powstanie w sumie 48 miesz-
kań o zróżnicowanym metrażu – od 42 do 63 m2. Inwestycja ruszy prawdo-
podobnie już w połowie tego roku. Budynki będą oddawane przyszłym na-
jemcom w stanie deweloperskim. Wyposażone będą w windy i piwnice.

Swoje wnioski mogą zgłaszać osoby, które nie są właścicielami lub 
współwłaścicielami mieszkań czy domów, mieszkają, pracują lub pro-
wadzą własną działalność gospodarczą w Suwałkach, mają odpowied-
nie dochody i będą mogły wpłacić zadatek w wysokości 15 proc. przewi-
dywanej wartości mieszkania.

Formuła „od Najemcy do Właściciela” polega na stopniowym dochodze-
niu do własności. Pozostała kwota do zapłaty będzie rozłożona na równe raty 
miesięczne na okres nie dłuższy niż 20 lat. Mieszkanie będzie można wykupić 
szybciej, ale nie wcześniej niż po dwóch latach od zawarcia umowy najmu.

Dodatkowe informacje udzielane są w Dziale Lokali Mieszkalnych pok. 
nr 5  tel. (87) 563 50 55 lub (87) 563 50 40 m.in. z ewentualnym wykorzy-
staniem zakładki „Umów spotkanie” znajdującej się również na stronie 
www.zbm.suwalki.pl

>>
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przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Suwałkach Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie badań wykonanych 
przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (spra-
wozdanie z dnia 29 marca 2018 r.) informuje, że jakość i skład wody dostar-
czanej odbiorcom przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
(Dz. U. 2015 poz. 1989). 108/2018
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oGłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego uli-
cami: 24 Sierpnia, zarzecze i bakałarzewską oraz rzeką czarną 

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 
1566) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXIV/300/2016 z dnia 
26 października 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograni-
czonego ulicami: 24 Sierpnia, Zarzecze i Bakałarzewską oraz rzeką Czarną 
Hańczą w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
w dniach od 08.05.2018 r. do 08.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury  
i Gospodarki Przestrzennej w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 
w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miej-
scowego planu odbędzie się w dniu 04.06.2018 r. w siedzibie 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 przy-
jęte 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 nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2018 r.

109/2018

prezydent miasta Suwałk
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieru-

chomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność miasta suwałki, położonych na 
terenie gminy suwałki.

1. działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348/2, 
349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, położone na terenie 
Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowane jako grunty orne kla-
sy IVb o pow. 0,2500 ha, grunty orne klasy IVa o pow. 0,0400 ha, grunty orne 
klasy V o pow. 2,2186 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2000 ha, pastwiska 
trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,7059 ha, pastwiska trwałe na gruntach 
klasy VI o pow. 0,1400 ha, nieużytki o pow. 1,5600 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 gospodar-
ki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwier-
dzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 
2010 r., działki o nr geod: 344/2, 346/2, 347/2, 348/2 położone w obrębie 
Poddubówek znajdują się w konturze o symbolu 2W– teren odstojnika wód 
opadowych. Działka o nr geod: 344/3 położona jest w konturze o symbolu 
13R – tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpo-
lnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Pozostałe działki położone są 
na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Działki te położone są również w obszarze 
spełniającym rolę odstojnika wód opadowych. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 225 zł 
(słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia pięć złotych).

wadium w wysokości 123 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 października 2017 r. i zakończył 

się wynikiem negatywnym, ponieważ jedna osoba wpłaciła wadium i nie 
stawiła się na przetarg.

Drugi przetarg odbył się w dniu 11 stycznia 2018 r. i zakończył się wyni-
kiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 10.00  
w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. a. mickiewicza 1  
w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu  
i projektem umowy dzierżawy – do wglądu  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.              

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 14 maja 2018 r. W tym dniu kwota 
wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium 
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o za-
poznaniu 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 reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

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

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na po-
czet czynszu dzierżawnego.

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

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie 
przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
· do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 

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

 111/2018

piLnie sprzedam dom mieszkalny i budynek gospodarczy z ga-

rażem, w bardzo dobrym stanie, działka o powierzchni 2 207 m.kw. 

w Krasnopolu, tel. 502 361 512 100/2018
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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 schro-
nisku przy ul. Sianożęć 3 A.

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną, za-
szczepione, 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
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Lepsza wersja bridget Jones czyli „teren prywatny” barbary 
koSmowSkieJ.

Jest to pierwsza przeczytana przeze 
mnie książka tej autorki, stąd może mój 
do niej sentyment. I do książki, i do au-
torki. Gdyż trzeba przyznać, że twórczość 
Barbary Kosmowskiej jest jak ona sama 
– ciepła, z niewymuszonym humorem, 
otwarta na każdego czytelnika. 

„Teren prywatny” opowiada histo-
rię 40-letniej Wandy borykającej się  
z niewiernym mężem, toksyczną matką, 
charakternymi córkami i niesforną parą 

piesków. Bohaterkę poznajemy w momencie, gdy postanawia zmienić 
coś w swoim życiu. 

Pozycja ta szczególnie przypadnie do gustu kobietom, bo choć nie 
każdą z nas zdradza mąż, do szału doprowadza mama, dzieci, nowa pięk-
na spódnica koleżanki z pracy czy wąska talia sąsiadki z góry, to z pew- 
nością przy lekturze odnajdzie się niejedna czytelniczka. 

Uwielbiam styl tej książki: uroczo – kąśliwy, z przezabawną autoiro-
nią, zaskakującymi skojarzeniami, komicznymi wyliczankami, ale i cał-
kiem sporą szczyptą niebanalnych życiowych mądrości, refleksji oraz, 
mimo wszystko, pozytywnym przekazem.

Nie zdradzę więcej! Gwarantuję Wam, drodzy czytelnicy, że 
Kosmowska Was nie rozczaruje.  Kamila Sośnicka

BIBLIOtEKArz 
POLECA

Sarenka, dwuletni pies czarny 
podpalany z białym krawatem 

szuka ciepła i miłości.

Trzyletni pies, 
czarny podpalany, malutki, 
przypominający ratlerka oczekuje 
na swoją nowa rodzinę.

Czyż to nie piękny misio? Czteromiesięczny pies, 
czarny podpalany, à la owczarek niemiecki 

z utęsknieniem wypatruje swojego opiekuna 
i przyjaciela.

Ciekawa świata dwuletnia 
biszkoptowa suczka, 
czeka aż koś ją pokocha.

tarGi edukacyjne
Ważne dla suwalskich gimnazjalistów. 24 kwietnia 

(we wtorek) od godz. 10 do 15 w Zespole Szkół nr 6 im. 
Karola Brzostowskiego odbędą się targi edukacyjno-za-
wodowe realizowane w ramach projektu „Dobry zawód– 
fajne życie”.

Na spotkaniu za-
prezentowana zosta-
nie ak tualna ofer ta 
edukacyjna suwalskich 
szkół ponadgimnazjal-
nych/ponadpodstawo-
wych oraz oferta i spe-
cyfika firm cenionych 
na lokalnym rynku pra-
cy. Ponadto odbędą 
się spotkania mento-
ringowe dla gimnazja-
listów i ich rodziców. 
Uc zniowie p oznają 
w  szczególności ko-
rzyści płynące z nauki 
w  konkretnym zawo-
dzie pod kątem przy-
szłego zatrudnienia.

>>wiGierski jubileusz
1 maja rozpoczną się obchody jubileuszu 350-lecia przybycia kamedułów nad Wigry. 

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 konferencją naukowo-historyczną „Dialog prze-
szłości i przyszłości”. Wykład o wpływie konwentu kamedułów wigierskich na dzisiej-
szą Suwalszczyznę wygłosi ks. prof. UKSW dr hab. Józef łupiński, a o dziedzictwie ma-
terialnym i niematerialnym kamedułów wigierskich opowie dr maciej ambrosiewicz.

W samo południe pod przewodnictwem bp Jerzego mazura będzie odprawiona 
msza św., a po niej 
zostanie poświęco-
ny Dom Królewski  
i Kaplica Kanclerska. 
W kolejnych miesią-
cach obchodów ju-
bileuszowych pla-
nowane są koncerty 
muzyki poważnej, 
r ó ż n e g o  r o d z a -
ju warsztaty, jar-
mark wigierski, do-
żynki wojewódzkie 
oraz spływ kame-
dulski, rajd rowero-
wy, dzień ratowania 
życia, zawody węd-
karskie. 

>>
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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.

Jak nazwyało się kino funkcjonujące do lat 80-tych przy 
tej ulicy?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicz-

nie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź 
na adres internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 4 maja.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z po-

przedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymał dariusz urynowicz.

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

>> >>lekcja ekoloGii
Suwalska Szkołę Podstawową nr 2 

odwiedził dziennikarz radek brzózka 
(na zdjęciu obok), który poprowadził 
ekologiczną lekcję, pełną eksperymen-
tów i doświadczeń. Dzieci na spotkaniu 
dowiedziały się co to jest smog, jak z nim 
walczyć, jak dbać o środowisko, a naj-
bardziej podobały im się doświadcze-
nia przeprowadzone na żywo.

Lekcja była skierowana do uczniów 
klas I-III i była przeprowadzona w ra-
mach ogólnopolskiej społecznej kam-
panii edukacyjnej pod nazwą „Rodzice 
i dzieci. Powietrze bez śmieci” zorga-
nizowanej pod patronatem Polskiego 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Oprócz Suwałk, R. Brzózka odwiedzi jeszcze 
15 miast w każdym z województw.

przyroda 
MoiM przyjacieleM

wiktoria zdaniuk z Przedszkola nr 2, amelia cieśla 
z Przedszkola nr 10 i mariusz Gajewski z SP nr 11 otrzy-
mali nagrody główne w X Międzyprzedszkolnym kon-
kursie recytatorskim „Przyroda moim przyjacielem” zor-
ganizowanym w Przedszkolu nr 2. Wyróżnienie specjalne 
otrzymała patrycja Lewkowicz   ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego  nr 1. Również pozostałe dzie-
ci startujące w konkursie otrzymały wyróżnienia   i   nagro-
dy. Ufundowali je: Urząd Miejski w Suwałkach oraz Wigierski 
Park Narodowy.



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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16-400 Suwałki, ul. K. Brzostowskiego 4
www..jestesmy-razem.pl
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ABY RADA
MOGŁA RADZIĆ...

Rada Miasta powołała Suwalską Radę Seniorów w 2014 r. 
jako pierwszą w woj. podlaskim. Jej celem jest konsultowa-
nie, doradzanie i inicjowanie decyzji, mających wpływ na 
życie najstarszych Suwalczan. Skład rady jest dziewięcio-
osobowy, a kadencja trwa 2 lata. Pierwsza – przypadła na 
lata 2015–2016. Jej członkami byli: Jadwiga Sowulewska  
– przewodnicząca, barbara Grabowska – zastępca, maria 
Lauryn – sekretarz oraz bożenna maskowicz, wiesława 
Giczewska, włodzimierz marczewski, marian Luto, 
tadeusz chludziński i dariusz żukowski. 

Wyliczenie wszystkich osiągnięć byłoby trudne, ale wymień-
my najważniejsze: powołanie w Suwałkach dwóch Klubów 
Seniora, przy ul. Chopina 6a oraz przy ul. Kościuszki 71. Każdy 
z nich liczy obecnie po kilkudziesięciu stałych członków, któ-
rzy spotykając się 2-4 razy w tygodniu wspólnie spędzają czas, 
rozwijają zainteresowania. Przyjazna atmosfera i wspierający 
instruktorzy powodują, że dla wielu z nich klub stał się dru-
gim domem. Opracowano też i wydano w formie publikacji 
papierowej dwa poradniki dla seniorów. Pierwszy – zawiera 
wiele informacji, jak dbać o zdrowie, unikać zagrożeń i nie dać 
się oszustom. Drugi – prezentuje ofertę kulturalno-rekreacyj-
ną oraz należne seniorom rodzaje pomocy socjalnej. Ważnym 
wydarzeniem lokalnym była zorganizowana w grudniu 2015 r.  
debata „Aktywność nie idzie na emeryturę”. Jej inicjatorem 
była SRS, a współorganizatorami – samorząd miasta oraz 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Wiele wniosków wy-
pracowanych podczas tej debaty posłużyło do stworzenia 
Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do 
2020 r., której współautorami byli członkowie pierwszej SRS. 
Dzięki ich działaniom i przychylności Prezydenta pozyska-
no także lokal przy ul. Ciesielskiej15 – stanowiący Suwalskie 
Centrum Inicjatyw Senioralnych i siedzibę SRS. Zainicjowano 
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SuwalSki GloS Seniora-

również realizowany przez Suwalski Ośrodek Kultury cykl im-
prez pod nazwą „Środy Seniora”.

Druga kadencja SRS rozpoczęła się w styczniu 2017 r.,  
w następującym składzie: maria Lauryn – przewodnicząca, 
kazimierz Jakimowicz – zastępca, Lucyna śniecińska – se-
kretarz, oraz irena pietraszkiewicz, krystyna polkowska, 
włodzimierz marczewski, marian Luto, ryszard rogucki 
i dariusz żukowski. Stara się monitorować i wspierać działa-
nia obydwu klubów seniora. 9 listopada 2017 r. zorganizowała 
Europejski Dzień Seniora, pod patronatem Prezydenta Suwałk. 
Jednak jej priorytetem jest dotarcie do osób starszych, któ-
re nie włączyły się dotąd w działalność już istniejących wspól-
not senioralnych. Z myślą o nich opracowany został folder  
– „Seniorze – wyjdź z domu”. Zawiera informacje o lokalnych 
organizacjach, oferujących seniorom różne formy edukacji, 
rekreacji czy rozrywki. Podejmowaliśmy działania na rzecz 
rozpoczęcia działalności Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”  
– nowej formy pomocy dla seniorów o zmniejszonej samo-
dzielności. Od jesieni 2017 r. nadawany jest program w Radio 5,  
zatytułowany „Suwalski SMS, czyli Stabilnej Młodości Stan”. 
Emisja odbywa się w każdą niedzielę, o godz. 13.20. Jako oso-
ba prowadząca – prezentuję w nim organizacje i instytucje 
działające na rzecz suwalskich seniorów. Z myślą o samotnych 
i mało aktywnych rozpoczęliśmy tworzenie Suwalskiego Głosu 
Seniora, którego drugi numer właśnie oddajemy. Obecna SRS 
podjęła również współpracę z Suwalską Radą Młodzieży. Do 
końca kadencji zamierzamy wspólnie wypracować możliwe 
formy lokalnej integracji międzypokoleniowej, także poprzez 
organizację debaty na ten temat. Przygotowujemy też kolej-
ne wydawnictwo dla suwalskich seniorów: encyklopedycz-
ny informator. Planujemy również organizację w pierwszych 
dniach czerwca olimpiady senioralnej. Podsumowując – w cią-
gu 3 lat, dzięki przychylności Samorządu i Prezydenta, utworzo-
ne zostały w naszym mieście 3 istotne platformy współdziała-
nia na rzecz osób starszych: Suwalska Rada Seniorów z siedzibą 
w SCIS ul. Ciesielska 15 i dyżurami jej członków, Suwalski SMS 
– coniedzielny program Radia 5 oraz Suwalski Głos Seniora, 
wydawany raz na dwa miesiące. Aby jednak „platformy” mo-
gły spełnić swój cel, a SRS – trafnie i skutecznie doradzać wła-
dzom miasta – niezbędna jest większa aktywność obywatel-
ska. – Seniorze – wyjdź z domu i opowiedz nam lub napisz  
o swoich problemach! Do kontaktu zachęcamy także rodziny, 
sąsiadów lub osoby będące znajomymi seniorów – dotąd za-
mkniętych w swoich mieszkaniach i problemach. Pomóżcie nam 
uczynić łatwiejszym Wasze i nasze życie! 

Maria Lauryn, Przewodnicząca SRS 



Zachowania, określane potocznie jako skleroza, przy-
darzają się również młodym. Zwłaszcza wtedy, gdy za-
jęta intensywnym myśleniem o czymś ważnym, miłym 
lub trudnym głowa, całkowicie traci kontrolę nad ruty-
nowym wykonywaniem czynności. Oto wkładając do lo-
dówki zakupy ktoś lokuje tam również portfel, poczym 
długo go szuka. Lub próbuje otworzyć drzwi nie własne-
go pokoju hotelowego… Albo – trzeci raz zadaje roz-
mówcy to samo pytanie, choć ten dwukrotnie już na nie 
odpowiedział. To, co w młodości zdarza się od czasu do 
czasu, staje się jednym z osiowych objawów jesieni ży-
cia. Czy można nad tym zapanować? Przyczyną sklero-
zy jest pogarszająca się z wiekiem drożność tętnic mó-
zgowych. Odkładające się w nich złogi cholesterolowo 
– wapienne zmniejszają ilość krwi dopływającej do mó-
zgu. Jego niedotlenione i niedożywione komórki coraz 
gorzej pracują, a potem zaczynają obumierać. Poniżej – 
ilustracja przekroju dwóch tętnic – o normalnej i zmniej-
szonej drożności.

Tempo narastania niekorzystnych zmian i towarzyszą-
cego im pogłębiania się problemów z pamięcią, uwagą, 
myśleniem – to sprawa indywidualna. Zależy od skłon-
ności genetycznych i trybu życia. Zmian zaawansowa-
nych cofnąć nie można. Dlatego warto im zapobiegać, 
doświadczając już pierwszych oznak sklerozy. Co i jak 
można zrobić?

d Zadbać o diagnozę poziomu cholesterolu – głów-
nego sprawcy niedotlenienia i niedożywienia mózgu. 
Jeśli trzeba – także zdiagnozować stan tętnic mózgo-
wych. Przyjmować wszystkie zlecone przez lekarza 
leki.

d Zweryfikować dietę, ograniczając spożywanie mię-
sa i tłuszczów „ssaczych”. Jeść więcej tłustych ryb mor-
skich, chudy drób, żywność mało przetworzoną. Dużo 
warzyw i owoców zawierających wit. C. Na otarcie łez 
z powodu braku schabowego czy golonki – pożąda-
na czekolada o dużej zawartości kakao i orzechy (uwa-
ga  kaloryczne!).

d Zwiększyć ilość ruchu na świeżym powietrzu, co po-
zwoli lepiej dotlenić mózg, i przyniesie kilkanaście do-
datkowych korzyści organizmowi i duszy.
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ĆwIcZ uMYsŁ – DZIeń BeZ skleROZY
d Zadbać o wzrok i słuch, dobierając najlepsze  

z możliwych okulary np. progresywne oraz jeśli istnie-
je potrzeba – aparat słuchowy. Na tym nie powinno się 
oszczędzać – to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort 
psychofizyczny na ostatnim etapie życia!

d Zwiększyć koncentrację uwagi podczas nawyko-
wego i nieświadomego wykonywania czynności waż-
nych dla naszego życia i zdrowia np. zażywanie leków, 
przechodzenie przez jezdnię, wyłączanie żelazka, zamy-
kanie mieszkania… Ułatwi nam to głośne ich nazywa-
nie: „właśnie zamykam mieszkanie”, „wyłączam żelazko”. 
Postarajmy się wykonywaną czynność zobaczyć, poczuć, 
usłyszeć. Wtedy bez trudu ją zapamiętamy i unikniemy 
dręczących pytań „zrobiłem to – czy nie zrobiłem?”.

d Aby zapobiec „pustym przebiegom” – czyli kilka-
krotnym powrotom do miejsca wyjścia w celu upewnie-
nia się, po co właściwie wyszliśmy wystarczy: 1. uważniej 
przekazać sobie polecenie – czyli „wbić je do głowy”, np. 
głośno nazywając: „idę zażyć lek”. 2. Starać się do miejsca 
jego realizacji iść „tranzytem”, unikając zagapiania się po 
drodze na rzeczy nie związane z zadaniem. Nie jest to ła-
twe – ale możliwe, co osobiście „wyćwiczyłam”.

d Unikać, jak ognia, smutku i ciągłego myślenia o so-
bie i własnych problemach. Obniżony nastrój czy wypeł-
niona destrukcyjnymi myślami głowa – pogłębia stan 
nieprzytomności umysłu i zwiększa ilość popełnianych 
błędów! Sprzyja sklerozie! Naraża na niebezpieczeństwo!

d Ćwiczyć umysł poprzez różne rodzaje intelektual-
nych gier, np. brydż, scrabble; szachy, rozwiązywanie łami-
główek, krzyżówek, udział w dyskusjach, naukę wszelkich 
nowych umiejętności i wiele innych zajęć, realizowanych 
w grupie towarzyskiej, rodzinie czy indywidualnie.

d Warto pamiętać, że skleroza chętnie żywi się rów-
nież stanem bierności człowieka oraz jego poczuciem 
braku celu i sensu. Jednak z drugiej strony – sprzyja jej 
także nadmiar aktywności, obowiązków, potrzeb… Lubi 
wygórowane żądania i konflikty… I omija szerokim łu-
kiem ludzi dobrze zorganizowanych, potrafiących odkła-
dać rzeczy na stałe dla nich miejsca, czy – tworzyć, choć-
by krótkoterminowe, plany działań. 

d Wprowadzić 1 raz w każdym tygodniu „dzień bez 
sklerozy”. Tego dnia proponuję działać wyłącznie szel-
mie tej na przekór. Czyli – starać się robić tylko to, czego 
ona nie lubi i unikać wszelkich jej pożywek. Uważna lek-
tura tego tekstu powinna to ułatwić. Znalezienie przy-
najmniej trzech społecznych korzyści z wprowadzenia 
cotygodniowego „dnia bez sklerozy”, nie tylko w do-
mu seniora ale w naszym mieście – może być ciekawym  
i pożytecznym ćwiczeniem umysłu. Polecam je wyobraź-
ni Czytelników.

Lucyna Śniecińska



Jest najstarszą w Suwałkach placówką edukacji se-
niorów. Jej początki sięgają roku 1998, kiedy to gru-
pa Suwalczan, w osobach: maria Lauryn, bożena 
chmielewska, anna augustynowicz, eugeniusz 
zarachowicz, Stefan bieńkowski i krzysztof rukść, 
zainspirowanych ideą kształcenia i integracji osób star-
szych, podjęła starania o utworzenia UTW. Pierwsze 
grono studentów liczyło 35 osób. Stało się zalążkiem 
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, wpisane-
go w grudniu 1999 r. do rejestru sądowego. 6 lat później, 
dzięki wpisowi do KRS pod nr 0000066543 stowarzysze-
nie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Dziewiętnastoletnią historię placówki tworzyło duże 
grono znakomitych ludzi, zaangażowanych społecznie  
i potrafiących marzenia zamieniać w działania. Dzięki ich 
pomysłowości i uporowi udawało się przełamywać po-
czątkowe bariery i trudności organizacyjne, poszerzać 
ofertę edukacyjną i powiększać grono słuchaczy. Dzisiaj 
liczy ono ponad 220 stałych członków i wiele osób do-
chodzących na wybrane wykłady. Stowarzyszenie kieru-
je do seniorów bogatą ofertę. Składają się na nią przede 
wszystkim bezpłatne wykłady z różnych dziedzin nauki. 
Ich tematyka obejmuje: ochronę zdrowia, psychologię, 
ekologię, historię, kulturę i sztukę. Spotkania odbywa-
ją się dwa razy w miesiącu w okresie od października do 
czerwca, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
Misja uniwersytecka „obudowana” jest licznymi sekcjami, 
w których seniorzy mogą realizować swoje zaintereso-
wania, oraz wykorzystywać wiedzę i talenty. Dla przykła-
du: sekcja brydżowa, nauki języków obcych czy kompu-
terowa pozwalają zdobywać i doskonalić umiejętności, 
ćwiczyć umysł. Gimnastyka rehabilitacyjna, sekcja bow-
lingu, nordic – walkingu czy pływacka – sprzyjają zmniej-
szaniu dolegliwości ze strony kręgosłupa i stawów, 
usprawniają ruchowo. Aktywnie działa sekcja kulinarna i 
fotograficzna. Istnieje nawet sekcja pomocy koleżeńskiej, 
utworzona „z potrzeby serca”. Jej członkowie jako wolon-
tariusze angażują się w zbiórkę żywności, którą przeka-
zują potrzebującym seniorom, należącym do stowarzy-
szenia. Twórcze pasje i talenty seniorzy mogą również 

rozwijać w trzech zespołach artystycznych. Działający od 
2010 roku ZESPÓŁ WOKALNY „ZŁOTA JESIEŃ” zdobył wie-
le nagród w Polsce, na Litwie oraz w Rosji. W 2017r. zajął  
I miejsce wśród zespołów wokalnych na X Ogólnopolskich 
Juwenaliach III Wieku w Warszawie, a Piotr Skowroński – 
kierownik artystyczny i akompaniator otrzymał wyróż-
nienie – NAJLEPSZY AKORDEONISTA. Kierownikiem ar-
tystycznym zespołu „SREBRNE PIERWIOSNKI” – jest 
Maria Lauryn – dusza artystyczna każdej sceny. Pod jej 
kierownictwem grupa uświetnia spotkania seniorów 
oraz występuje na różnych uroczystościach lokalnych. 
GRUPA TEATRALNO-KABARETOWA „UNIWERSALNI”  
– jest rzeczywiście uniwersalna pod względem repertu-
aru. Ich widowiska najczęściej mają charakter satyrycz-
no – rozrywkowy ale wystawiane są też duże spektakle 
czy wieczornice, poświęcone pamięci wielkich Polaków. 
To wszystko jest dziełem naszych członków, którzy re-
żyserię, stroje, dekoracje, podkłady muzyczne przygo-
towują bezpłatnie nie szczędząc swojej pracy, czasu, 
talentu a często i pieniędzy. Częstość spotkań, zbież-
ność zainteresowań i celów powodują, że poszczególne 
grupy stają się wspólnotami rodzinnymi. Zarząd i Rada 
Programowa Uniwersytetu kieruje wszelkimi inicjatywa-
mi Stowarzyszenia i wspiera członków swoim doświad-
czeniem. Inspiruje do działania. Podstawę finansową 
UTW stanowią składki członków stowarzyszenia w wyso-
kości 80,– zł. rocznie, nieliczne dotacje sponsorów oraz 
środki pozyskiwane na realizację określonych projektów. 
Można powiedzieć, że UTW funkcjonuje dzięki pasjona-
tom idei, która wprowadziła i upowszechnia nowy mo-
del aktywnego i twórczego życia suwalskich seniorów. 
Jest też postrzegany jako organizacja odgrywająca du-
żą rolę w wielu dziedzinach lokalnego życia społeczne-
go. Zapraszamy do naszego grona.

***
Stowarzyszenie uniwersytet trzeciego wieku  

w Suwałkach, ul. t. noniewicza 10 p. 437. biuro czyn-
ne w poniedziałki i środy od godz. 10.00-12.00;  
tel. 664 453 220

Irena Pietraszkiewicz

uNIweRYTeT TRZecIeGO wIeku
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ważne dLa SuwaLSkicH Seniorów:

„śmieSzny koniec”

n Rozmawiają dwaj starsi panowie. Jeden mó-
wi do drugiego: 

– Zbliża się wasza rocznica ślubu nieprawdaż?
– Tak – odpowiada drugi – i to spora, bo 40.
– I co zamierzasz zrobić z tej okazji dla swojej żony?
– Zabiorę ją na wycieczkę do Australii. 
– Nieźle, a co zrobisz dla żony z okazji 50 rocz-

nicy ślubu? 
– Pojadę i przywiozę ją z powrotem.

uwaGa: Seniorów zapraszamy do słuchania audycji  „Suwalski SMS”  w Radio 5 w każdą niedzielę o godz. 13.20

NADZIejA – kAMYk ZIelONY
Mówią, że złudna, że płonna… Ech!
Palcem na wodzie pisana,
Być przy niej panną oznacza grzech, 
jest pokładana, rozwiana…

Kto się nią żywi – ten głodny. Też 
tak mówią, jest matką głupich…
Lecz jeśliś dorósł, to pewnie wiesz, 
że się jej w sklepie nie kupi.

Więc chociaż ludzie głośno mówią tak,
we wszystkie świata strony, 
Często dotkliwie czują jej brak.
Śpiewają – „kamyk zielony…”

Gdy padasz, tracisz, gdy w oczy szkwał, 
pociągiem do nikąd gonisz,
zielony kamyk, gdybyś go miał, 
i mógł mocno ściskać w dłoni…

Lecz widzisz – stwórca ziemi tak dał,
szukasz i szukasz strudzony…
Wśród tylu różnych kolorów skał 
mało kamyków zielonych.

Lucyna Śniecińska

Morski głaz  fot. T. Wysocka-Kluczny

ROZlIcZ sIę seRceM – 1% pODATku 
pRZekAż wYBRANej ORGANIZAcjI pOżYTku 
puBlIcZNeGO!!!

Emeryci lub renciści rozliczani przez organ rentowy (np. ZUS) 
z rocznego podatku na formularzu PIT-40A, mogą przekazać 1% 
podatku wybranej  organizacji pożytku publicznego. W tym ce-
lu trzeba wypełnić PIT-OP w urzędzie skarbowym lub elektro-
nicznie. W formularzu PIT-OP wystarczy podać swój: pesel, imię 
i nazwisko, adres urzędu skarbowego i nr KRS organizacji po-
żytku publicznego oraz go podpisać. Druk można również wy-
pełnić elektronicznie. Jest dostępny na Portalu Podatkowym  
i w aplikacji e-Deklaracja Deskop. Można to zrobić od 1 stycz-
nia do 30 kwietnia 2018 r.

Oto Organizacje Pożytku Publicznego w Suwałkach, działa-
jące na rzecz seniorów:

46113 Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej „Kalina”

66543 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

139901 Sto w a r z y s z e n i e  A k t y w n o ś c i  S p o ł e c z n o -
Artystycznej „Nie Po Drodze”

157858 Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane 
i Osób Niepełnosprawnych

226036 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki  Paliatywnej

321667 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie.

STOWARZYSZENIA SENIORALNE PROPONUJą I ZAPRASZAJą:

25 kwietnia: Międzypokoleniowy Koncert Zespołu Świetliki 
i grupy tanecznej „Srebrne Pierwiosnki”. SOK, sala  
im. Andrzeja Wajdy. Bilety w cenie 5 zł. w kasie SOK.

27 kwietnia: godz. 12.00 sala królewska Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81 – inscenizacja słow- 
no-muzyczna „Witaj Maj! Trzeci Maj” przygotowana 
przez zespół „Ocean Życia”. Wstęp wolny.

9 maja: godz. 16.00 w auli PWSZ wykład: „Suwalszczyzna  
w okresie niepodległości” oraz koncert zespołów 
Srebrne Pierwiosnki i Iskierki. Wstęp wolny.

13 maja: godz. 18:45 do konkatedry Św. Aleksandra na kon-
cert pt. „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”  
w wykonaniu zespołu „Ocean życia” – wstęp wolny.

23 maja: godz. 16.00 w auli PWST wykład „Matka w literaturze” 
oraz występ chóru UTW „Złota jesień” i zespołu tanecz-
nego „Szase”. Wstęp wolny.

seniorze wyjdź z domu!
Opracowanie – Krystyna Polkowska


