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orły dla Suwałk
Tym razem gala rozdania Orłów przyznawanych przez tygodnik 

Wprost odbyła się w Suwałkach, do których zjechali najlepsi przedsiębior-
cy z województwa podlaskiego. Stało się tak ponieważ – mówił redaktor 
Wprost Jacek Pochłopień – Suwałki notują wielkie sukcesy gospodarcze, 
bezrobocie jest na niewielkim poziomie, zaś suwalski samorząd wiele ro-
bi, by przedsiębiorcy mogli spokojnie rozwijać swoje firmy. 

Z naszego regionu i miasta wyróżnienia otrzymały m.in.: firma Malow, 
suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zakład Produkcji 
Kruszywa Rupińscy, Vitera Polska, a także Miasto Suwałki. Przy czym nie 
była to nagroda przyznana tylko dlatego, że Suwałki były gospodarzem 
gali. Suwalski samorząd został nagrodzony za tworzenie dogodnych wa-
runków do rozwoju przedsiębiorczości.

Wśród nagrodzonych byli – obok suwalskiego Malowa – inni poten-
taci w swoich branżach. Orły trafiły do tak znanych producentów jak 
Mlekovita, Pronar, czy Unibep. Wśród nagrodzonych były również małe 
firmy rodzinne. 

Jedni i drudzy zgodnie twierdzili, że w tej chwili największym pro-
blemem w rozwoju firm jest brak wykwalifikowanych pracowników.  
– Dlatego też, mówił Henryk Owsiejew, który odebrał Orła w kategorii 
Lider Biznesu, nieunikniona staje się automatyzacja produkcji i roboty-
zacja. Taki właśnie będzie kolejny powstający zakład tej firmy – Malow 6.
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>> Pamiętamy
Kombatanci, poseł Bożena Kamińska, prezydent Suwałk Czesław 

renkiewicz ze swoim zastępcą Łukaszem Kurzyną, przewodniczący su-
walskiej Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, samorządowcy, żołnierze 
z suwalskiego 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, harcerze, mło-
dzież suwalskich szkół, duchowni oraz mieszkańcy miasta oddali hołd 16 
mieszkańcom Suwalszczyzny straconym 1 kwietnia 1944 roku. 

W miejscu, gdzie dziś stoi Pomnik Straceń, przed 74 laty Niemcy po-
wiesili szesnastu mężczyzn. Wcześniej, w zamian za ich uwolnienie żą-
dali ujawnienia nazwisk dowódców oddziałów Armii Krajowej, które 

Licznie reprezentowane były poczty sztandarowe 

Jak zwykle 
nie zawiedli 

suwalscy 
kombatanci

walczyły w okolicach Suwałk. Domagali się wydania rtm. Kazimierza 
Ptaszyńskiego – „Zaremby”. Pomimo obiecywanych nagród, nikt nie za-
reagował na te wezwania.

– Najważniejsza jest pomięć o naszej wspólnej historii, która stanowi 
podstawę naszej suwalskiej wspólnoty. Udział w takich uroczystościach 
ludzi w różnym wieku a szczególnie dzieci i młodzieży, buduje podwa-
liny społeczeństwa obywatelskiego, buduje poczucie wspólnoty suwal-
skiej – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Uroczystości za-
kończyły się złożeniem kwiatów na grobach straconych członków ruchu 
oporu w Lesie Szwajcarskim. 

Galeria zdjęć na www.dwutygodniksuwalski.pl

Zdjęcie rodzinne 
laureatów Orłów

Nagrodę odbiera Henryk Owsiejew, 
właściciel Malowa

Orła dla Suwałk odebrali prezy-
dent Czesław Renkiewicz oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec
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ZdAniem PreZydentA

Ponad 245 tys. zł wyniosły ulgi udzielone  
w ramach „Suwalskiej RODZINY PLUS” w 2017 
roku. To już piąty rok funkcjonowania progra-
mu. Został on utworzony  aby zwiększyć szan-
se rozwojowe i życiowe dzieci i młodzieży wy-
chowujących się w rodzinach wielodzietnych 
oraz aby poprawić warunki życia tych rodzin. 
W ramach programu rodziny wielodzietne mają 
większy dostęp do dóbr kultury, sportu i rekre-
acji oferowanych przez placówki sportowe i kul-
turalne, a także miejskie spółki oraz inne pod-
mioty, które przystąpiły do przedsięwzięcia. 

W sumie przez 5 lat funkcjonowania 
„Suwalskiej RODZINY PLUS” samorząd przyjął 
1106 wniosków o wydanie karty uprawniają-
cej do ulg dla 5564 osób: w 2013 r. – 504 wnio-
ski, 2014 r. – 234 wnioski, 2015 r. – 108 wnio-
sków, 2016 r. – 140 wniosków i w 2017 r. 120 
wniosków. W 2017 roku łączna kwota udzielo-
nych ulg przez miejskie jednostki i spółki wy-
niosła 245.970,39 zł. W poszczególnych latach 
ulgi wynosiły: 2014 r. – 142 938,80 zł, 2015 r.  
– 223 179,77 zł i w 2016 r. – 243 241,30 zł.

W 2017 roku beneficjenci karty „Suwalska 
RODZINA PLUS” najchętniej korzystali z ofer-
ty jaką proponuje Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Suwałkach – tu ulgi wyniosły ponad 85 tys. 
zł., dofinansowania do biletów miesięcznych 
suwalskiej komunikacji miejskiej – prawie 60 
tys. zł czy żłobka miejskiego – prawie 50 tys. zł 
oraz oferty Suwalskiego Ośrodka Kultury – po-
nad 14 tys. zł.   

Do realizacji programu „Suwalska RODZINA 
PLUS” włączają się również prywatni przedsię-
biorcy. Obecnie 36 firm oferuje ulgi na swoje 
produkty i usługi.

Ten rok jest ostatnim rokiem funkcjono-
wania programu „Suwalska RODZINA PLUS”. 
Od września w mieście będzie funkcjonowa-
ła Suwalska Karta Mieszkańca, która będzie 
uprawniała rodziny wielodzielne do jeszcze 
większej ilości ulg. Właśnie zakończyliśmy 
etap konsultacji społecznych wspomniane-
go programu, który swoim zasięgiem obejmie 
wszystkich mieszkańców. Chciałbym już w lipcu 
rozpocząć nabór wniosków od naszych miesz-
kańców, a sam program zainaugurować 1 wrze-
śnia tego roku.

WtOreK Z rAdnym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 10 kwietnia zapraszają irena B. Schabieńska i Zdzisław Koncewicz z Prawa  

i Sprawiedliwości. Natomiast 17 kwietnia na suwalczan czekają Bożena m. Kamińska i Zbysław 
W. Grajek z Platformy Obywatelskiej. Na spotkanie z radnymi 24 kwietnia zapraszają Karol 
Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Stanisław Kulikowski z Klubu Radnych „Łączą 
nas Suwałki”.

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

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 
pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

Pieniądze na bulwary, łaźnie i Sok
Po kolejne pieniądze z Unii Europejskiej będą sięgać władze Suwałk. Tym razem chodzi o środ-

ki w ramach rewitalizacji na remont i modernizację budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. 
Noniewicza 71 i rewitalizację starej łaźni oraz bulwarów nad Czarną Hańczą w Suwałkach.

Remont budynku SOK ma kosztować prawie 6,1 mln zł, z czego ponad 3,7 mln zł ma pochodzić 
z UE. Po modernizacji w budynku przy ul. Noniewicza 71 będą prowadzone różne działania z za-
kresu edukacji artystycznej we współpracy z NGOsami. 

Drugi wniosek dotyczący rewitalizacji starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza 
w Suwałkach jest po-
dzielony na dwa za-
dania. Pierwsze obej-
muje zaadaptowanie 
budynku historycz-
nej łaźni na: galerie, 
pomieszczenia na 
potrzeby usług kul-
tury i sportu, a także 
punkt gastronomicz-
ny i wypożyczalnię 
sprzętu sportowego. 
Drugie zadanie to re-
witalizacja i zagospo-
darowanie terenów 
nadrzecznych i utwo-
rzenie bulwarów nad 
Czarną Hańczą w sąsiedztwie budynku łaźni. Wszystko ma kosztować 13,2 mln zł, z czego dofinan-
sowanie wyniesie ponad 6,2 mln zł.

>>

dworzec PkS  po staremu
Dworzec PKS w Suwałkach 

pozostał w dotychczasowym bu-
dynku. Pasażerowie PKS Nova  
mogą korzystać, tak jak do tej 
pory z infrastruktury, którą udo-
stępniał budynek główny dwor-
ca w Suwałkach (kasy biletowe, 
poczekalnia, łazienki).

Tak ie ustalenia z apadł y  
w czasie spotkania prezydenta 
Suwałk Czesława renkiewicza  
z   p o dlask im mar s z a łk iem 
J e r z y m  L e s z c z y ń s k i m , 
Leszkiem Lulewiczem, dyrek-
torem infrastruktury i transpor-
tu oraz Cezarym Sieradzkim, 
prezesem PKS NOVA.

Sprawa ta wywołała dużo dyskusji i emocji podczas marcowej sesji Rady Miejskiej. 
Więcej piszemy o tym na str. 6.

>>
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walka ze Smogiem
Do trzeciej edycji „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie 

Miasta Suwałki” w 2018 roku złożono aż 106 wniosków o udzielenie do-
tacji na wymianę źródła ciepła. 

Najwięcej suwalczan chce podłączyć swoją nieruchomość do sie-
ci gazowniczej. To ponad połowa ze złożonych wniosków. O połowę 
mniejszym zainteresowaniem cieszy się  podłączenie do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej, a tylko 18 suwalczan zamierza wymienić stare źródło 
ciepła no nowe.

W 2018 r. przewidziano 200 tys. zł na realizację tego programu, nato-
miast złożono wnioski na kwotę 304 tys. zł. Po weryfikacji możliwości wy-
konania przyłączy w tym roku zostanie podjęta decyzja o ewentualnym 
wzroście środków przeznaczonych na ten cel.

Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich edycjach dzięki samorządo-
wym dopłatom  na  kwotę prawie 470 tys. zł wymieniono systemy ogrze-
wania w 145 suwalskich budynkach.

PeC piąty w kraju
Suwalski PEC zajął piąte miejsce w ogólnopolskim rankingu przedsię-

biorstw ciepłowniczych Dziennika Gazeta Prawna. W rankingu ocenia-
no przede wszystkim poziom techniczny i technologiczny firmy, zaan-
gażowanie w inwestycje, działania prorozwojowe, ekologiczne, stopień 
pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych, a także działania na 
rzecz społeczności lokalnej, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników.

>>miejSkie 
Święto biegania

Zawody „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania” pozyska-
ły nowego partnera.  Zostało podpisane trójstronne porozumienie po-
między Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach, RESO Europa Service  
a Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową „Bajka”. Na mocy do-
kumentu „Bajka” zaangażuje się w organizację wydarzenia i zostanie be-
neficjentem akcji charytatywnej przeprowadzonej podczas zawodów.

„RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania” to cykliczna impre-
za sportowa, która od 2016 roku odbywa się dwa dni po Bożym Ciele. 
Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest suwalski OSiR, który  
w tegorocznej edycji zawodów postanowił wprowadzić kilka zmian.

– Suwalski festiwal biegów to z założenia projekt sportowy i jed-
nocześnie społeczny, bowiem głównym celem, który przyświecał nam 
przy tworzeniu Miejskiego Święta Biegania było zachęcenie mieszkań-
ców naszego miasta do biegania, czyli do naturalnej i najbardziej popu-
larnej aktywności ruchowej. W tym roku poszerzamy nasz projekt o cel 
charytatywny, którego beneficjentami będą uczniowie Niepublicznej 
Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” – powiedział Waldemar 
Borysewicz, dyrektor OSiR-u.

Podczas zawodów zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na 
rzecz „Bajki”, które zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń 
pod nową szkołę. Duży wpływ na rozmowy dotyczące porozumienia  
z „Bajką” miała firma RESO Europa Service, sponsor generalny zawo-
dów. W styczniu br. Bronisław Woźnialis, prezes spółki, podpisał umo-
wę sponsoringową z Urszulą dudą, dyrektor NTSP „Bajka”. Kolejnym 
krokiem umocnienia partnerstwa było zaproszenie szkoły do udziału 
w „RESO Suwałki 10,5”.

–  Cieszę się, że „Bajka” przyjęła nasze zaproszenie do udziału  
w Miejskim Święcie Biegania.  Podpisane porozumienie jest korzyst-
ne dla każdej ze stron, choć mamy nadzieję, że najbardziej skorzysta 
na tym „Bajka”. Liczymy, że dzięki akcji przeprowadzonej podczas za-
wodów, ułatwimy stworzenie szkoły branżowej – powiedział Bronisław 
Woźnialis.

Kolejną zmianą jest wydłużenie RESO Suwałki 10,5 – Miejskiego Święta 
Biegania do dwóch dni. W niedzielę 3 czerwca o godz. 9.00 odbędzie się 
bieg śniadaniowy pn. „Bieg na wyspę”.

– Uczestnicy RESO Suwałki 10,5 pokonają spokojnym tempem tra-
sę ok. 3,5 km z Pl. Marii Konopnickiej nad Zalew Arkadia by zakończyć 
tegoroczne Miejskie Święto Biegania wspólnym śniadaniem w tym 
„Bajkowym” miejscu. To będzie z pewnością biegowy „Bajkowy” week-
end – podsumował W. Borysewicz

>>

>>

Na zdjęciu od prawej Bronisław Woźnialis - prezes  RESO Europa Service, Ur-
szula Duda - NTSP „Bajka” oraz Waldemar Borysewicz - dyrektor OSiR-u



10.04.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

zwolnienie
z PodatKu za remont

O zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się miesz-
kańcy Suwałk, którzy remontują elewacje swoich domów. Wszystko w 
ramach uchwały suwalskiej Rady Miejskiej z 28 grudnia 2016 r. w spra-
wie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, 
w których wykonano remont elewacji. Do tej pory ze zwolnienia skorzy-
stała tylko jedna osoba. Jednym z  warunków skorzystania z preferencji 
jest przedstawienie faktur za remont.

Inne warunki zwolnienia  to m.in.: budynek frontowy powinien być 
wybudowany przed 31 grudnia 1950 r., a remont elewacji rozpoczął się 
nie wcześniej niż po 1 stycznia 2017 r. i zakończy się do 31 grudnia 2020 
roku. Zwolnienie przysługuje przez okres nie dłuższy niż 5 lat i może wy-
nieść nie więcej niż 50% wydatków na przeprowadzenie remontu elewa-
cji sfinansowanych z własnych środków podatnika. 

Szczegóły na: www.um.suwalki.pl 
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nowe żłobki
Dwa nowe, niepubliczne żłobki w Suwałkach. Do rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Suwałk 
wpisane zostały dwa niepubliczne żłobki:

1. Żłobek Niepubliczny „Emelek Klonowa”, przy ul. Klonowej 8.
2. Żłobek Niepubliczny „Emelek Chopina”, przy ul. Chopina 6.
Żłobki mieszczą się w przystosowanych do dziecięcych potrzeb po-

mieszczeniach, mają pozytywną opinię Sanepidu i Państwowej Straży 
Pożarnej. Każdy z nich dysponuje 15 miejscami dla najmłodszych. 

Dodatkowe informacje w sprawie placówek pod nr 501 141 821 lub 
ml.suwalki@wp.pl oraz na stronie internetowej www.ml.suwalki.pl

Projekt „Powrót do aktywności zawodowej”, w ramach którego po-
wstały żłobki, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

>>

marKowa 
SuwalSzCzyzna

Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna zdobył Nagrodę Podlaskich 
Konsumentów. W głosowaniu internetowym zespół uzyskał prawie jedną 
czwartą z blisko 12,5 tys. oddanych głosów. Oficjalne wyniki plebiscytu oraz 
Podlaskie Marki wyłonione przez Kapitułę zostaną przedstawione 24 kwiet-
nia podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna jest jednym z najstarszych zespo-
łów folklorystycznych w Polsce. Od ponad 60 lat kontynuuje wielopoko-
leniowe dzieło, porywa do tańca, wzrusza i bawi popularyzując rodzimą 
kulturę. Przez dziesięciolecia swoją pasję i umiejętności prezentował na 
koncertach i festiwalach w Polsce i w 11 innych krajach: na Litwie, Białorusi, 
Ukrainie, Łotwie, w Estonii, Francji, Niemczech, Rosji, Belgii, Gruzji, Turcji.

Zespół tworzą cztery grupy: „Filary” – grupa reprezentacyjna; 
„Patroni” – dorośli  kontynuujący lokalne tradycje; „Dinozaury” – zre-
konstruowana grupa tancerzy z lat 80. i „Dzieci Suwalszczyzny” – adep-
ci przyszłej reprezentacji.

>>

PAtrOnAt mediALny DwuTygoDnik SuwalSki
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Ciąg dalszy na str. 7

WydArZyŁO Się
n Suwalscy harcerze zorganizowali piątą edy-

cję Gry Miejskiej „Kamienie rzucane na szaniec”. 
Jej fabuła oparta jest na książce Aleksandra 
Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. A wszyst-
ko po to by przedstawić dzieciom i młodzieży 
działalności Szarych Szeregów. Gra rozpoczę-
ła się i zakończy się w hali suwalskiego Zespołu 
Szkół nr 2. Jeden z punktów tej gry znajdował 
się w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
przy ul. E. Plater 33A.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 2 poszu-
kiwanych. Jeden z zatrzymanych w centrum 
Suwałk najbliższy rok spędzi w zakładzie kar-
nym. Ukrywający się przed wymiarem spra-
wiedliwości mężczyźni chcieli uniknąć kary za 
przestępstwa dotyczące narkotyków, pobicia 
i gróźb karalnych. 

n 60 skontrolowanych kierowców i wszyscy 
trzeźwi oraz żadnych zdarzeń drogowych – to 
efekty działania suwalskich policjantów z „dro-
gówki” w czasie akcji „Bezpieczna ósemka”. 

n Na ostatnim spotkaniu Loży Białostockiej 
Business Centre Club Henryk Owsiejew, wła-
ściciel i przewodniczący rady nadzorczej su-
walskiej firmy Malow otrzymał prestiżową 
nagrodę Diament do Złotej Statuetki Lidera 
Polskiego Biznesu.

n Do jedenastu kolizji drogowych doszło w 
poświąteczny wtorek na terenie powiatu su-
walskiego. Najczęstszą przyczyną zdarzeń 
drogowych było niezachowanie bezpiecz-
nego odstępu od pojazdu poprzedzającego 
oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. Do 
jednego z nich doszło na rondzie Suwalskiej 
Brygady Kawalerii, gdzie kierujący hyundaiem 
zajechał drogę ciężarowemu renault, w wyni-
ku czego doszło do zderzenia pojazdów. Przy 
ul. Dwernickiego kierujący oplem taksówkarz 
zatrzymał pojazd, aby wysiedli z niego pasaże-
rowie. W pewnym momencie pasażer siedzący 
z tyłu pojazdu otworzył drzwi, którymi uderzył 
w omijającego taksówkę renault.

n Odnaleziono ciało zaginionego w paź-
dzierniku ubiegłego roku 19-letniego suwal-
czanina. Pływające kilka metrów od brzegu 
jeziora Okmin zwłoki zauważył przejeżdżają-
cy drogą rolnik. To kilka kilometrów od miej-
sca, gdzie widziano go po raz ostatni. Zaginął 
on w październiku 2017 r.  Prokuratura ustala, 
czy do śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

>>
Pięcioro radnych zadało pytania w czasie 

marcowej sesji Rady Miejskiej.
Zbigniew r. de-mezer zapytał o opłaty 

za odprowadzanie wód opadowych i zapro-
ponował uruchomienie na stronie PWiK za-
kładki z najczęściej zadawanymi pytaniami w 
tej sprawie. Grzegorz Kochanowicz, prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wy-
jaśnił, że całe za-
mieszanie związa-
ne z opłatami za 
o dprowadz anie 
wód opadowych 
wynika ze zmian 
w p r o w a d z o -
nych przez Sejm i 
rząd. Mieszkańcy 
Suwałk nowe opła-
ty za wody opa-
dowe będą pła-
cić od 1 kwietnia. 
Wysokość opłat za 
wody opadowe i sposób ich obliczania usta-
li państwowa spółka „Wody Polskie”. Suwalski 
PWiK wysłał do ponad 1,5 tys. suwalczan ankie-
ty, które mają pomóc spółce wyliczyć te opłat 
dla mieszkańców. Ich wypełnienie może nastrę-
czać nieco problemów. Prezes wyjaśnił, że nikt 
nie oczekuje, że właściciele domów będą wspi-
nać się na dachy by mierzyć z centymetrem ich 
powierzchnię. W ankiecie wystarczy podać po-
wierzchnię zabudowy budynku. Zapowiedział, 
że na stronie PWiK pojawi się informacja propo-
nowana przez radnego.

Radny zapytał też o przyszłość suwalskie-
go dworca PKS. Przypomniał, że to z suwal-
skiego budżetu sfinansowano remont dawnej 
ciepłowni pod potrzeby dworca autobuso-
wego. Tą sprawą zainteresowała się też Anna 
ruszewska. Czesław renkiewicz przypo-

mniał, że w chwili łączenia PKS-ów w jedną 
spółkę PKS Nova, samorząd województwa 
podlaskiego zapewniał, że nie będzie żadnych 
problemów. Niestety teraz okazuje się, że jest 
inaczej. Wybudowano nowy dworzec autobu-
sowy w Białymstoku, a spółka PKS Nova otrzy-
mała dokapitalizowanie na ostatnim Sejmiku 
województwa podlaskiego. Spółka szuka no-
wych przychodów. Była m.in. w ubiegłym ro-
ku propozycja sprzedaży suwalskiej działki 
PKS przy ul. Utrata. Spółka ogranicza też swo-
je koszty. Stąd przeniesienie dworca autobu-
sowego do niewielkiej przybudówki przy do-
tychczasowym dworcu. W nowym miejscu jest 
bardzo mało miejsca dla podróżnych i kierow-
ców, nie ma toalety. 

Zdaniem prezydenta Suwałk spółka PKS 
Nova podjęła taką decyzję, a wszyscy podróż-
ni będą mieli uwagi do suwalskiego samorzą-
du. Dworzec w przybudówce nie przystoi bli-
sko 70-tysięcznemu miastu, będącemu bazą 
wypadową dla turystów przyjeżdżających na 
Suwalszczyznę. Prezydent zapowiedział, że 
spotka się w tej sprawie z marszałkiem woje-
wództwa podlaskiego i prezesem PKS Nova  
i zaproponuje im, że samorząd miejski prze-
każe dotychczasowy dworzec autobusowy na 
potrzeby spółki. W zamian z dworca będą mo-
gli nieodpłatnie korzystać również inni prze-
woźnicy, którzy teraz zatrzymują się na pobli-
skim przystanku komunikacji miejskiej przy ul. 
Utrata. Stwarza to duże zagrożenie dla bezpie-
czeństwa podróżnych. 

Zdzisław Koncewicz zapytał o przyczyny 
zwiększenia się liczby nietrzeźwych odsyła-
nych z Ośrodka Profilaktyki przy ul. Sportowej 
(dawna Izba Wytrzeźwień) do szpitala woje-
wódzkiego. Prezydent zastanawiał się nad 
możliwymi przyczynami tego stanu rzeczy.  
W Ośrodku jest lekarz, a do szpitala mogą tra-

o dworCu, krzywólCe i Sodn

na PomoC wigrom
To była bardzo krótka, ale dla wielu bardzo ważna, sesja Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad 

nadzwyczajnej sesji był praktycznie jeden temat, mianowicie podjęcie uchwały, która pozwoli na 
przyjęcie nowego regulaminu przyznawania sportowcom stypendiów sportowych oraz ich nagra-
dzania. Powodem niezwyczajnego pośpiechu była potrzeba udzielenia pierwszoligowej piłkarskiej 
drużynie Wigier koniecznej pomocy finansowej.

Trzeba tu podkreślić, że przed sesją odbyły się liczne konsultacje. Działacze Wigier uczest-
niczyli w obradach Komisji Kultury, Sportu i Turystki RM, podczas których przedstawili swo-
ją trudną sytuację, a także poinformowali o planach przekształcenia klubu w spółkę akcyjną. I 
już wtedy członkowie komisji ze wszystkich klubów zadeklarowali chęć pomocy. Tak samo sta-
ło się podczas kolejnych konsultacji z ogółem radnych, które przed sesją przeprowadził prezy-
dent Czesław renkiewicz; radni wszystkich klubów i ugrupowań zdecydowanie zdeklarowali 
wolę wsparcia finansowego klubu.

By tak się stało potrzebne było zwołanie sesji Rady Miejskiej i formalne przyjęcie uchwały, która 
udzielenie tej pomocy umożliwia. I tak się stało, projekt uchwały o przyjęciu nowego regulaminu 
nagradzania  sportowców i przyznawania im stypendiów został przyjęty jednogłośnie. Regulamin 
zakłada, że z pomocy takiej może skorzystać 24 piłkarzy i 4 trenerów Wigier. Jednocześnie regu-
lamin precyzuje zasady udzielania  stypendiów siatkarzom i trenerom Ślepska – tu na stypendia 
może liczyć 14 zawodników i 2 trenerów oraz badmintoniści SKB Litpol-Malow – 6 zawodników i 
2 trenerów.

>>
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WydArZyŁO Się
n Pamięć Papieża Jana Pawła II uczciły wła-

dze Suwałk. Łukasz Kurzyna i ewa Sidorek, 
zastępcy prezydenta Suwałk złożyli kwiaty i za-
palili znicz pod suwalskim pomnikiem Papieża. 
2 kwietnia przypadała 13 rocznica śmierci na-
szego Wielkiego Rodaka. 

n Przed suwalskim sądem zakończył się 
trzeci proces trojga aktywistów Komitetu 
Obrony Demokracji  oskarżanych przez 
policję o zakłócenie otwarcia w ystaw y 
„Armia skazańców“ w suwalskim Archiwum 
Państwowym. Do zdarzenia doszło w marcu 
2016 r., na dwa dni przed wyborami uzupeł-
niającymi do Senatu, w których kandydowa-
ła obecna na otwarciu wystawy Anna maria 
Anders. W spotkaniu uczestniczył również 
ówczesny minister spraw wewnętrznych i 
administracji mariusz Błaszczak i jego za-
stępca Jarosław Zieliński. Działacze KOD, 
twierdzili, że otwarcie wystawy jest wiecem 
wyborczym za publiczne pieniądze kandy-
datki PiS do Senatu A. M. Anders. Przed są-
dem pierwszej instancji proces ten toczy się 
już po raz trzeci. Dwukrotnie zapadały wy-
roki uniewinniające. Po odwołaniach policji 
sprawa wracała do ponownego rozpatrze-
nia. Kolejna (ostatnia?) rozprawa w tej spra-
wie odbędzie się 17 maja.

n W Suwałkach 8 kwietnia odbyły się uro-
czystości z okazji 8. rocznicy katastrofy smo-
leńskiej, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 
r. Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w 
konkatedrze św. Aleksandra. Po jej zakoń-
czeniu delegacje złożyły kwiaty pod  Dębem 
Wolności. Wiceminister spraw wewnętrznych 
i administracji Jarosław Zieliński stwierdził, 
że uroczystości odbywają się pod Dębem 
Wolności, bo w Suwałkach nie ma miejsca, 
które upamiętniałoby katastrofę smoleńską. 
Obchody zakończyły się koncertem, w bu-
dynku Państwowej Szkoły Muzycznej.

n Nie udało się znaleźć złodzieja, który 
okradł plebanię suwalskiej parafii św. Piotra 
i Pawła. W połowie stycznia ktoś wyłamał za-
mek w drzwiach balkonowych plebanii i za-
brał stamtąd 20 tys. zł. Prokuratura umorzy-
ła śledztwo w tej sprawie.

fiać nietrzeźwi z gmin, które nie chcą finanso-
wać ich pobytu w tej placówce. Ten problem 
powinien być rozwiązany we współpracy  
z ościennymi gminami. Cz. Renkiewicz zapo-
wiedział przeanalizowanie tego problemu.

Andrzej Łuczaj poprosił o informację na 
temat odebrania akredytacji Suwalskiemu 
Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty. ewa Sidorek, 
zastępca prezydenta Suwałk poinformo-
wała, że SODN utracił akredytację w wyni-
ku stwierdzenia niedociągnięć natury for-
malnej w jego działalności w czasie kontroli  
w końcu 2017 r. W Ośrodku jest przygotowy-
wany program naprawczy. Jego realizacja po-
trwa rok. Trwający kurs kwalifikacyjny zosta-
nie dokończony zgodnie z prawem. Wioletta 
Cieślukowska złożyła rezygnację ze stanowi-
ska dyrektora SODN. Program naprawczy reali-
zować będzie nowy dyrektor Ośrodka.

Wojciech malesiński poprosił o interwen-
cję w sprawie oświetlenia pomnika Żołnierzy 
Września 1939 r., które utrudnia życie miesz-
kańcom osiedla położonego za stadionem lek-
koatletycznym. Prezydent Cz. Renkiewicz za-
powiedział rozwiązanie tego problemu przez 
Zarząd Dróg i Zieleni. Radny zwrócił też uwa-
gę na problem z ptakami, które zanieczysz-
czają ul. E. Plater. Ptaki przeniosły się tam po 
wypłoszeniu ich z Parku Konstytucji 3 Maja. 
Jerzy Gałązka, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej stwier-
dził, że największy problem jest z gawronami, 
kawkami i gołębiami. Na ul. E. Plater pojawiły 
się one po tym, jak z jednego ze sklepów zaczę-
to wynosić niesprzedany chleb do wiaty śmiet-
nikowej. Zdaniem naczelnika ptaki znikną, gdy 
nie znajdą tam pożywienia. Częściowym roz-
wiązaniem problemu może też być cięcie ko-
ron drzew. Jednak nie ma w pełni skutecznego 
sposobu na usunięcie ptaków żyjących w swo-
im naturalnym miejskim środowisku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 

Przełomiec  zapy tał o prz ycz yny opóź-
nień w budowie ul. Krzywólka. Prezydent  
Cz. Renkiewicz poinformował, że już dwukrot-
nie wstrzymywano budowę tej ulicy po inter-
wencjach jednego z rolników, który najpierw 
zgłosił nietoperze przebywające w jego piw-
nicy (nie znaleziono ich), a następnie rzadkie 
ptaki przebywające na terenie jego nierucho-
mości. Sprzeciwy te powodują wstrzymanie ro-
bót przez Wojewodę Podlaskiego. W tej chwili 
już wiadomo, że budowa tej ulicy nie zakończy 
się w tym roku. 

Zdenerwowani mieszkańcy Krzywólki wy-
stąpili do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem 
o odrzucenie sprzeciwu zgłaszanego przez te-
go rolnika. Prezydent zapowiedział, że budowa 
tej ulicy będzie podzielona na etapy. Najpierw 
powstania ta część, która nie graniczy z nieru-
chomością tego rolnika, czyli niespełna 1 km. 
Na pozostałą część inwestycji zostanie wykona-
na kosztowna pełna inwentaryzacja środowi-
skowa ul. Krzywólki, która potrwa rok. Okazuje 
się, że to nie pierwsze protesty tego rolnika.

– Jestem jednak pewien, że zbudujemy ul. 
Krzywólka w całości, łącznie z mostem. Od 20 
lat tego rolnika doskonale znają pracownicy 
różnych instytucji i urzędów. Niedawno blo-
kował on też budowę jednego z odcinków ob-
wodnicy Suwałk. Zastanawiam się też, czy nie 
wystąpić do sądu cywilnego o odszkodowanie 
za uporczywe, niesłuszne zaskarżanie. Przez te-
go pana wszyscy mieszkańcy Suwałk ponoszą 
niemałe wydatki – stwierdził Cz. Renkiewicz.

Stypendia będą mogły być wypłacone najwcześniej w maju, po uprawomocnieniu się uchwały. Już teraz, tuż 
po sesji, prezydent Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec wręczyli  
23 piłkarzom, trenerom i działaczom klubu Wigry nagrody  w wysokości po 5 tysięcy złotych  
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kaSa zamknięta
Suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, informuje 

że kasa w budynku Spółki przy ul. Sikorskiego 14 zostanie zamknię-
ta od 30 kwietnia (poniedziałek). Opłaty za wodę i ścieki będzie moż-
na regulować w dowolnym banku lub poczcie bądź też przelewem 
internetowym. Dodatkowo PWiK informuje, że opłacanie należno-
ści w Banku Pekao S.A. nie będzie wiązało się z naliczaniem prowizji.

8

>>

uCzniowie z PaSją 
Kinga rypińska z suwalskiego Zespołu Szkół Technicznych i ucznio-

wie białostockiego Zespołu Szkół Mechanicznych CKP wygrali XII edycję 
konkursu zawodowego „Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do suk-
cesu” zorganizowanego w suwalskim ZST pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Suwałki.

K. Rypińska przygotowała projekt: „Growplant”. Spośród uczniów suwal-
skich szkół nagrody otrzymali też: Wiktor Pacewicz z ZST za „Generator tes-
li” oraz  tomasz racis i tomasz Łukaszewicz z Zespołu Szkół nr 6 za pro-
jekt „Witryna”.

W konkursie wzięły udział szkoły zawodowe z: Białegostoku, 
Augustowa, Olecka, Ełku i Suwałk. Zgłoszono 11 projektów w tym 4 indy-
widualne i 7 zespołowych, które przygotowały łącznie 22 osoby. Tematyka 
prac była różna, od renowacji motoroweru do wykonania od podstaw me-
bla-witryny. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Wśród projek-
tów zespoło-

wych III nagro-
dę otrzymały 

Justyna 
Jakubanis 

i Anna
Świerzbin 

z ZST za pro-
jekt: „Róże”

>>

bezPłatna 
mammografia

Bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-59 lat od-
będą się w Suwałkach. Akcja skierowana jest do mieszkanek miasta i 
okolic. Specjalny mammobus stanie w poniedziałek – 16 kwietnia przy 
Aquaparku Suwałki, przy ul. Papieża Jana Pawła II 7. Badania będą pro-
wadzone w godzinach 9-17. Godzina badania ustalana jest indywidual-
nie z pacjentkami podczas rejestracji.

Panie zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych badań mammo-
graficznych mogą zarejestrować się: telefonicznie: 85 676 03 32 ; 85 6767 
13 22 lub na stronie:  www.wirtusplus.pl

marChewkowy dzień
Dzieci z suwalskiego Przedszkola nr 

3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II po raz  
kolejny obchodziły urodziny marchew-
ki. W tym dniu w przedszkolu wszędzie 
było pomarańczowo. 

Były piosenki, zagadki, prace pla-
styczne, w których główną rolę „gra-
ła” marchewka. Nie zabrakło również 
marchewkowego soku oraz marchew-
ki, która wszystkim bardzo smakowała. 
Był to dzień wyjątkowo zdrowy. 

Więcej na: www.dwutygodniksu-
walski.pl

Fot. Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II

>>

>>
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zadeklarował w piątek podczas uro-
czystości, że dołoży wszelkich starań 
by termin inwestycji został dotrzy-
many.

Powierzchnia użytkowa Suwałki 
Arena to ponad 6 600 m², w tym boiska 
do: siatkówki, koszykówki i piłki ręcz-
nej, a także trybuny na 2165 miejsc.  
Wysokość hali: 12,8 m. W planach jest 
także sala treningowa. 

więCej blueSa!
To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich miłośników bluesa; od 5 

kwietnia mamy w Suwałkach Fan Club Bluesa. –  Nie mogło tak być, że 
w Suwałkach, w mieście, w którym od lat odbywa się jeden z najwięk-
szych europejskich festiwali bluesowych, nie ma takiego klubu – mówili 
pomysłodawcy powstania fanklubu Alicja Andrulewicz i Włodzimierz 
marczewski. Ważne jest i to, że pieczę nad klubem sprawować będzie na 
co dzień Bogdan topolski, dyrektor artystyczny Suwałki Blues Festiwal, 
co jest oczywistą gwarancją sukcesu. Póki co nie zabraknie też pieniędzy, 
bowiem Fan Club zyskał środki z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Początek był bardzo udany, w gościnnych pomieszczeniach hotelu 
Loft 1898 zebrało się naprawdę liczne bluesowe towarzystwo, zaś Dreszcz 
Blues Band – formacja znana i lubiana, pięknie zagrała. 
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Mimo, że trwa już kilkanaście tygodni, 6. kwietnia uroczyście zosta-
ła zainaugurowana budowa hali sportowo – widowiskowej „Suwałki 
ARENA”. Akt erekcyjny podpisali i wbudowali w fundament budynku 
przedstawiciele suwalskiego samorządu, klubów sportowych oraz pro-
jektant i wykonawca obiektu. Największa, jak do tej pory hala sportowa 
w województwie podlaskim ma być gotowa wiosną 2019 roku. Jej koszt 
to ponad 36 mln zł. 10 mln zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Czesław renkiewicz, prezy-
dent Suwałk w swoim przemó-
wieniu specjalne podziękowania 
skierował do Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

– Ta hala to marzenie nie tylko 
Ślepska Suwałki, ale też wielu in-
nych osób – stwierdził Wojciech 
Winnik, prezes Ślepska Suwałki. 

Budowa hali ma zakończyć się 
w maju 2019 roku. Przedstawiciel wykonawcy firmy Unimax z Warszawy 

Suwałki arena>>

Akt erekcyjny podpisuje Zdzisław 
Przełomiec, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Suwałkach

– Pamiętam dzień kiedy zadzwonił 
do mnie Pan Minister i powiedział, 
że słyszał o planach suwalskiego sa-
morządu dotyczących budowy tego 

obiektu. Już wtedy zapowiedział, że 
pomoże mi w staraniach o pozyska-

nie dofinansowania na tę inwestycję – 
przypomniał Cz. Renkiewicz

Akt erekcyjny wmurowują przedstawiciele 
klubu siatkarskiego Ślepsk Suwałki

tAK HALA BędZie WyGLądAŁA ZA rOK

O swoich bluesowych talentach 
przypomniał znany suwalski ar-
tysta plastyk Kazimierz Gomuł-
ka, bo o nim to mowa, choć za-

rzekał się, że jest tylko amatorem, 
zebrał owacje za grę na harmo-

nijce ustnej

Miłośników bluesa nie zabrakło 
w suwalskim Fan Club Bluesa
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Wraz z nadejściem prawdziwej, nie tylko tej kalendarzowej, 
wiosny ruszyły prace na licznych suwalskich ulicach. Przy czym 
nie tylko przebudowywane są ulice już istniejące, powsta-
ją całkowicie nowe ciągi komunikacyjne łącznie z pierwszym  
w Suwałkach tunelem drogowym i nowym mostem na Czarnej 
Hańczy. W rezultacie ma powstać kompletny system dróg i ulic, 
które na długie lata zapewni mieszkańcom Suwałk dogodne 
warunki poruszania się po mieście. 

Liczne prace i ich potężny zakres to z jednej strony powód 
do zadowolenia, bo przecież już niedługo nasze miasto napraw-
dę stanie się wzorem dobrej infrastruktury drogowej, ale jest  
i druga strona medalu, czyli utrudnienia związane z przebudo-
wą i budową nowych dróg. 

Idzie lato, więc oczywiście myślimy, czy, na przykład, prze-
budowa Sejneńskiej nie utrudni zbyt mocno dojazdu do plaży 
nad Krzywym i do Starego Folwarku, gdzie tradycyjnie wypo-
czywają tysiące suwalczan. 

– Nie ma takiego zagrożenia – zapewnia tomasz drejer, 
dyrektor Zakładu Dróg i Zieleni. – Owszem, utrudnienia bę-
dą, ale nie na tyle istotne, by użytkownicy dróg zbyt mocno 
je odczuli. Ruch dwukierunkowy będzie utrzymany praktycz-
nie przez cały czas trwania prac. Zakres tych prac to m.in. dwa 
nowe skrzyżowania Sejneńskiej z Piaskową i Przemysłową, 
nowe rondo u zbiegu Sejneńskiej, Przemysłowej i 100-lecia 
Niepodległości. Powstaną nowe drogi rowerowe po obu stro-
nach, ulica dostanie nowe ledowe, czyli oszczędne, oświetle-
nie.

– Jeśli mówimy o drogach rowerowych to trzeba podkre-
ślić fakt, że powstają one przy wszystkich przebudowywanych  
i nowych ulicach. Chodzi o to, by powstał logiczny system szla-
ków rowerowych, tak by rowerzyści mogli się poruszać bez pro-

wioSna 

Trwa przebudowa ulicy Sejneńskiej od ul. Młynowej do granic administracyj-
nych miasta. Utrudnienia zgodnie z planem mają potrwać do 30 września

W związku z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Jana Pawła 
II  (w rejonie skrzyżowania z ul. Gen. Z. Podhorskiego) utrudnione poruszanie 
mają piesi

Zgodnie z planem do sierpnia 2018 r. jest wyłączony ruch drogowy na ul. Rot-
mistrza Witolda Pileckiego. Widząc tempo pracy drogowców trudno będzie do-
trzymać im ustalonego terminu oddania do użytku tej drogi

W związku z przebudową ul. Leśniej z przebiciem do ul. Utrata wraz  
z przebudową skrzyżowań mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym 
i pieszym

>>
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blemów po całym mieście – informuje T. Drejer.

Inna ważna inwestycja to przebicie od Sejneńskiej do 
Utraty wspomnianą nową ulicą 100-lecia Niepodległości, któ-
ra usprawni znacząco ruch w tej części miasta. Zakres prac jest 
imponujący; budowa nowego mostu na rzece, tunel pod to-
rami, który raz na zawsze zakończy problem przejazdu prze z 
tory (obecne tak bardzo uciążliwe i niebezpieczne, będą zli-
kwidowane), budowa trzech skrzyżowań oraz ronda u zbiegu 
Utraty i Niepodległości. Oczywiście i tu będą drogi rowerowe, 
pełna infrastruktura.

Znaczącą poprawę po uciążliwych pracach odczują miesz-
kańcy m.in. ulic Leśnej, Krakowskiej, Lubelskiej, Giżyckiej, 

na  drogaCh

Dąbrowskiego, Majerskiego. Wszędzie tu powstają nowe skrzy-
żowania, chodniki, drogi rowerowe. Szczególnie ważne dla wy-
gody i bezpieczeństwa jest to, że na ruchliwym skrzyżowaniu 
Leśnej z Wojska Polskiego zainstalowana  sygnalizacja świetl-
na. Wzdłuż Leśnej od południa powstanie ciąg  pieszo-rowe-
rowy, od północy chodnik i droga rowerowa.

Ogromne prace drogowe rozpoczynają się na prze-
ciwległych krańcach miasta, przy ulicach Armii Krajowej, 
Chopina, Północnej, w  okolicach fabryki Forte. Tu także bę-
dą pewne utrudnienia, ale w zamian za to już wkrótce bę-
dziemy się mogli cieszyć nowymi ulicami, chodnikami, ron-
dami. No i nie zapominajmy – powstaje w dobrym tempie 
obwodnica Suwałk. 

Utrudnienia w ruchu występują na ulicy Krzywólka, która jest przebudowywa-
na od pętli autobusowej do mostu na Czarnej Hańczy. (Więcej na ten temat w 
relacji z sesji Rady Miejskiej na str. 7)

Od 9 kwietnia pojawiły się utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Zastawie 
– od ulicy Bałtyckiej w kierunku nowobudowanego osiedla domów jednorodzin-
nych

Kierowcy mogą napotkać utrudnienia w ruchu na ulicach: Wrocławskiej, Legnickiej, Katowic-
kiej i Gorzowskiej w związku z ich przebudową

Wciąż jest utrudniony przejazd ulicą Reja ze względu na długo 
wyczekiwaną budowę obwodnicy Suwałk
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o żydaCh
Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz Archiwum Państwowe w Suwałkach 

zapraszają na cykl spotkań popularnonaukowych pn. „Dawne wielokulturowe 
Suwałki: Żydzi, Starowierzy, Ewangelicy”.

Pierwsze spotkanie, poświęcone Żydom, odbędzie się 19 kwietnia (czwar-
tek) o godz. 17.00 
w  A r c h i w u m 
Państwow ym prz y 
ul. T. Kościuszki 69. 
O ich ponad 140-let-
niej obecności w Su- 
wałkach opowie dr 
Maciej Ambrosiewicz, 
regionoznawca i kul-
turoznawca, autor 
m.in. k siążki o lo -
kalnej społeczności 
Izraelitów pt. „Sztetl  
z długą ulicą”.

Pojawili się w na-
szym mieście ok. roku 

1800. Pięćdziesiąt lat później stanowili już 60 proc. ludności. Od lat 70. XIX wieku ich 
liczba zaczęła maleć. Spis ludności z roku 1921 odnotował 5811 osób wyznania mojże-
szowego. Żydzi zamieszkiwali głównie okolice ulicy Jerozolimskiej (dziś Noniewicza), 
wzdłuż której rozpościerała się przeważnie parterowa zabudowa dzielnicy żydow-
skiej, zwanej „Małymi Raczkami”.

Po wkroczeniu Niemców wielu Żydów uciekło na Litwę lub na okupowane przez 
Związek Radziecki tereny II Rzeczypospolitej. W mieście zostało ich ok. tysiąca – zo-
stali wywiezieni do gett w Białej Podlaskiej, Kocku, Łukowie, Łodzi. 

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa najnowszych nabytków Archiwum 
Państwowego dotyczących osób wyznania mojżeszowego z Suwałk. Spotkanie od-
będzie się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Drugie spotkanie w ramach cyklu – poświęcone Starowierom – zaplanowano na 
17 maja 2018 r. na godz. 17.00, trzecie – o Ewangelikach – na 15 czerwca, na 15.30.

„mayday” w Sok-u
Komedię „Mayday” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza i w wy-

konaniu aktorów białostockiego Teatru Dramatycznego im. Al. 
Wegierki będzie można obejrzeć w Suwalskim Ośrodku Kultury.  

Spektakl ten to historia taksówkarza, który przez lata pro-
wadził życie bigamisty, lawirując między dwiema kochający-
mi żonami. Na skutek wypadku tajemnica jego życia wycho-
dzi na jaw, wywołując lawinę komplikacji. Znakomity komizm 
sytuacyjny i językowy sprawiły, że sztukę Ray’a Cooney’a 
okrzyknięto najśmieszniejszą współczesną komedią omyłek. 
Czy rzeczywiście tak jest, będzie można sprawdzić 24 kwiet-
nia (wtorek) o godz. 19 w Sali im. A. Wajdy przy ul. Jana Pawła 
II 5. Bilety 30/20 zł w kasie SOK i www.bilety.soksuwalki.eu

Dla dwóch Czytelników „DTS”, którzy jako pierwsi odpo-
wiedzą na pytanie  i polubią nasz wpis i udostępnią publicz-
nie na facebuoku mamy bezpłatne wejściówki na spektakl.

Jaki spektakl przed pięciu laty wystawiono na inaugu-
rację działalności SOK-u w nowym budynku?

Mayday – Teatr Dramatyczny w Bialymstoku
Fot. Bartek Warzecha

Suwalska synagoga w latach 30-tych XX w.

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej na zakończenie wystawy odby-
ło się spotkanie z igorem Strojeckim – auto-
rem książki „Utracony świat. Podróże Leona 
Barszczewskiego po XIX w. Azji Środkowej” (na 
zdjęciu powyżej). Przybliżył on też suwalskie ko-
rzenie rodu Barszczewskich.    

Pochodzący z Suwalszczyzny fotograf i po-

>> >>

>> SPotkanie w biblioteCe czas górskich wypraw, utrwalił piękno  lodow-
ców oraz potęgę gór. Jednak najważniejsi byli 
dla niego ludzie – z jego fotografii spoglądają 
na nas bekowie i wieśniacy, biedacy i bogacze, 
tancerze i obłąkani, a nawet muzułmańskie ko-
biety odsłaniające twarze.

Publikacja jest owocem przeszło trzy-
dziestoletnich badań genealogic znych  
I. Strojeckiego oraz fascynacji postacią i doko-
naniami jego pradziadka – podróżnika i foto-
grafa L. Barszczewskiego.

dróżnik Leon Barszczewski na szklanych pły-
tach negatywów utrwalił w drugiej połowie 
XIX wieku niepowtarzalne widoki krajobra-
zów i miast Azji Środkowej, zwłaszcza Emiratu 
Buchary i Samarkandy. To dzięki niemu może-
my spojrzeć na twarze rdzennych mieszkań-
ców dalekich zakątków Azji sprzed ponad stu 
lat. Uchwycił on w kadrze chwile grozy pod-
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mUZeUm OKręGOWe W SUWAŁKACH, 
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ spotkanie w ramach „Przystanku Historia” na pokaz filmu „Rozstrzelać 
Polaków”, Tomasz Sommer (scenariusz) i Mirosław Majeran (reżyseria), 
wtorek, 10 kwietnia godz. 17.00;

¿  koncert „Moja dobra droga” w wyko-
naniu Artura Modrzejewskiego (muzyka) i 
Włodzimierza Galickiego (słowo); koncert 
uświetni ukazanie się tomu Wojciecha Kassa 
„Ufność: trzy poematy” - z udziałem autora, 13 
kwietnia, godz. 18.00;

¿ „Dzień wolnej sztuki” 22 kwietnia w godz. 11.00-14.00, w progra-
mie m.in.: warsztaty rodzinne; spotkanie z Honoratą Martin, malar-
ką, performerką; gry i zabawy z psem w roli głównej; kiermasz książ-
ki o zwierzętach;

¿ wystawę „ARCHEOMODA” trendy, style i hity od pradziejów po wcze-
sne średniowiecze”, wystawa czynna do końca czerwca.

GALeriA SZtUKi WSPóŁCZeSneJ – GALeriA 
AndrZeJA StrUmiŁŁO, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wystawę „Walentyna Szoba Władymir Pantielejew… chleba nasze-

go powszedniego”.

rOZmArinO, ul. T. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ Jam session, 13 kwietnia, godz. 19.00. Wstęp wolny.

¿ Duet z Przypadku - koncert z cyklu Kraina Łagodności, 21 kwiet-
nia, godz. 19.00.

SUWALSKi OŚrOdeK KULtUry zaprasza na: 
¿ DKF 13: „Konstytucja”, środa, 17.04, godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. 

Jana Pawła II 5, bilety: 12 zł w kasie SOK;

¿ Filharmonia Suwałk. Wirtuozi klarnetu i fle-
tu, piątek, 20.04, godz. 19.00 Sala im. A. Wajdy, 
ul. Jana Pawła II 5, Bilety: 30/15 (ulgowe) zł w 
kasie SOK;

¿ TeatRanek: Pudło. Historia nie z tej ziemi, niedziela, 22.04, godz. 10.00 
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5 bilety: 7 zł w kasie SOK;

¿  TeatrNocka: Okruchy dnia, niedziela, 22.04, godz. 18.00 Sala 
Kameralna, ul. Jana Pawła II 5 bilety: 10 zł w kasie SOK;

 CinemA LUmiere 
zaprasza na filmy:

– 10 kwietnia „The Disaster Artist” (ko-
mediodramat-biograficzny). Film wy-
świetlany w cyklu KINO KONESERA.

– od 13 kwietnia „Życzenie śmierci” 
(sensacyjny).

– od 18 kwiet-
nia „Madame” 
(komedia)

– od 20 kwietnia „Dziewczyna we mgle” 
(thriller/kryminalny), „Raz się żyje” (komedia/
akcja), „Tam, gdzie mieszka Bóg” (religijny/fa-
milijny), „Złe psy” (thriller).

BiBLiOteKA PUBLiCZnA 
im. mArii KOnOPniCKieJ  
w SUWAŁKACH zaprasza:

¿ osoby starsze i niepełnosprawne ruchowo do skorzystania z Książki 
na telefon. Osoby, które nie mogą samodzielnie przyjść do biblioteki  
i wypożyczyć książki, wystarczy że zadzwonią pod numer (87) 565-62-
48 i zamówią książki do wypożyczenia. Biblioteka bezpłatnie w każ-
dy poniedziałek dowiezie zamówione książki do miejsca zamieszkania  
i w ten samym sposób książki zostaną odebrane; 

¿ 19 kwietnia (czwartek) o godz. 17.00, w sali im. J. Towarnickiej (w 100. 
rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych) zaprasza na spotkanie z 
Barbarą Kosmowską. 

Barbara Kosmowska – pisarka, literaturo-
znawczyni, autorka słuchowisk dla dzieci i mło-
dzieży. Za „Teren prywatny” pisarka otrzymała 
główną nagrodę w konkursie na polską wersję 
„Dziennika Bridget Jones”. „Pozłacana rybka” 
została wyróżniona przez IBBY tytułem Książki 
Roku 2007, a także I miejscem w Konkursie 
Literackim imienia Astrid Lindgren. Również powieść „Buba” zwy-
ciężyła w ogólnopolskim konkursie na powieść dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem „Uwierz w siłę wyobraźni”. Ostatnio autorka opublikowa-
ła książki tj.: „Niezłe ziółko”, „Obronić królową” (2017), „Tru” (2017) oraz 
„Kolorowy szalik” (2017).

midiCentrUm, ul. Witosa 4a zaprasza na:
¿ Gry planszowe (warsztat dla seniorów) – 16.04., Budujemy ornitop-

tera (warsztat dla młodzieży  10-18 lat) – 23.04. Zadzwoń i zapisz się na 
warsztaty, tel. 87 565 62 47

Nowy nabór na zajęcia:

- RUSZ GŁOWĄ! – wtorki w godz. 16-17.30 - kl. III – IV

- ROBORYKA LEGO MINDSTORMS – środy w godz. 16-18 - 9 – 13 lat

- PROJEKTOWANIE I DRUK 3D, grupa początkująca, czwartki w godz. 
15.30-17 - 14 – 18 lat

Zapraszamy również na stałe zajęcia bez zapisów w piątki LEGODZINKI 
15-17 (młodsze 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.

¿  wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obej-

rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bi-
letu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Film objęty ak-
cją: „Dziewczyna we mgle” (od 20 kwietnia).

BLACK PUB KOmin, ul. E. Plater 1 zaprasza:
¿ 21 kwietnia w godz. 21.00-23.59 na koncert Nighon (FIN);

¿ 26 kwietnia w godz. 19.00-23.00 koncert SHOT 
(Animals European Tour): Amnestia i Chimera;

¿ 28 kwietnia w godz. 11.30-15.00 na „Rozpoczecie 
Suwalskiego Sezonu Motcyklowego 2018”. Zbiórka tra-
dycyjnie na torze kartingowym ul. Sikorskiego od godz 
11.30. Start parady godz. 12.00. Godz.12.30 wystawa 
motocykli w Parku Konstytucji 3 Maja. Wieczorem za-
praszamy na imprezę integracyjną w Clubhouse Black 
Pub Komin. Wstęp bezpłatny.

Patronat medialny „DTS”

13

zaprOSzenia SuwalSKie

w Kinie
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WydArZeniA SPOrtOWe

WiGry CZWArte
Czwartą lokatę w tabeli I ligi zajmują piłkarze suwalskich Wigier po 

rozegraniu 24 meczów. W 25 kolejce w Suwałkach Wigry przegrały 0:2 z 
GKS Katowice. Gole dla drużyny ze Śląska strzelili Prokić w 22 min. i Błąd 
w 88 min. z karnego. Na boisku Wigry wcale nie były gorszym zespołem 
od rywali, a w drugiej połowie piłkarze GKS-u przez większość czasu gry 
bronili się na swojej połowie. Ale w piłce nożnej wygrywa drużyna, któ-
ra jest skuteczniejsza, a w Suwałkach taką okazał się GKS. Przed meczem 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec podziękowali byłemu prezesowi Wigier Dariuszowi 
Mazurowi za 11 lat pracy w suwalskim klubie. W tym czasie Wigry awan-
sowały z III do I ligi.

Wcześniej w meczu 24 kolejki Wigry wygrały 1:0 w Częstochowie z 
Rakowem. Gola dla Wigier strzelił Patryk Klimala w 91 min. Następnie su-
walska drużyna wygrała 2:1 wyjazdowy mecz ze Stomilem Olsztyn roze-
grany w Ostródzie. Gole dla Wigier zdobył Patryk Klimala w 24 min. i 59 
min. meczu. Dla Stomilu bramkę strzelił Grzegorz Lech w 36 min. To był 
mecz zaległy z 15 kolejki, który już dwukrotnie odwoływano. 

Wigry mają 38 pkt, a szansę na poprawę tego dorobku będą miały już 
w najbliższą środę (11 kwietnia) w Suwałkach. O godz. 17 rozpocznie się 
zaległy mecz z Puszczą Niepołomice, a w sobotę przed piłkarzami suwal-
skiej drużyny daleka wyprawa do Opola na mecz z Odrą. Suwalskiej dru-
żynie do pewnego utrzymania się w I lidze brakuje jeszcze kilku punktów. 
W sezonie 2015/2016 spadku z I ligi uniknęła drużyna, która wywalczyła 
42 pkt, a w innych sezonach aby to osiągnąć trzeba było wywalczyć nie-
co mniej punktów. Liczymy na dobrą i ambitną grę Wigier do końca se-
zonu i kolejne ligowe punkty.

POrAżKA WiGier ii
Porażką zakończył się również mecz Wigier II. W Suwałkach pod-

opieczni Kamila Lauryna przegrali 1:2 z Warmią Grajewo. Do przerwy pro-
wadzili suwalczanie po golu Sebastiana Jankowskiego. W drugiej poło-
wie skuteczniejsi okazali się rywale z Grajewa. Wigry II z dorobkiem 30 
pkt zajmują piątą lokatę w tabeli podlaskiej IV ligi. W sobotę (14 kwiet-
nia) o godz. 16 zagrają w Suwałkach z MKS Mielnik. 

ZWyCięStWO i POrAżKA AKAdemiCZeK
Piłkarki Akademii 2012 Suwałki przegrały 2:3 z Jantarem w Ostrołęce 

w pierwszym wiosennym meczu II ligi grupy mazowieckiej. Gole dla su-
walskiej drużyny strzeliły: Bieryło i Łada. Zwycięstwem suwalczanek za-
kończył się pierwszy mecz rozegrany w Suwałkach. Akademia 2012 po-
konała 2:1 Wilgę Garwolin. W 12 meczach suwalski zespół zdobył 12 pkt 
i zajmuje ósmą lokatę w tabeli II ligi. W następnej kolejce Akademia 2012 
zagra w Warszawie z KU AZS UW.  

Fot. ze str. Akademia 2012 Suwałki

medALe i reKOrdy PŁyWAKóW
Pięć medali oraz rekordy życiowe – to efekt występu suwalskich pły-

waków  MUKS Olimpijczyk w zawodach „Od Młodzika do Olimpijczyka”, 
które rozegrano w Warszawie. Wśród 14-latków Filip Kosiński okazał 

się najszybszy na 
100 metrów sty-
lem dowolnym i 
100 metrów sty-
lem motylkowym. 
Julia Gwaj wygrała 
rywalizację 14-la-
tek na 100 m st. 
klas. i zajęła drugie 
miejsce na 200 m 
st. zm. Dominika 
Burdyn była trze-
cia na 100 m st. 
motyl. 13-latek.

Swoje rekordy 
życiowe poprawili: 

Ola Chmielewska, 
Amelia Krok, Ola 
Kozakiewicz oraz 

Marcin Szmajda, Hubert Miller i Igor Wieloch. 

nAJmŁOdSi rePreZentAnCi
Zawodnicy Akademii Piłkarskiej Wigry 

Suwałki z rocznika 2005 – Kornel Wasilewski 
oraz Patryk Chmielewski (na zdjęciu) zostali 
powołani do Kadry Podlaskiego ZPN, poinfor-
mował Podlaski Związek Piłki Nożnej. Drużyna 
z kategorii wiekowej do 13 lat zmierzy się 12 
kwietnia w Miętnym, z reprezentacją  woje-
wództwa świętokrzyskiego. Trenerem su-
walskich zawodników jest Łukasz Jutkiewicz.

  Fot. AP Wigry Suwałki

mŁOdZiCy SUKSS BeZKOnKUrenCyJni
Drużyna SUKSS Suwałki zdecydowanie  wygrała rozgrywki woje-

wódzkie w piłce siatkowej młodzików. Podczas całej ligi rozegrali 14 me-
czów nie tracąc ani jednego seta. Miejsce drugie zajęła drużyna BAS 
Białystok, trzecie UKS Mikolo Sokółka. Miejsce czwarte zajęła druga dru-
żyna SUKSS Suwałki.

Fot. SUKSS Suwałki

Pierwsza drużyna SUKSS wywalczyła również awans do ćwierćfi-
nału Mistrzostw Polski, który odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia w 
Szczytnie. Trenerem obu drużyn jest Artur Łabacz.

Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki zaprasza wszystkich 
chłopców z klas trzecich do podjęcia nauki w przyszłym roku szkolnym 
w klasie sportowej o profilu piłka siatkowa w Szkole Podstawowej nr 10. 
Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej – 10 kwietnia (wto-
rek), godz. 16.00, hala sportowa SP nr 10 przy ul. Antoniewicza 5.

Na najwyższym podium Filip Kosiński
Fot. MUKS Olimpijczyk
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W 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę młodzież z suwalskich szkół  uczestnicząca  
w projekcie XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przygo-
towują kampanie posłom na Sejm roku 1919 lub 1922. 
Autorzy zwycięskich projektów pojadą 1 czerwca na sej-
mową sesję. Na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” 
przedstawiamy informację o ich działaniach. Dziś  
o pracy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. 
gen. Zygmunta Podhorskiego.

PrZyWróCić PAmięCi

Uczniowie II LO, Filip taraszkiewicz i Piotr 
Gajewski, wybrali ks. Stanisława Szczęsnowicza – 
posła na Sejm Ustawodawczy w latach 1919-1922. 
Informacji o nim poszukiwali w Archiwum Państwowym. 
Przeprowadzili m.in. ankietę wśród suwalczan na temat 
wydarzeń roku 1919, planowana jest konferencja w su-
walskiej PWSZ o wyborach do Sejmu Ustawodawczego i 
analogii do współczesnych wyborów. Złożą też wniosek 
do przewodniczącego suwalskiej Rady Miejskiej o upa-
miętnienie ks. Szczęsnowicza w formie tablicy, nazwy 
ulicy oraz wydania biogramu w książce poświęconej za-
służonym suwalczanom. To tylko niektóre z ich działań. 
Opiekunem uczniów jest Grzegorz Kalejta.

Kim ByŁ StAniSŁAW SZCZęSnOWiCZ? 
Urodził się 13 kwietnia 1867 r.  

w Augustowie. Działał w  Suwalskim 
Komitecie Obywatelskim, a następ- 
nie w Tymczasowej Radzie Oby- 
watelskiej Okręgu Suwalskiego. Za 
zgodą Niemców, 16 lutego 1919 r. 
w Suwałkach i na Suwalszczyźnie 
przeprowadzono wybory do Sejmu 

Ustawodawczego. Ksiądz Stanisław Szczęsnowicz został  
wybrany z listy Związku Ludowo-Narodowego, na któ-
rą oddano ponad 95% głosów. Wobec przedłużają-
cej się okupacji niemieckiej i nacisków ze strony Litwy,  
ks. Szczęsnowicz złożył na ręce marszałka Sejmu wniosek  
o podjęcie działań w celu wyzwolenia Suwalszczyzny. 
9 lipca 1919 r. wygłosił swoje najważniejsze politycz-
ne przemówienie, w którym ukazał rdzenną polskość 
tych terenów, a także opowiedział o akcjach germani-
zacyjnych i nadużyciach wobec ludności polskiej. Dzięki 
niemu przyjęto uchwałę, która wzywała rząd polski do 
natychmiastowego podjęcia działań na rzecz uwolnie-
nia Suwalszczyzny. W efekcie wniosek trafił do Rady 
Najwyższej w Paryżu. To zdecydowało o przynależno-
ści Suwalszczyzny do Polski i opuszczeniu tych terenów 
przez litewskich i niemieckich okupantów. Stanisław 
Szczęsnowicz zmarł 24 marca 1944 r. w Łomży i został po-
chowany na miejscowym cmentarzu.
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>>Podatki dla SuwalSkiCh 
organizaCji

>>

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 dochodowego 
za 2017 rok. Z tytułu rozliczenia podatkowego za 2017 rok podatnicy 
mogą wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz której zo-
stanie przekazany 1% ich należnego podatku. Wystarczy po wyliczeniu zobowiązania podat-
kowego za 2017 r. czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego, wpisać nazwę i numer 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji, na rzecz, której chcemy przekazać okre-
śloną 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.
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>> SuwalCzanie 300-leCia

teofil 
noniewicz

Przed stu laty suwalczanie w róż-
ny sposób walcz yli  o niepodległą 
Polskę. Jedni z bronią w ręku, inni or-
ganizując suwalczan do obywatelskie-
go działania. Wśród tych drugich jed-
ną z najwybitniejszych postaci był Teofil 
Noniewicz. W tym roku minie 90 lat od 
jego śmierci. Dzięki swojej ofiarności  
i pracy społecznej, zyskał ogromny autorytet suwalczan. 

Teofil Noniewicz był jednym z założycieli Suwalskiego Lekarskiego 
Towarzystwa Naukowego, Straży Ogniowej Ochotniczej, Towarzystwa 
Oszczędnościowo-Pożyczkowego, Polskiej Czytelni Naukowej. 
Udzielał się w amatorskim ruchu teatralnym. W 1918 roku zarzą-
dzał społecznie szpitalem, jednocześnie zasiadając w jego Radzie 
Opiekuńczej. W latach 1918-19 wszedł w skład Tymczasowej Rady 
Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego i został wybrany przewodniczą-
cym Rady Miejskiej. 

Noniewiczowie wywodzili się z Wileńszczyzny. Tam też  
w Antonoszu 1851 r. urodził się Teofil Noniewicz w rodzinie Ignacego 
i Marii Noniewiczów. Do Suwałk Noniewiczowie sprowadzili się w 
końcu lat 50-tych XIX wieku, po śmierci ojca. Teofil ukończył su-
walskie gimnazjum. W tym czasie w Suwałkach odbywały się pu-
bliczne manifestacje patriotyczne. Jak napisał Andrzej Matusiewicz   
w „Biografiach suwalskich” znaczącą rolę w nich odgrywał jego star-
szy brat Kalikst, który zmarł w nie znanych okolicznościach w 1863 
r. Po zdaniu matury w 1868 r. Teofil poszedł w ślady swoich star-
szych braci i zapisał się na wydział medyczny warszawskiej Szkoły 
Głównej, a po jej  likwidacji kontynuował studia na Uniwersytecie 
Warszawskim. Po powrocie do Suwałk prowadził prywatną praktykę 
lekarską. W 1877 r., jako lekarz wojskowy, uczestniczył w wojnie rosyj-
sko-tureckiej. Później pracował w szpitalu miejskim, w 1892 r. awan-
sując na stanowisko pierwszego lekarza.

Pracując w szpitalu opiekował się studentami, którzy odbywa-
li praktyki lekarskie.  Hasłem dr. Teofila Noniewicza była maksyma: 
„O honor lekarza muszą dbać wszyscy lekarze, od wzajemnego sza-
cunku zależy szacunek społeczeństwa do nas”. Do chorych miał po-
dejście przyjacielskie i serdeczne. W czasie wizyt w domu chorego 
interesował się całą jego rodziną i sytuacją materialną. Przede wszyst-
kim chciał pomóc choremu, a nie myślał o zysku materialnym. Od lu-
dzi biednych nie pobierał zapłaty za wizytę i często dawał im pie-
niądze na leki.

Teofil Noniewicz należał w 1880 r. do założycieli suwalskie-
go Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej. Pełnił w niej funk-

cję komendanta toporników, naczelnika drużyny i w latach 1919-
1924 – prezesa zarządu. Był organizatorem, a następnie prezesem 
Polskiej Czytelni Naukowej. Był współzałożycielem suwalskie-
go Lekarskiego Towarzystwa Naukowego oraz przez wiele lat wi-
ceprezesem Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności w 
Suwałkach. Aktywnie uczestniczył w pracach Związku Strzeleckiego 
i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu . W 1918 r. został wybrany do Tymczasowej 
Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego. 7 stycznia 1919 r. został wy-
brany prezesem pierwszej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Bez wynagrodzenia pracował w suwalskim więzieniu. Dzięki 
ofiarnej, społecznikowskiej pracy zyskał wielki autorytet i szacu-
nek. Wyrazem tego były uroczystości zorganizowane przez miasto  
w grudniu 1924 r. na jubileusz 50-lecia jego pracy lekarskiej. Wówczas 
jego imieniem nazwano jedną z głównych ulic miasta.

Był współtwórcą klubu pod nazwą „Resursa Obywatelska” w bu-
dynku resursy. W klubie tym zorganizował pierwszą bibliotekę pu-
bliczną na Suwalszczyźnie. T. Noniewicz wieczorami przychodził do 
klubu, jadł kolację i grał w winta lub preferansa. Był osobą towarzyską 
i aktywną oraz miał duże zdolności aktorskie. Był współtwórcą Teatru 
Amatorskiego w Suwałkach. Ówczesne zabawy publiczne i bale za-
wsze łączono z występami artystycznymi. Nie było żadnej większej 
imprezy bez udziału doktora. 

Dr Teofil Noniewicz zmarł w Suwałkach 29 września 1928 r. Odbył 
się bardzo uroczysty pogrzeb. W kondukcie pogrzebowym udział 
wzięły tłumy suwalczan, łącznie z przedstawicielami władzy, orga-
nizacji, szkół i duchowień-
stwa. Towarzyszyła kom-
pania honorowa 41. Pułku 
Suwalskiego oraz orkiestry 
wojskowa i Straży Ogniowej. 
Został pochowany na miej-
skim cmentarzu w Suwałkach 
w grobie rodzinnym. Nad 
trumną  przemówienie wy-
głosił ówczesny prezydent 
Suwałk Wawrzyniec Gałaj. 
Kreśląc obraz doktora jako 
przewodniczącego pierw-
szej Rady Miejskiej Suwałk, 
powiedział: „Politycznie ś. p. 
Doktor Teofil Noniewicz na-
leżał do tych, którzy kruszy-
li kajdany niewoli, a społecz-
nie był tam,  gdzie wzywał Go 
obowiązek. Cześć jego zacnym 
popiołom”.

Za dwa lata jubileusz 300-lecia naszego 
miasta. Z tej okazji chcemy wspólnie z Wami 
wskazać najwybitniejsze postaci w historii mia-
sta. Suwałki poszukują swojej tożsamości i tra-
dycji historycznej, która budzi w ostatnich la-
tach coraz większe zainteresowanie. 

Na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” 
chcemy przybliżyć postaci suwalczan, któ-
re wywarły znaczący wpływ na życie naszego 

miasta i kraju. Będziemy się skupiali na suwal-
skich wątkach w ich życiu i używali współcze-
snego nazewnictwa np. ulic, tak by ułatwić 
lekturę naszym Czytelnikom. Publikowane 
teksty nie będą miały charakteru naukowe-
go. A wszystko po to, by na 100-lecie wy-
zwolenia Suwałk ogłosić wśród Czytelników 
„DwuTygodnika Suwalskiego” plebiscyt na 
Suwalczanina 300-lecia.

W tym roku przypomnimy przede wszyst-
kim suwalczan, którzy byli związani z wyda-
rzeniami sprzed stu lat, gdy niepodległość 
odzyskiwała Polska, a nieco później Suwałki 
i Suwalszczyzna. Przed miesiącem przypo-
mnieliśmy Aleksandrę Piłsudską z domu 
Szczerbińską, której 55 rocznicę śmierci ob-
chodziliśmy 31 marca.
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Ogłoszenia „dtS” 
tel. 87 566-28-25

PreZydent miAStA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 
marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
28.03.2018 r. do 18.04.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 117/2018  z dnia 28 marca 2018 
roku).  99/2018

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

OBWieSZCZenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 marca 2018 roku

Prezydent miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz art. 23 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 
ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 
0009, oznaczoną działką nr geodezyjny 33000/9 o powierzchni 0,0088 ha, 
dla której brak założonej księgi wieczystej, która została objęta decyzją 
Prezydenta Miasta Suwałk nr 2/2018 sygn. AGP.6740.420.2017.EŁ z dnia 26 
lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na budowie ulicy 5KD i rozbudowie ulicy Sportowej (od ul. Wojska Polskiego 
do ulicy 5 KD) w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktu-
ry technicznej oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w „Dwutygodniku 
Suwalskim” oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach w dniach od 28.03.2018 r. do dnia 12.04.2018 r.  101/2018

OBWieSZCZenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 marca 2018 roku

Prezydent miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz art. 23 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze 
zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie admini-
stracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nie-
uregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0009, 
oznaczoną działką nr geodezyjny 33446/3 o powierzchni 0,5609 ha, księ-
ga wieczysta SU1S/00002115/6, która została objęta decyzją Prezydenta 
Miasta Suwałk nr 2/2018 sygn. AGP.6740.420.2017.EŁ z dnia 26 lutego 2018 
r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie 
ulicy 5KD i rozbudowie ulicy Sportowej (od ul. Wojska Polskiego do ulicy 5 
KD) w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej 
oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w „Dwutygodniku 
Suwalskim” oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach w dniach od 28.03.2018 r. do dnia 12.04.2018 r.  

 102/2018
OGŁOSZenie

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

z cmentarzem komunalnym 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 XXXVI/444/2017 z dnia 
25 września 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gra-
niczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 20.04.2018 r. do 21.05.2018 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w poniedziałki w godzi-
nach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejsco-
wego planu odbędzie się w dniu 14.05.2018 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 przyję-
te 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 12.06.2018 r.

106/2018
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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 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
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Piękna dwuletnia suczka 
szuka rodziny, która ją pokocha.

Piesek rudy, bardzo mały wiek 
4 miesiące (troszkę podobny do liska)

 czeka na adopcję

Srebrny, trzyletni pies 
z chlapniętymi uszkami, 
szuka swojego miejsca na ziemi

Śliczny czteromiesięczny piesek 
biało-rudy uszczęśliwi tego, kto go przygarnie

eternit do uSunięCia
Do 16 kwietnia można składać w suwalskim  Urzędzie 

Miejskim wnioski dotyczące demontażu i odbioru eternitu z 
posesji na terenie miasta. Szczegóły można uzyskać pod nr tel. 
87 562 82 16 lub w pokoju nr 207 Urzędu Miejskiego przy ul. 
Mickiewicza 1. 

Do tej pory samorząd bezpłatnie odbierał jedynie wyroby z 
azbestem. Teraz, jeśli  uzyska dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku, eternit będzie również bezpłatnie demontowa-
ny. Dotyczy to obiektów budowlanych, z wyjątkiem handlo-
wo-usługowych.

W a r u n k i e m 
otrzymania ewen-
tualnej pomocy jest 
złożenie do Urzędu 
Miejskiego  do 16 
kwietnia  wniosku, 
oceny stanu i moż-
liwości bezpiecz-
nego użytkowania 
wyrobów zawiera-
jących azbest, in-
formacji o posia-
danych wyrobach 

zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Więcej 
na: www.um.suwalki.pl 

W przypadku nieuzyskania dotacji,  suwalski samorząd w 
2018 roku będzie kontynuował wyłącznie bezpłatny wywóz 
zdemontowanego eternitu.

 SuwalCzanie Pamiętają
Dziś, 10 kwietnia, mija ósma rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, w 

której zginął prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, prezydent 
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski  i 93 osoby pełniące najważniej-
sze funkcje w państwie. 

10 kwietnia 2011 roku Biskup 
ełcki Jerzy Mazur poświęcił 

suwalski pomnik 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
i Katastrofy w Smoleńsku

Suwałki i suwalczanie z prawdziwym żalem i wielką powagą przeży-
wali tę tragedię. Ponieważ na łamach DwuTygodnika Suwalskiego nie mo-
żemy przekazać informacji o uroczystościach odbywających się 10 kwiet-
nia 2018 r. przypominamy jak obchodziliśmy pierwszą rocznicę katastrofy. 

Przed siedmioma laty, przy pomniku upamiętniającym ofiary zbrod-
ni katyńskiej i smoleńskiej katastrofy Czesława Renkiewicz, prezydent 
Suwałk mówił:

„Pojechaliśmy do Katynia i pod Smoleńsk, by pokłonić się ofiarom, 
oddać im cześć i przywieźć do Suwałk po garstce ziemi przesiąkniętej 
polską krwią.”

Uchwałę o budowie 
pomnika upamiętniające-
go ofiary Katynia i tragedii 
smoleńskiej podjęli suwal-
scy radni w lutym 2011 roku.

Od tamtych 
wydarzeń 
umiejscowio-
ny na suwal-
skim cmen-
tarzu przy 
Grunwaldzkiej 
pomnik upa-
miętniający 
ofiary Katynia 
i Smoleńskiej 
tragedii stał się 
symbolicznym 
miejscem, w 
którym suwal-
czanie oddają 
im cześć.

>>
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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.

Jaką nazwę nosiła ulica  prostopadła do ulicy ludwika 
waryńskiego, widoczna na zdjęciu?

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 20 kwietnia.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z po-

przedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymał Kamil Sokołowski.

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

>>
W Wielką Sobotę rozegrano pierwszy, i mamy nadzieję że nie ostatni, mecz charytatywny po-

między drużynami najstarszych suwalskich „ogólniaków”. Wygrały go suwalskie rodziny potrze-
bujące pomocy. Trafiła do nich zebrana żywność oraz ponad 5 tys. zł.

Na suwalskim stadionie przy ul. Zarzecze w Wielką Sobotę było też dużo dobrej zabawy i emo-
cji. W pierwszym Wielkanocnym Meczu Charytatywnym I Liceum Ogólnokształcące pokonało 3:1 
II Liceum Ogólnokształcące. 

Nie zawiedli też kibice. Na trybunach zasiadło kilkuset uczniów, nauczycieli i absolwentów su-
walskich „ogólniaków”. Następna okazja do takiego spotkania, mamy nadzieję, za rok.

nowa SuwalSka tradyCja?

Gola dla I LO strzelił Miłosz Wilk z nr 77 w białej koszulce

Mimo energicznego dopingu kibiców z II LO ich drużyna musia-
ła uznać wyższość rywali

W czasie meczu zbierano żywność oraz pieniądze 
na rzecz potrzebujących rodzin

Licealistów z I LO 
do boju zagrzewa-
li koledzy ze szkoły 
oraz ich rodzice



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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www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

Suwałki, ul. Bydgoska 30
pon.-pt. 11.00-18.00

sob. – po uzgodnieniu telefonicznym
tel. 87 565-51-05; kom. 607-228-128

dojazd mPK linie 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem toyoty
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Ogłoszenia „dtS” 
tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
www.dwutygodniksuwalski.pl


