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ocalić od zapomnienia
26 kwietnia przy pomniku w Lesie Szwajcarskim  odbyły się uroczysto-

ści upamiętniające  78 rocznicę rozstrzelania członków Tymczasowej Rady 
Ziemi Suwalskiej – zwanej Grupą Bielickiego – pierwszej niepodległościo-
wej organizacji podziemnej utworzonej na Suwalszczyźnie jesienią 1939 r. 
Pod  pomnikiem  tłumnie zgromadzili  się uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6  by oddać cześć swojej patronce Aleksandrze Kujałowicz.
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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

12
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dbajmy o zdrowie
W dniu 26 kwietnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 odby-

ła się impreza ogólnoszkolna „Dbam o zdrowie”. Celem imprezy było 
propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, dbałości o hi-
gienę osobistą. Gościliśmy w tym dniu studentów PWSZ w Suwałkach– 
Ratownictwa Medycznego oraz Kosmetologii. Podczas warsztatów dzie-
ci i młodzież mogła poznać sekrety zdrowej diety, samodzielnie wykonać 
zdrowe przekąski, dowiedzieć 
się jak prawidłowo dbać o hi-
gienę jamy ustnej i całego cia-
ła, uczestniczyć w zabawach 
angażujących zmysły dla naj-
młodszych. Na zakończenia 
imprezy wszyscy uczestniczy-
li w zajęciach ruchowo-tanecz-
nych Zumba, które poprowa-
dziła Ela Łozowska, a także 
mogli skosztować zdrowych 
przekąsek oraz owoców.

>>

międzynarodowa 
współpraca

W Suwałkach gościli tancerze z Grande Synthe. 12 tancerek  i troje opie-
kunów, razem z rówieśniczkami z Suwalskiego Ośrodka Kultury,  przygo-
towywali układy tańca nowoczesnego –  połączenie klasyki (baletu), mo-
dern jazzu i hip-hopu. 4 czerwca nastąpi rewizyta  suwalskich tancerek 
w Grande Synthe, gdzie publicznie, na koncertach zaprezentowane zo-
staną przygotowane w Suwałkach układy taneczne. Francuzi brali udział 
w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz obchodach Narodowego 
Święta Konstytucji 3 Maja.

>>
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WtOrEK z raDnyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przeka-

zać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 8 maja zapraszają Kamil Lauryn z Klubu Radnych „Łączą 

nas Suwałki” i Józef W. Murawko z Bloku Samorządowego. Natomiast 
15 maja na suwalczan czekają Wojciech Malesiński oraz andrzej Łuczaj 
z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 22 maja zapraszają 
anna ruszewska i Wojciech Pająk 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 wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

>>

Dziś porozmawiamy o sytuacji i przyszło-
ści klubu piłkarskiego Wigry Suwałki. Nie 
jest tajemnicą, że w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej klubowi Wigry debatowa-
li radni Rady Miejskiej, a do mnie osobiście 
wpłynęło pismo od zarządu klubu z proś-
bą o wsparcie finansowe w kwocie miliona 
złotych. Miasto, mając świadomość historii 
tej drużyny, jej działalności, dobrej pracy, 
szczególnie z młodzieżą – młodymi piłka-
rzami z Akademii Wigry Suwałki, chce wspie-
rać funkcjonowanie Wigier. Dlatego też, na 
mój wniosek, radni Rady Miejskiej zmienili 
zasady przyznawania nagród i stypendiów 
sportowych. Nagrody dla klubu sportowe-
go Wigry Suwałki już zostały przekazane 
i wkrótce będą podpisywane umowy sty-
pendialne. Wszystko po to, aby umożliwić 
Wigrom grę w I lidze. 

W tym miejscu chcę też zaapelować, 

bo klub Wigry to nasze dobro wspólne, do 
wszystkich miłośników piłki nożnej w mie-
ście i potencjalnych sponsorów o wsparcie 
tej drużyny, a także zainteresowanie się moż-
liwością nabycia akcji spółki Wigry S.A., któ-
ra powstała kilka miesięcy temu. Będę też 
namawiał czołowych suwalskich przedsię-
biorców do objęcia akcji spółki Wigry S.A., 
jak też radnych Rady Miejskiej, ażeby mniej-
szościowym akcjonariuszem zostało mia-
sto Suwałki. 

To nie wszystko. W najbliższym czasie bę-
dę chciał również podpisać porozumienie  
z zarządem klubu Wigry Suwałki, w którym to 
określę jaka pomoc finansowa ze strony mia-
sta będzie możliwa w przypadku gry tej dru-
żyny w I lidze, na co może liczyć klub w przy-
padku awansu do ekstraklasy, a na co, kiedy 
spadnie do II ligi. Podobne porozumienia pla-
nujemy zawrzeć z MKS Ślepsk Suwałki i SKB 
Litpol-Malow Suwałki. To nasze czołowe, su-
walskie drużyny, mające duże sukcesy spor-
towe i perspektywy rozwoju, reprezentujące 
tak zwane sporty wiodące w mieście, określo-
ne w uchwale Rady Miejskiej. 

Zabiegamy również o pozyskanie sponso-
ra strategicznego dla Wigier. Minimalny bu-
dżet I-ligowego zespołu to 4 mln zł. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że bez odpowiedniego 
wsparcia finansowego utrzymanie się w I li-
dze będzie bardzo trudne. Dlatego też liczę 
na pełne zaangażowanie się w tym względzie 
obecnego zarządu klubu Wigry S.A. i wszyst-
kich sympatyków suwalskiego futbolu. 

przegubowcem
na strefę

Lada dzień na suwalskie ulice wyjedzie nowy autobus, który kupiło 
suwalskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Przegubowy 
Solaris za prawie 1,3 mln zł może przewieźć 140 osób. Suwałki  
w tym roku będą zabiegały o środki na zakup 10 nowych autobuso-
wych hybrydowych lub elektrycznych.

Nowy Solaris to autobus z silnikiem na olej napędowy z nor-
mą Euro 6. Wykorzystywany będzie głównie do dowozu osób 
pracujących w fabrykach na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

– Od dłuższego już czasu myślimy o wymianie naszych nie-
zbyt starych ale już kilkuletnich autobusów na nowsze, bardziej 
proekologiczne. Na razie analizujemy jakie są możliwości oraz 
trendy. Na pewno w październiku będziemy składać wniosek  
i starać się o środki z Unii Europejskiej na zakup autobusów hy-
brydowych bądź elektrycznych – informuje Czesław renkiewicz , 
prezydent Suwałk.

matury rozpoczęte
Za nami matury pisemne z języka polskiego i matematyki. Do egza-

minu przystąpiło 715 uczniów z suwalskich szkół ponadgimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 
25 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 23 maja, część ustna – od 5 do 
25 maja.

W I Liceum Ogólnokształcącym do matury przystąpiło 146 uczniów
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logo klubu
Klub Radnych „Łąc z ą 

nas Suwałki” przedstawił 
dziennikarzom swoje lo-
go.

– Wymóg posiadania  symbolu graficznego przez komi-
tety wyborcze wprowadził nowy Kodeks Wyborczy z dnia  
19 marca 2018 r. Jeżeli chcemy dalej dbać o rozwój  naszego mia-
sta, musimy myśleć o  najbliższych wyborach samorządowych. 
Symboliczne przedstawienie  meandrującej rzeki Czarnej Hańczy 
to  odzwierciedlenie różnorodności  temperamentu, charakte-
rów, zawodów, poglądów radnych tworzących klub a jej integral-
ne  otoczenie to osiedla i grupy społeczne – mówił na spotkaniu 
autor projektu logotypu Wojciech Pająk.

Najwięcej czasu poświęcono „rewolucyjnym zmianom”  
w handlu alkoholem. O przygotowywanych trzech projektach 
uchwał mówił andrzej turowski przewodniczący Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

– Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, daje nam wresz-
cie możliwość ustalenia  odległości punktów sprzedaży alkoho-
lu od przedszkoli, szkół, kościołów. Nasza propozycja to 50 me-
trów. Dokonaliśmy już pomiarów, 6 sklepów nie spełnia norm. 
To oznacza, że po wygaśnięciu  koncesji nie będą mogły sprze-
dawać alkoholu. Chcemy też wprowadzenia zakazu sprzeda-
ży alkoholu w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00 rano – mó-
wił A. Turowski.

– Często spotykamy się z mieszkańcami Suwałk i toczymy 
różne dyskusje, czy to na dyżurach radnych, czy na różnych spo-
tkaniach. Rzadziej spotykamy się z dziennikarzami, postaramy 
się to zmienić – podsumował spotkanie przewodniczący Klubu 
Radnych „Łączą nas Suwałki” – zbigniew roman De-Mezer.
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komu włócznia
Kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta 

Suwałk „Włócznia Jaćwingów” za rok 2017 moż-
na zgłaszać do 1 czerwca 2018 r. Nagroda pro-
muje wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz zasługi 
dla Miasta Suwałk w danym roku we wszystkich 
dziedzinach życia publicznego. Wyróżnienie 
jest indywidualne lub zespołowe, przyznawa-
ne osobom fizycznym, prawnym i innym pod-
miotom.

Od trzech lat można również zgłaszać wnio-
ski o nagrodę dla przedsiębiorcy prowadzące-
go działalność gospodarczą na terenie Suwałk, 
którego nagradzane produkty lub usługi są 
przedmiotem własnej działalności i cieszą się 
uznaniem konsumentów.

Wzory wniosków znajdują się w zarządzeniu nr 177/2015 
z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody 
Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów”, które 
jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach.

Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
ktp@um.suwalki.pl lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1,  pokój  nr 5.

O tym kto otrzyma Nagrody Prezydenta Suwałk dowie-
my się tradycyjnie podczas uroczystej gali, która odbędzie 
się przy okazji Dni Suwałk w sierpniu tego roku.

>>4 dni festiwalu
Znamy  już  ostatnią,  czwartą gwiazdę Suwałki Blues Festival. Będzie to Billy  

F. Gibbons – gitarzysta i wokalista legendarnego zespołu ZZ Top. Tym razem towa-
rzyszyć mu będzie  formacja Supersonic Blues Machine.

7 maja  w Suwalskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja prasowa, na której za-
prezentowano program tegorocznej 11 edycji  SBF. Jan Chojnacki chwalił organizato-
rów  za „ściągnięcie” do Suwałk  czterech gwiazd światowego formatu. Nie  zapominaj-
my, że  w Suwałkach prezentować się będzie 40 zespołów, to prawie 200 wykonawców.

Prezydent Czesław renkiewicz  zachęcał do udziału w ważnych wydarzeniach 
pierwszego i ostatniego dnia maratonu blusowego. – Na ulicy Chłodnej odsłonimy 10. 
Tablicę w Alei Gwiazd Bluesa, oraz ławeczkę ze „zmęczonym” blusmenem. Ostatniego 
dnia zmagań odbędą się kwalifikacja do European Blues Challenge 2019 oraz Grand 
Prix Suwałki Blues Festival o moją  nagrodę – statuetkę i dziesięć tysięcy złotych.

>>

targi edukacyjne
Szkoł y ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe z Suwałk i regionu, 

przedsiębiorcy i organizacje prezentowały swoją ofertę na targach edu-
kacyjno – zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego  
w Suwałkach. Wszystko odbywało się w ramach projektu pt. „Dobry za-
wód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w wojewódz-
twie podlaskim. 

Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe prezentują gimnazjalistom  
z całego regionu aktualną ofertę edukacyjną, a firmy cenione na lokalnym 
rynku pracy swoją specyfikę. 

– Targi odbywają się w ramach projektu, który realizujemy wraz z inny-
mi samorządami, szkołami i pracodawcami. Wszystko po to, aby zwrócić 
uwagę jak ważne jest dziś, w 
XXI wieku, posiadanie kon-
kretnego, dobrego zawodu. 
Obecnie oferta na rynku pra-
cy, tym naszym suwalskim, 
ale również regionalnym jest 
bardzo atrakcyjna. Młodzież 
ma naprawdę duże możli-
wości pracy w dobrym za-
wodzie. Tylko trzeba być od-
powiednio przygotowanym. 
Po to też targi, na których 
możecie zapoznać z bogatą 
ofertą naszych szkół kształ-
cących  w konkretnych za-
wodach, ale też z ofertą firm 
w których możecie w przy-
szłości pracować – mówił 
Czesław renkiewicz , pre-
zydent Suwałk.

>>
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Wystarczy przejść się w centrum Suwałk, 
by zobaczyć ich setki, a może tysiące. Są po-
ziome, pionowe, czasami jest ich tak du-
żo, ze zasłaniają całe elewacje budynków. 
Mowa oczywiście o reklamach. na ten pro-
blem zwróciła uwagę nasza czytelniczka.

– Niedługo zaczną się wakacje, przyjadą do 
nas turyści, będą spacerować, zwiedzać nasze 
miasto i co im zostanie w pamięci? Reklamy, bil-
bordy, szyldy o wątpliwej wartości estetycznej i 
artystycznej. Co można z tym zrobić?

W Polsce zabytki podlegają szczególnej 
ochronie. Z tego też względu umieszczanie na 
zabytku wpisanym do rejestru urządzeń tech-
nicznych, tablic, reklam oraz napisów wymaga 
specjalnej zgody konserwatora zabytków. Taki 
wymóg wynika z faktu, że reklama stanowi je-
den z głównych elementów mających wpływ 
na estetykę i wygląd współczesnych miast. 
Poza podstawowym przekazem informacyj-
no-promocyjnym często pełni rolę dekoracyj-
ną, kształtując na nowo wygląd elewacji bu-
dynków, ulic lub placów, czasem zmieniając 
ich walory kompozycyjne. Umieszczane rekla-
my mają za zadanie nie tylko zachęcić poten-
cjalnych klientów do zakupu materiałów lub 
usług, ale przede wszystkim kształtują wize-
runek miasta, wrastając w jego pejzaż na wie-
le lat. Dlatego w Suwałkach wydzielono obszar 
urbanistyczny miasta, który został wpisany do 
rejestru zabytków. Jego  granice przedstawia 
mapka (powyżej).

Na tym obszarze ochronie konserwatorskiej 
podlegają elewacje budynków, wnętrza urba-
nistyczne ulic, placów i terenów zielonych oraz 
ogrodzenia nieruchomości. Dodatkowo chro-
nione są wszystkie obiekty wpisane do rejestru 
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1. Czarna Hańcza, 2. 1 Maja, 3. Sejneńska,   
4. Noniewicza, 5. Dwernickiego, 6. Zacisze

WyDarzyŁO Sięzdobią czy szpecą?
zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. 
Także w planach miejscowych zagospodaro-
wania przestrzennego wpisuje się odpowied-
nie wytyczne, które musza być wypełniane 
przez inwestora, czy właściciela nieruchomo-
ści.Dlatego właściciele, dzierżawcy oraz przed-
siębiorcy, którzy chcą umieścić na ukazanym 
na ilustracji obszarze miasta  i znajdujących się 
w nim zabytkach urządzenia techniczne, tabli-
ce reklamowe, urządzenia reklamowe oraz na-
pisy muszą uzyskać pozwolenie  Miejskiego 
Konserwatora Zabytków.

***

Biuro Konserwatora Zabytków: ul. Noniewicza 
71 A, I piętro, 16-400 Suwałki, tel. (87) 563-56-
16, adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki. 
Kontakt: mkz@um.suwalki.pl

Umieszczanie na obszarze lub na obiek-
cie wpisanym do rejestru zabytków, urzą-
dzeń technicznych, tablic reklamowych, 
urządzeń reklamowych oraz napisów bez 
pozwolenia, podlega karze grzywny (art. 
118 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami) a orzekanie w tych spra-
wach następuje na podstawie przepisów 
Kodeksu wykroczeń.

1
2

3

4

56

Dwa przykłady zastosowania reklam na ul. T. Ko-
ściuszki

n Na walnym zebraniu 
delegatów suwalskiego 
Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 
wybrano nowe władze. 
Prezesem suwalskiego 
WOPR został Mirosław 
zajko (na zdjęciu), a wi-
ceprezesem zdzisław 
Borowski.

n Kolorowy marsz z okazji Dnia Ziemi przy-
ciągnął uwagę przechodniów. „Dbaj o przy-
rodę!”, „Szanuj zieleń!”, „O przyrodę dbamy, 
bo ją kochamy” –  takie hasła głosiły dzieci   
z Przedszkola nr 3. Natomiast Przedszkole nr 2  
w Suwałkach w ramach projektu „Co przed-
szkolak młody może zrobić dla przyrody” zor-
ganizowało happening z okazji Dnia Ziemi.

n Po pięciu latach do 
Su w a ł k i  i  I - l i g owe g o 
Ślepska wrócił Mateusz 
Mielnik (na zdjęciu). Na 
stanowisku  pierwsze-
go trenera zastąpi Dimę 
Skoryyego. Umowa, któ-
rą klub z nowym trenerem 
podpisał będzie obowią-
zywała przez dwa sezo-
ny czyli 2018/19 i 2019/20.

n Suwalskie szkoły podstawowe otrzymały 
wsparcie finansowe na zakup nowości wydaw-
niczych w ramach „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa”. Łączny koszt ww. pro-
gramu wyniesie 75.000,00 zł, w tym 60.000,00 
zł – dotacja celowa Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i 15.000,00 zł – wkład własny Miasta 
Suwałki.

n Urząd Miejski w Suwałkach ogłosił 5 kon-
kursów na wolne stanowiska urzędnicze. 
Poszukiwani są pracownicy do Urzędu Stanu 
Cywilnego, Wydziału Spraw Społecznych oraz 
Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu. Od 
2017 roku z magistratu odeszło na emerytu-
ry 11 osób.

n W WORD odbyły się powiatowe elimina-
cje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu Miasta Suwałk. 
Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o ruchu 
drogowym i wykonywali zadania praktycz-

Fot. net.ostroleka
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WyDarzyŁO Się >>
ne. W kategorii szkoły podstawowe pierwsze 
miejsce  zajęła SP 6, drugie SP 10, trzecie SP 11.  
W kategorii gimnazjum, zwyciężyli uczniowie 
z Gimnazjum nr 7, drugie Gimnazjum nr 4, trze-
cie Gimnazjum nr 5.

n Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” zo-
stał wybrany w głosowaniu internetowym 
Podlaską Marką Konsumenta. Głosowanie 
było emocjonujące.  Nagrodę w wysokości 
dziesięciu tysięcy złotych wręczyła wicemar-
szałek anna naszkiewicz i marszałek Jerzy 
Leszczyński. Wśród odbierających statuetkę 
Ambasadora Podlaskiej Gospodarki dla pod-
laskiej branży drzewnej i meblarskiej znalazł 
się przedstawiciel Fabryki Mebli „FORTE” S.A.

n Suwalscy policjanci zatrzymali poszukiwa-
nego listem gończym. W miejscu przebywania 
mężczyzny mundurowi ujawnili i zabezpieczyli 
również narkotyki. Teraz dalszym losem 23-lat-
ka zajmie się sąd.

n Suwalscy policjanci rozpoczynają sezon 
letni na wodach. Jak co roku mundurowi za-
dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywają-
cych na Suwalszczyźnie. Stróże prawa będą 
pilnować amatorów wodnych szaleństw na 
specjalnie oznakowanych łodziach motoro-
wych na jeziorach: Wigry i Szelment.

n Policjanci z Komendy Miejskiej Policji  
w Suwałkach zatrzymali 2 mężczyzn podej-
rzanych o pobicie 31-latka. Do zdarzenia do-
szło sobotę, przy jednym z suwalskich sklepów.  
Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że został 
uderzony między innymi butelką w głowę. 
Dwóch 21-latków usłyszało zarzuty, a za swoje 
postępowanie odpowiedzą teraz przed sądem.

n Suwalscy policjanci znaleźli w mieszka-
niu 66-latka ponad 60 gramów narkotyków. 
Część z nich wywęszył policyjny pies „Jankesz”. 
Podejrzany o posiadanie środków odurzają-
cych mężczyzna trafił do aresztu. Decyzją są-
du mężczyzna najbliższe trzy miesiące spę-
dzi w areszcie.

Wiosenną sesje zdominowały dwa tema-
ty: podjęcie uchwały w sprawie programu 
Suwalskiej Karty Mieszkańca, oraz udziele-
nie 99% bonifikaty od ceny nieruchomości 
sprzedawanej parafii pw. św. Apostołów Piotra  
i Pawła w Suwałkach.

O programie Suwalskiej Karty Mieszkańca 
pisaliśmy dosyć szczegółowo w ostatnim wy-
daniu „DwuTygodnika Suwalskiego”. W skró-
cie jest to specjalny program ulg i zniżek,  
z którego będą mogli korzystać mieszkańcy 
Suwałk. Wydawało się, że nic nie opóźni gło-
sowania. Jednak Andrzej Łuczaj, radny Prawa  
i Sprawiedliwości, zgłosił poprawkę do uchwa-
ły, aby zniżkę na przejazdy komunikacją dla 
dorosłych mieszkańców zwiększyć z 25 do 
50 procent. Prezydent zauważył, że by taka 
propozycja była wnioskiem formalnym, musi 
mieć wskazane źródło finansowania. W dysku-
sję włączył się Grzegorz Gorlo, szef klubu PiS. 
Za jego namową radny A. Łuczaj wycofał swój 
wniosek. Radni jednogłośnie przyjęli uchwa-
łę. Uruchomienie programu planowane jest 

zgodna kwietniowa sesja
na 1 września.

Dyskusji nie było natomiast przy podję-
ciu uchwały dotyczącej udzielenia 99% boni-
fikaty od ceny nieruchomości miejskiej sprze-
dawanej parafii pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Suwałkach. Nieruchomość (1,33 
ha) położona jest bezpośrednio za zatocz-
ką do ważenia pojazdów przy skrzyżowa-
niu ulicy Utrata z drogą na Sobolewo. W tym 
miejscu, nieopodal budującego się nowego 
osiedla, powstać ma kościół nowej, 11 para-
fii w Suwałkach. Za decyzję dziękował rad-
nym Tadeusz Rynkiewicz, proboszcz parafii 
pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra  
i Pawła. W nawiązaniu do wystąpienia pro-
boszcza prezydent Cz. Renkiewicz powiedział, 
że jest to swoista transakcja wiązana, ponie-
waż parafia Św. Aleksandra odda miastu ka-
mienicę przy ulicy Kościuszki 6, którą otrzy-
mała z przeznaczeniem na utworzenie domu 
opieki społecznej.

Miasto po uprzednim remoncie, planuje 
uruchomić tam trzeci żłobek samorządowy.

stop piratom
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach włączył się w ogólnopolską akcję 

„Kwietniowi antypiraci”, której celem jest promowanie wśród dzieci i młodzieży postawy respek-
towania etycznego, legalnego korzystania z opublikowanych utworów oraz odpowiedzialnego 
publikowania własnej twórczości. W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich odbyła się ogólno-
szkolna impreza, na której zaproszeni goście, Cecylia radzewicz i Beata niedźwiecka z Biblioteki 
Pedagogicznej oraz  
J a r o s ł aw Fi l i p o - 
wic z ,  dziennikar z 
„ D w u T y g o d n i k a 
Suwalskiego” mó-
wili o legalnym ko-
rz ystaniu z utwo -
rów, udostępnianiu 
i ochronie własnej 
twórczości, udziela-
niu przez autorów li-
cencji na wykorzy-
stanie ich utworów 
oraz legalnym dzie-
leniu się treściami na 
portalach społecz-
nościowych.

>>
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Ośmioro radnych zadało pytania w czasie kwietniowej sesji Rady 
Miejskiej. Kamil Lauryn martwi się stanem wody w Zalewie Arkadia 
przed sezonem letnim. Zauważono bowiem martwe szczupaki z ostat-
niego zarybiania. Grzegorz Krysa, zastępca dyrektora Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odpowiedział, że były to pojedyncze sztuki, być może jest 
efekt zimy, bądź złego stanu wody wpływającej z Czarnej Hańczy. 
By zweryfikować te teorie przeprowadzone zostaną badania wody. 
Doraźnie, aby zadbać o czystość wody, wprowadzono zakaz zanęca-
nia ryb. 

Grzegorz Gorlo wyraził zaniepokojenie sytuacją i konfliktami jakie 
mają miejsce w Zespole Szkół nr 6. Zastępca prezydenta Ewa Sidorek 
odpowiedziała, że rzeczywiście z szkole nie dzieje się najlepiej. Miasto 
od jesieni prowadzi audyt oraz działania kontrolne. W ich wyniku 
sprawa wydatkowania zakładowego funduszu socjalnego trafiła do 
Rzecznika dyscypliny finansów publicznych w Białymstoku. Chodzi o 
brak konsultacji wydatkowania funduszy z zakładowymi związkami 
zawodowymi. Na wniosek pracowników szkoły Państwowa Inspekcja 
Pracy sprawdza wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dni 
świąteczne. Protokół jest już gotowy, ale samorząd czeka na zalece-
nia pokontrolne. Ponadto policja w jednej sprawie prowadzi działa-
nia wyjaśniające. 

Jacek Juszkiewicz domagał się ochrony marki Blues Festiwal, 
i nie przyjmowania „jałmużny” – 80 tysięcy złotych od Urzędu 
Marszałkowskiego w zamian za tytuł współorganizatora festiwalu. 
W odpowiedzi Czesław renkiewicz odpowiedział, że są zasady dys-
trybucji środków publicznych. Marszałek nie może łamać prawa i da-
wać dotacji Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury, który nie jest jego pla-
cówką. Była to jedyna możliwość pozyskania pieniędzy od Marszałka, 
jest to powielenie tego, co było w poprzednich latach. Kwestią dysku-
syjną jest tylko wysokość otrzymanych środków. Blues Festiwal został 
zgłoszony jako znak zastrzeżony i należy on do Miasta Suwałki. Radny 
zauważył też, że w wyniku budowy nowej hali sportowej skurczył się 
Eurocamping wykorzystywany jako pole namiotowe podczas SBF. 
Grzegorz Krysa, zastępca dyrektora OSiR odpowiedział, że z 44 miejsc 
zostało obecnie 20, ale pola namiotowe powstaną na stadionie LA, 
gdzie jest zaplecze sanitarne.

Trzecia sprawa poruszona przez radnego dotyczyła planów bu-
dowy czy też przeniesienia zbiorów do innego budynku Biblioteki 
Publicznej oraz powołanego w 2015 roku pełnomocnika dyrektor tej-
że biblioteki. Radnego interesowało jakie środki z projektów pełno-
mocnik pozyskał i czy jest ich więcej niż wcześniej. 

Czy nowa biblioteka, jest potrzebna, temat jest otwarty stwierdził 
Cz. Renkiewicz, musimy stwierdzić czy jest to konieczne. A jeżeli cho-
dzi o projekty to ilość wniosków wzrosła, dyrektor biblioteki Maria 
Kołodziejska przygotuje dokładne informacje.

Radny zdzisław S. Ścięgaj ponownie poruszył sprawę zwolnienia 
katechetki w Szkole Podstawowej nr 2 oraz jego zdaniem istnienia in-
nych nieprawidłowości W szkole. W odpowiedzi zastępca prezydenta 
Ewa Sidorek przypomniała, że proces sądowy o bezpodstawne zwol-
nienie katechetka przegrała, a sprawą szkoły zajmowała się Komisja 
Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej.

Wojciech Malesiński zapytał się o przyczyny ostatnich awarii sy-
gnalizacji świetlnych na newralgicznych skrzyżowaniach miast, i dłu-
gi czas ich napraw. W odpowiedzi tomasz Drejer, dyrektor Zarządu 
Dróg i Zieleni wyjaśniał, że pierwsza awaria miała miejsce na skrzyżo-
waniu ulic Kościuszki i Dwernickiego. W okresie świąt wielkanocnych 
samochód zniszczył maszt sygnalizacji, przez co został uszkodzony ele-
ment w sterowniku sygnalizacji. Konserwator urządzenia, części mógł 
zamówić u producenta dopiero po świętach, dlatego tyle czasu sygna-
lizacja była wyłączona.

Światła nie działały także na skrzyżowaniu ulic Noniewicza i 
Waryńskiego. T. Drejer wyjaśnił, że sygnalizacja świetlna uległa awa-
rii z powodu dawnych robót drogowych. Uszkodzony kabel został źle 
zaizolowany i w efekcie spowodował zwarcie przewodów pod ziemią. 
Konserwator miał problemy ze zlokalizowaniem miejsca awarii. Jak do-
dał T. Drejer, sygnalizacja ma 16 lat i jest jedną z najstarszych w mieście.

tadeusz Czerwiecki ponownie pytał o wody opadowe. Sugerował, 
że suwalski PWiK wywindował opłaty wysoko, by się na nich wzboga-
cić. Zastępca prezydenta Łukasz Kurzyna odpowiedział, że gros pie-
niędzy PWiK odprowadzi do nowej państwowej spółki Wody Polskie, 
zatrzyma jedynie część środków na konserwację i budowę kanalizacji 
deszczowej. Nowe prawo wodne budzi wiele wątpliwości. PWiK pró-
buje kontaktować się ze spółką Wody Polskie w celu ustalenia szczegó-
łów i otrzymania odpowiedzi na pytania, ale spółka milczy, najprawdo-
podobniej jest ciągle w stanie organizacji. Część samorządów złożyło 
skargę na nowe prawo wodne do Trybunału Konstytucyjnego. Ale pó-
ki co ono nadal obowiązuje. 

Wojciech Pająk apeluje o dostosowanie Centrum Informacji 
Turystycznej w Parku Konstytucji 3 Maja do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Proponuje sięgnąć po pieniądze z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezydent Cz. Renkiewicz 
stwierdził, że jest już na to za późno, gdyż fundusze z PFRON na ten 
rok zostały rozdzielone. Tą sprawą zajmie się ZBM TBS sp. z o.o.zarząd-
ca budynku. 

Kolejną sprawą jaką poruszył radny to zieleń w Suwałkach. Wycina 
się sporo drzew, a co z nasadzeniami nowych? T. Drejer dyrektor ZDiZ 
odpowiedział, że w 2017 r. wycięto 131 drzew, zaś planowane jest na-
sadzenie 4 tysięcy nowych.

Radny Józef Wiesław Murawko w imieniu mieszkańców bloku 
nr 23 z ul. Alfreda Wierusz-Kowalskiego prosi o wykonanie parkingu. 
Prezydent Cz. Renkiewicz odpowiedział, że nie jest to możliwe z bra-
ku miejsca, ale w pobliżu są tereny zielone, których część można prze-
kształcić w parking. Sprawą tą zajmie się ZBM i ZDiZ. 

Kolejne pytanie radnego dotyczyło szachów dla seniorów „pod 
chmurką” W. Murawko chce by pojawiły się one w Parku Konstytucji 3 
Maja. Prezydent odpowiedział, że jest to raczej niemożliwe, gdyż park 
objęty jest ochroną konserwatorską. Poza tym są miejsca w Suwałkach 
np. przy Aquaparku wyposażone w ławeczki z szachownicami, i nie są 
niestety używane.

Radny zaproponował zwalnianie seniorów z opłat w Domu 
Dziennego Pobytu „Kalinka”. Na 15 miejsc wykorzystanych jest tylko 
7. Prezydent stwierdził, że mogą być dwa powody takiego stanu rze-
czy. Po pierwsze brak odpowiedniej reklamy, lub opłaty są za wysokie. 
Trzeba będzie się temu przyjrzeć. 

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 25 
kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
25.04.2018 r. do 16.05.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetar-
gu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 147/2018  z dnia 25 kwietnia 
2018 roku). 123/2018

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 27 
kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
27.04.2018 r. do 18.05.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej z 
bonifikatą (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 155/2018  z dnia 27 
kwietnia 2018 roku). 125/2018
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Zanim nad Wigr y przyby-

li kameduli, ziemie te znajdowa-
ły się we władaniu Jaćwingów,  
o czym do dziś świadczą, rozrzuco-
ne wokół Suwałk, liczne stanowiska 
archeologiczne i pozostałości osad 
obronnych. W końcu XIII wieku ule-
gli oni Krzyżakom. Tereny te pokry-
wały niedostępne puszcze, znako-
micie nadające się do polowań. Jan 
Długosz – kronikarz, wspomniał o 
pobycie na wyspie Wigry w 1418 ro-
ku króla Władysława Jagiełły, któ-
ry bawił tu na łowach. Wtedy też 
zapadła decyzja o ulokowaniu na 
wyspie dworu myśliwskiego, w któ-
rym bywali polscy królowie i litew-
scy książęta.

 6 stycznia 1667 r. król Jan 
Kazimierz przekazał zakonni-
kom eremickiej reguły – kame-
dułom rozległe dobra, w tym wi-
gierski ostrów oraz część Puszczy 
Przełomskiej i Perstuńskiej wraz  
z osadami i wsiami. Poprzez funda-
cję klasztoru na Wigrach król chciał, 
by kameduli w wigierskich ostę-
pach modlitwą i pracą (ora et labo-
ra) przyczynili się do odwrócenia 
od Rzeczpospolitej licznych nie-
szczęść i wojen. Zakonnicy przy-
byli tu w 1668 roku. Zamieszkali 
na wyspie Wigry, gdzie w latach 
1694-1745, w miejscu królewskie-
go dworu myśliwskiego, wzniesio-
ny został imponujący klasztor i ko-
ściół p.w. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny. 

Nowi właściciele niemal na-

tychmiast rozpoczęli systematycz-
ną eksploatację puszczańskich 
bogactw. Zdecydowali się pod-
wyższyć pagórek i wzmocnić go 
masywnymi murami oporowymi, 
usypali groblę wiodącą na wyspę, 
zbudowali browar i gorzelnię, mły-
ny i smolarnie, sprowadzali osad-
ników i zakładali nowe wsie, w tym 
Suwałki. 

 Dla potrzeb wiernych zosta-
ły zbudowane dwa drewniane 

kościoły. Pierwszy w 1680 roku  
w pobliskiej wsi Magdalenowo 
(na terenie obecnego cmenta-
rza) a kolejny w 1710 w Suwałkach 
pod wezwaniem Świętego Krzyża. 
Budowa świątyń w niewielkiej od 
siebie odległości wynikała z regu-
ły kamedulskiej. Kościół klasztorny 
był przeznaczony jedynie dla za-
konników. We mszy świętej mogli 
uczestniczyć bracia służebni pra-
cujący na rzecz zakonników oraz 
dobrodzieje zakonu, dożywają-
cy swoich dni w murach klasztoru.

Po trzecim rozbiorze Rze- 
czypospolitej rząd pruski skon-
fiskował w 1796 roku dobra ka-
medulskie. Zakonnikom pozosta-
wiono jedynie tereny Półwyspu 
Wigierskiego. W roku 1800 na-
stąpiła kasata klasztoru, a zakon-

ników przeniesiono do warszaw-
skich Bielan. Klasztor z kościołem 
został ustanowiony siedzibą no-
wego biskupstwa wigierskiego. 
Rolę pałacu biskupiego pełnił bu-
dynek w południowo-zachodnim 
narożu zespołu, określany obec-
nie jako Dom Królewski. W po-
mieszczeniach foresterii (budynku 
dla gości przebywających w klasz-
torze), obecnie zwanych Kaplicą 
Kanclerską, ulokowano szpital 
oraz mieszkanie dla proboszcza.  
W czasach biskupstwa przebudo-
wano Dom Królewski oraz prawdo-
podobnie zbudowano tak zwany 
Dom Furtiana, znajdujący się przy 
głównym wjeździe do klasztoru.

W 1823 r. biskupstwo zostało 
przeniesione do Sejn, a w Wigrach 
ustanowiono parafię. W kolejnych 
latach stopniowo postępuje de-
wastacja klasztoru. W tym samym 
czasie rozebrana została Kaplica 
Kanclerska. Granitowe, ciosane 

schody oraz dwie figury świętych 
– Benedykta i Romualda trafiły 
przed fasadę budowanego wów-
czas w Suwałkach kościoła pod 
wezwaniem świętego Aleksandra. 
Rozbierano budynki poklasztorne, 
a pozyskane materiały budowlane 
sprzedawano.

z włoch nad wigry

Klasztor Kamedułów w Wigrach od strony Suwałk
Alojzy Misierowicz, litografia,1855 r.

Po lewej herb Kamedułów Wigier-
skich, którzy przybyli z Kongregacji 
Monte Corona z Włoch, którego ele-
menty odnajdujemy w herbie Suwałk

Na początku XX wieku prze-
prowadzono remont kościoła  
i dawnego refektarza, jednak  
w roku 1915 kościół, Dom Furtiana 
oraz refektarz zostały poważnie 
uszkodzone w wyniku ostrza-
łu artyleryjskiego. Po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości  
w 1922 przystąpiono do odbu-
dowy kościoła, refektarza i jed-
nego eremu, według projektów 
wybitnego architekta Oskara 
Sosnowskiego. Prace zakończo-
no w 1933. 

W 1944 roku odbudowany ze-
spół został powtórnie zniszczony 
w wyniku ostrzału artyleryjskie-
go. Po przejściu frontu, w pierw-
szej fazie, zabezpieczono kościół 
i plebanię. Od roku 1947 przystą-
piono do regularnej odbudowy 
kościoła. Prace budowlane trwa-
ły do końca lat 50., jednak prace w 
jego wnętrzu przeciągnęły się do 
początku lat 80. i praktycznie nie 
zostały zakończone. 

W latach 60. peerelowskie wła-
dze podjęły decyzję o odbudowie 
zespołu klasztornego. W 1973 ro-
ku roku zawarta została umowa 
pomiędzy Ministerstwem Kultury 
a władzami kościelnymi. Zgodnie 
z tą umową ministerstwo wydzier-
żawiło wzgórze wigierskie na lat 
50, czyli do 2023 r. i urządziło tu 
Dom Pracy Twórczej.

Od początku lat 90. rozpoczę-
to intensywne prace remontowe, 
których celem było usunięcie błę-
dów popełnionych w czasie od-
budowy. Obecnie można podzi-
wiać obiekt w niemal pełnej krasie. 
Szereg elementów zespołu wyma-
ga ciągłych prac remontowych; są 
to przede wszystkim mury oporo-
we. Zespół poklasztorny stanowi 
jedną z największych atrakcji tu-
rystycznych północno-wschod-
niej Polski. Sylweta zespołu jest 
czytelnym znakiem kojarzonym  
z Wigrami i Suwalszczyzną. 

Fresk z krypty wigierskiego kościoła

Święty Romuald założyciel zako-
nu Kamedułów przed kościołem św. 
Aleksandra w Suwałkach (rzeźba po-
chodzi z klasztoru wigierskiego)
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>> Jubileusz 
350-lecia 
przybycia 
kamedułów 
na wigry

1 maja w pokamedulskim 
k las z to r ze z a inau gurow an o 
Jubileusz 350-Lecia Przybycia 
Kamedułów na Wigry. Na kon-
ferencję naukową przyjechali: 
Bohdan Paszkowski – Wojewoda 
Podlaski, Bogdan Dyjuk – Czło- 
nek Zarządu Województwa Pod- 
lask ie go,  prez ydent Suwałk 
Czesław renkiewicz, Szczepan 
Ołdakowski – starosta Suwalski 
i tadeusz Chołko – wójt Gminy 
Suwałki.

Obchody rozpo-
częliśmy tego świą-
tecznego dnia, gdyż 
1  m a j a  2 011  r o -
k u  M i n i s t e r s t w o 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zwró-

ciło nam klasztor, a Papież Jan 
Paweł II został świętym – witając 
gości mówił biskup Jerzy Mazur, 
ordynariusz diecezji ełckiej.

Z g r o m a d z e n i 
wysłuchali czterech 
ciekaw ych w ykła-
dów. Między inny-
mi ks. dr ryszard 
Sawicki skoncen-

trował się na działalności ekono-
micznej kamedułów.

–  E r e m  W y sp y  W i g i e r sk i e j  
w czasach swojej świetności na-
leżał do najbogatsz ych na te-
renie Rzec z ypospolitej Obojga 
Narodów. W 1775 roku jego do-
chody szacowano na ówczesne 
53 983 (złoty polskie). Dla porów-
nania w Bielanach pod Warszawą 
– 14  259, w Pożajściu (Kowno)  

–  8  7 3 6 ,  w  B i e l a n a c h  p o d 
Krakowem – 7 943, w Bieniszewie 
– 3 566.

Natomiast dr Maciej am- 
brosiewicz mówiąc o dziedzic-
twie materialnym i niematerial-
nym kamedułów wigierskich po-
stulował reaktywowanie browaru 
kamedulskiego tu w Wigrach  
– czym w ywołał powszechną 
owację. 

Apartamenty, w których przebywał od 8 do 10 czerwca 1999 roku św. Jan Pa-
weł II, podczas VII Pielgrzymki do Polski obecnie są remontowane

Oficjele z zainteresowaniem słuchali ciekawych wykładów

Odtworzona cela kamedulska z XVII 
wieku

Tegoroc zne ob -
chody roku jubile-
uszowego wpisują się 
w 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę nie-
podległości i związa-
ne są z organizacją 

wydarzeń na płaszczyźnie patrio-
tycznej, religijnej, kulturalnej, na-
ukowej oraz turystycznej. W ko-
lejnych miesiącach planowane są 
wydarzenia promujące dziedzic-
two kulturowe: koncerty muzyki 
poważnej, różnego rodzaju warsz-
taty, jarmark wigierski, dożynki wo-
jewódzkie oraz rozpowszechniające 
turystykę i edukację, spływ kame-
dulski, rajd rowerowy, dzień rato-
wania życia, zawody wędkarskie  
– mówił na zakończenie spotka-
nia ks. Jacek nogowski – probo-
sz parafii wigierskiej.
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>>
2  m a j a  H a r c e r z e  H u f c a 

Suwałki zaprosili mieszkańców 
miasta do Parku Konst y tucji  
3 Maja, aby wspólnie uczcić Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Harcerze zaprosili suwalczan do 
wspólnego świętowania 2 maja, 
który zgodnie z decyzją Sejmu, 
podjętą w 2004 roku, stał się 
Dniem Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Święto państwowe zo-
stało ustanowione, aby propago-
wać wiedzę o polskiej tożsamo-
ści oraz symbolach narodowych.

Związek Harcerstwa Polskiego 
kładzie nacisk na radosną odmia-
nę patriotyzmu. Na zbiórkach, 
apelach, spotkaniach członko-
wie organizacji ZHP przypomina-
ją ważne wydarzenia narodowe, 

dzień flagi rzeczypospolitej polskiej

poznają i kultywują tradycje oraz 
zwyczaje. Wychowywanie w du-
chu radosnego patriotyzmu kła-
dzie nacisk na wiarę we własne 
możliwości i postawę obywatel-
ską, dlatego towarzyszą temu róż-
ne formy poznawania historii, np. 
rajdy, festiwale, apele, gawędy. 
Wychowani w ten sposób harcerze 
chętnie promują barwy narodo-
we, znają i doceniają osiągnięcia  
z przeszłości, z dumą mówią o pol-
skiej kulturze i tradycji. Zuchy i har-
cerze inicjują wiele wydarzeń, aby 
zachęcić dzieci i ich rodziców do 
takiej formy świętowania. W tym 
roku święto ma charakter wyjąt-
kowy, gdyż wpisuje się w obchody 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz 100-lecia su-
walskiego harcerstwa.

Na scenie rozbrzmiewała pio-
senka harcerska i turystyczna 

w ramach IX Festiwalu Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej Gar-
basiowa Sosenka. W południe  
Czesław renkiewicz, prezydent 
Suwałk przekazali mieszkańcom 
miasta 150 biało-czerwonych flag.

– To już kolejna tego typu inicja-
tywa ze strony władz miasta. Mam 

nadzieję że dzięki takim akcjom w 
pierwsze dni maja nasze miasto 
będzie wyglądać odświętnie. Z sa-
tysfakcją muszę stwierdzić, że z ro-
ku na rok jest coraz lepiej. Flaga to 
jeden z symboli narodowych, jest 
oznaką naszej pamięci o wydarze-
niach historycznych ważnych dla 
naszego kraju i narodu. Pojawienie 
się na elewacjach naszych domów 
flag narodowych będzie demon-
stracją naszych uczuć patriotycz-
nych – mówił ze sceny Czesław 
Renkiewicz.

Rozstrzygnięto też i rozdano 
nagrody w  konkursie plastycznym 
dla dzieci „Na harcerskim szlaku 
sto lat temu i dziś”. Komisja ocenia-
jąca walory artystyczne prac miała 
dużo pracy, gdyż na konkurs wpły-
nęło ich aż 72.

Suwalczanie po odbiór flagi przycho-
dzili całymi rodzinami

święto pracy
Jak co roku w  dniu 1 maja, w Święto Pracy, członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych złożyli kwiaty pod Pomnikiem 
Straceń. W uroczystościach wzięli udział m.in. Karol Korneluk, przewodniczący Rady 
Powiatowej SLD w Suwałkach i Grzegorz andruszkiewicz, sekretarz Rady Wojewódzkiej 
SLD. Zwrócił on uwagę na fakt, że mimo zdecydowanie lepszej sytuacji na rynku pracy bar-
dzo wielu suwalczan ciągle pracuje na umowach śmieciowych, które nie gwarantują im pod-
stawowych praw pracowniczych.

>>

„Przed nami też było har-
cerstwo” – zadanie realizowa-
ne przez ZHP Hufiec Suwałki im. 
Tadeusza Lutostańskiego zo-
stało dofinansowane z budżetu 
Miasta Suwałk.
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Suwalskie obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja tradycyjnie 
rozpoczęły się od mszy świę-
tej  na schodach kościoła pw. 
św. Aleksandra w Suwałkach. 
Następnie uroczystości prze-
niosły się do Parku Konstytucji 
3 Maja, gdzie historię tego waż-
nego dokumentu przypomniał 
Czesław renkiewicz, prezydent 
Suwałk. 

We mszy świętej wzięli udział 
przedstawiciele władz samorzą-
dow ych, władz duchownych, 
poczty sztandarowe w tym szkół, 
delegacje związków i organizacji 
kombatanckich, harcerze i mło-
dzież szkolna oraz mieszkańcy 
Suwałk.

W parku, gdzie odbyła się 
część oficjalna obchodów święta, 
Czesław Renkiewicz przypomniał 
historię ustanowienia pierwszej  
w Europie a drugiej na świecie 
konstytucji.

– Uchwalenie 227 lat temu 
Konstytucji Majowej przez Sejm 
Czteroletni było wyrazem mą-
drości politycznej i patrioty-

zmu. Twórcy Konstytucji mieli 
świadomość, iż bez szybkich re-
form ustrojowych kraj nasz zmie-
rza do upadku. Żyjemy w wol-
nym demokrat ycznym kraju.  
W pokoju możemy tworzyć przy-
szłość Polski, przyszłość nasze-
go miasta, przyszłość Suwałk  
– mówił prezydent. Świętowanie 
uchwalenia pierwszej polskiej 
konstytucji ma istotne znaczenie 
w budowaniu poczucia wspól-
noty państwowej i narodowej. 
Ci, którzy przygotowali tekst 
Konstytucji 3 Maja i ją poparli 

witaj maj, piękny maj – rodzinna majówka

mieli świadomość, że dokonują 
rzeczy wielkiej i koniecznej.

Konstytucja majowa uwzględ-
n i a ł a  p o g l ą d y  o ś w i e c e n i o -
we na nowoczesne państwo. 
Likwidowała instrumenty dające 
możliwość ingerencji ościennych 
państw w sprawy Rzeczpospolitej 
jak wolna elekcja czy liberum ve-
to. Wprowadzała monteskiuszow-
ską zasadę trójpodziału władzy. 
Precyzowała kompetencje orga-
nów władzy. Podkreślała źródło 
władzy – wolę narodu.

– Od blisko 30 lat możemy cie-

szyć się wolną i suwerenną ojczy-
zną. Święto Konstytucji 3 Maja 
przypomina nam, że tylko w pań-
stwie opartym na ładzie konsty-
tucyjnym mogą być przestrzega-
ne podstawowe prawa i wolności 
obywatelskie. Konstytucja chroni 
swoich obywateli przed naduży-
ciem ze strony władzy, wyznacza 
granice, których ona nie mo-
że przekroczyć – mówił Czesław 
Renkiewicz.

W tym roku władze Suwałk 
z  o k a z j i  o b c h o d ó w  Św i ę t a 
Konstytucji 3 Maja zorganizowa-
ły również duży piknik rodzinny, 
podczas którego prezentowały 
się grupy i zespoły z Suwalskiego 
Ośrodka Kultury. Wszyscy zebra-
ni w Parku Konstytucji 3 Maja zo-

>>

stali uwiecznieni na wspólnym 
zdjęciu wykonanym za pomocą 
drona. Zdjęcie znajduje się w po-
niższej galerii, a niebawem zosta-
nie też wydrukowane i ustawione 
w centrum Miasta. Odbył się  też 
niecodzienny konkurs poloneza. 
Rywalizowały ze sobą zespoły ze 
szkół podstawowych nr 4, 5, 6, 7, 
9 i 10. Prezydent  wręczył wszyst-
kim tańczącym zespołom  czeki 
po tysiąc złotych. Na zakończe-

nie wszyscy zebrani, dzieci i ich 
rodzice prowadzeni przez tance-
rzy ZPiT Suwalszczyzna wspólnie 
odtańczyli poloneza.

Złożone zostały wiązanki kwiatów pod Dębem Wolności, po czym rozpoczęła się 
wielka rodzinna majówka

Dodatkowy tysiąc za historyczne pol-
skie stroje – kontusze, otrzymały dzie-
ci prowadzone przez Grażynę Świac-
ką z SP 5

Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna prowadzi poloneza

Tancerze z SOK pokazali barwne widowisko z flagami

Przebywająca w Suwałkach młodzież 
z Grande Synthe (Francja) również 
złożyła kwiaty pod Dębem Wolności
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>> suwalczanie 300-lecia
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.

adam
Koc

Urodzony w Suwałkach Adam Koc – to je-
den z najbliższych współpracowników Józefa 
Piłsudskiego w czasie odzyskiwania niepod-
ległości przez Polskę. Polityk, poseł, dzienni-
karz, a przede wszystkim żołnierz. W czasie  
I wojny światowej pomimo słabego zdrowia 
i wady wzroku walczył w Legionach Polskich 
i był Komendantem Naczelnym Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Później zajmował różne stanowiska rządowe  i wojskowe. 

A.Koc urodził się 31 sierpnia 1891 r. Jego dziadek Leon był bur-
mistrzem Filipowa, zaś ojciec Włodzimierz pracował jako nauczy-
ciel. Od 1889 r. mieszkał z rodziną w Suwałkach. W tym roku urodził 
się brat Adama Stefan,  a rok po Adamie, Leon. W 1895 r., po śmierci 
matki Adama, Heleny z Pisanków, opiekę nad dziećmi roztoczyła ich 
ciotka Elżbieta Pisanko.

Jak napisał Janusz Mierzwa w Roczniku Augustowsko-Suwalskim 
z 2006 r.: „Od 1899 roku Kocowie mieszkali w wynajmowanym od 
Karoliny Zahorskiej domu przy ul. Krzywej 80. To tam Adam poznał 
wnuczkę Zahorskiej i jednocześnie przyszłą żonę marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Aleksandrę Szczerbińską. Od dziewiątego roku życia 
A. Koc uczęszczał do szkoły początkowej, którą ukończył bez więk-
szych problemów.” Następnie kontynuował naukę w suwalskim gim-
nazjum. W tym czasie razem z Aleksandrem Putrą zaangażował się  
w strajk szkolny 1905 r., za co obaj zostali usunięci ze szkoły. A. Koc 
trafił do suwalskiej szkoły handlowej, która znajdowała się w budyn-
ku obecnie zajmowanym przez Zespół Szkół nr 2. Zapewne to wy-
darzenie mocno wpłynęło na dalsze jego życie. Nauka w prywatnej 
szkole uniemożliwiała edukację dalszą na terenie państwa rosyjskie-
go, a jej absolwenci byli zobowiązani do normalnej, trzyletniej służ-
by wojskowej. Nic dziwnego, że A. Koc zdecydował się na dalszą na-
ukę w galicyjskim Krakowie. 

Jeszcze przed wyjazdem z Suwałk działał on w Oddziale Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego, pisywał również do „Tygodnika 
Suwalskiego”. Po latach wspominał Suwałki jako miasto prowincjo-
nalne, którego największym problemem był brak połączenia kole-
jowego.

W tym czasie w Krakowie przebywała większa grupa młodzie-
ży suwalskiej, współpracującej z Kocem w tajnych organizacjach. 
Czesław Rokicki wspominał: „Grupa [OMN], do której mnie przy-
dzielono składała się niemal z samych suwalszczaków. Poznałem 
wśród tych nowych kolegów – Adama Koca, Henryka Rodziewicza, 
Bogusława Dąbrowskiego i kilku innych”. W tej grupie znajdowa-
li się: Wiesław Kosiński, Bogusław Kunc i Aleksander Putra. Wszyscy 
wymienieni znajdowali się pod wpływem działacza politycznego 
Władysława Studnickiego i byli zaangażowani w prace krakowskie-
go Związku Walki Czynnej.

Jak twierdzi J. Mierzwa: „wkrótce po przyjeździe Adama do 

Krakowa, studia polonistyczne rozpoczął tu również jego młodszy 
brat, Leon. Co charakterystyczne, podobnie jak wielu ich rówieśni-
ków, którzy równie mocno zaangażowali się w prace niepodległo-
ściowe, obaj tych studiów nie ukończyli – po wybuchu I wojny świa-
towej aktywnie włączyli się w prace wojskowe prowadzone przez 
Józefa Piłsudskiego, Polską Organizację Wojskową i Legiony Polskie. 
Również po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ani Adam, ani 
Leon Kocowie nie zdecydowali się na powrót na studia i kontynu-
owali karierę wojskowo-polityczną w pierwszym, i wojskową w dru-
gim przypadku.” 

10 listopada 1918 r. A. Koc witał na dworcu kolejowym wraz z księciem  
Z. Lubomirskim zwolnionego z Magdeburga Piłsudskiego. Powitał Komendanta 
słowami: „Obywatelu komendancie, imieniem Polskiej Organizacji Wojskowej 
witam obywatela komendanta w Stolicy”

A. Koc nie zapominał o Suwalszczyźnie w czasie odbudowy pań-
stwa polskiego. By przeciwdziałać żądaniom litewskim, zmierza-
jącym do przyłączenia Suwalszczyzny do Litwy jako komendant 
POW zdecydował o wysłaniu do naszego regionu ppor. Adama 
Rudnickiego, który miał odbudować suwalskie struktury POW,  
a nieco później „celem montowania tam akcji politycznej i wojsko-
wo-dywersyjnej” skierował na Suwalszczyznę Tadeusza Katelbacha 
z Towarzystwa Straży Kresowej. Sam też w październiku 1920 r.,  
w przededniu „buntu” gen. Lucjana Żeligowskiego, na rzecz polskiej 
Suwalszczyzny działał na forum Ligi Narodów.

W II Rzeczypospolitej A. Koc uczestniczył w pracach Zrzeszenia 
Suwalczan. Brał udział w zjeździe suwalczan we wrześniu 1934 r., 
podczas którego odsłonięto pomnik poległych podczas powstania 
sejneńskiego. W mieszkaniu jego brata, płk. Leona Koca, odbywały 
się regularne, coroczne spotkania wspomnieniowe „Suwalszczaków 
− kolegów ze szkoły, studiów, wojska”. W 1935 r. A. Koc został wybra-
ny do Sejmu IV kadencji (po roku zrezygnował z mandatu) z okręgu 
obejmującego powiaty suwalski, augustowski oraz sokólski. Nigdy 
nie ożenił się.

11 września 1939 r. wyjechał z Polski. Od 1940 r. aż do śmierci prze-
bywał w USA, gdzie zmarł 3 lutego 1969 r. w Nowym Jorku.
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BiBLiOtEKa PUBLiCzna 
iM. Marii KOnOPniCKiEJ  

w SUWaŁKaCh, ul. E. Plater 33A  
zaprasza:

¿  na kolejną edycję „Żywej Biblioteki”, sobo-
ta, 19 maja, w godz. 15.00-18.00. Podczas tej edy-
cji można będzie porozmawiać z następującymi 
tytułami: Ateista/Ateistka, Bankrut-biznesmen, 
Osoba chorująca na stwardnienie rozsiane, Osoba 
chorująca na anoreksję, Osoba homoseksualna, 
Trzeźwy Alkoholik. Sala im. J. Towarnickiej, przy 
ul. E. Plater 33A. 

Więcej na str. www.bpsuwalki.pl;

¿ osoby starsze i niepełnosprawne ruchowo do skorzystania z Książki 
na telefon. Osoby, które nie mogą samodzielnie przyjść do biblioteki  
i wypożyczyć książki, mogą zadzwonić pod numer (87) 565-62-48 i zamó-
wić książki do wypożyczenia. Biblioteka bezpłatnie w każdy poniedzia-
łek dowiezie zamówione książki do miejsca zamieszkania i w ten samym 
sposób zostaną one odebrane; 
¿wystawę zdjęć i autografów 

– Joanna Papuzińska, Katarzyna 
Pakosińska czy Joanna Olech to 
tylko niektóre znane pisarki, któ-
re odwiedziły suwalską bibliotekę. 
Każda z nich pozostawiła po sobie 
nie tylko dobre wrażenie, ale tak-
że kilka słów do naszych czytelni-
ków w księdze pamiątkowej. Kilka 
autografów, które znalazły się w za-
sobach biblioteki prezentowane są 
na wystawie „Pisarki w suwalskiej 
bibliotece. 1967-2017”.

Na wystawie można również obejrzeć zdjęcia ze spotkań zorganizowa-
nych w latach 1967-2017. Autorką większości zdjęć pokazanych na wysta-
wie jest bibliotekarka – Teresa Szot.

Wystawa znajduje się w galerii „Na schodach” i w sali im. J. Towarnickiej. 
Będzie czynna do końca maja 2018. Zorganizowano ją z okazji 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) oraz w ramach 
XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja).

¿  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 bile-
tu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęty ak-
cją: „Dziewczyna we mgle”, „Basia” (od 27 kwietnia).

MiDiCEntrUM, ul. Witosa 4a
¿ Warsztaty: zabawy z językiem angielskim (warsztat dla dzieci z klas 

I-III) – 14.05., zabawy z 2-3 latkiem (zajęcia dla rodziców) – 21.05. Zadzwoń 
i zapisz się na warsztaty, tel. 87 565 62 47.
¿ Wolne miejsce na zajęcia: „Projektowanie i druk 3D”, grupa począt-

kująca (14-18 lat), pierwsze spotkanie 10 maja. Zajęcie odbywać się będą 
w godzinach 15.30-17. Zadzwoń i zapisz się na warsztaty, tel. 87 565 62 47
¿  Zapraszamy również na sta-

łe zajęcia bez zapisów w piątki 
LEGODZINKI 15-17, poniedziałki i piąt-
ki (młodsze dzieci zostają pod opieką 
opiekunów) oraz FAMILIJNE SOBOTY 
od 10-14 (dzieci z opiekunami).

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

MUzEUM OKręGOWE W SUWaŁKaCh,  
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿ spotkanie w ramach „Przystanku Historia” pt. „Nie tylko dywizjon 303” 
– krótka historia chwały polskiego lotnictwa wojskowego w stulecie sza-
chownicy. Wykład z prezentacją poprowadzi Karol Madaj, wtorek, 8 ma-
ja godz. 17. Wstęp wolny.
¿ 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”.

BLaCK PUB KOMin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿ koncert The PAU, 18,05, godz. 20.

SUWaLSKi OŚrODEK KULtUry zaprasza na:  
¿ Pamiętajmy o ogrodach: prace Alicji Słowikowskiej w GSW Chłodna 

20, piątek, 11.05., godz. 18.00, GSW Chodna 20, ul. Noniewicza 71, wstęp 
wolny;
¿ Pchli Targ, niedziela, 13.05., godz. 9.00-13.00, parking za SOK-iem.  

W tym roku nie obowiązują opłaty za stoisko!
¿ Premiera Teatru Mikrus – Byle do weekendu, niedziela, 13.05., godz. 

17.00, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 7 zł;
¿ XI GRAND OFF. Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata, wtorek

-środa, 15-16.05., godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. J ana Pawła II 5, bile-
ty: 10 zł w kasie SOK;
¿  XIV Konfrontacje Talentów Wokalnych 

„ŚWIETLIK 2018”. Zgłoszenia do 14 maja. 
Czwartek, 17.05., godz. 10, Sala Kameralna, 
ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny;

¿ Za Kurtynką: „Dla mnie bom-
ba!!!” według bajki Umberto Eco, 
sobota, 19.05., godz. 10,  Sala 
Granatowa, ul. Noniewicza 71, 
Bilety: 10 zł w kasie SOK.

Fot. ze str. SOK

CinEMa LUMiErE 
zaprasza na filmy:

– od 8 maja „Happy End” (dramat). Film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA.

– od 11 maja „Kaczki z gęsiej paczki” (ko-
media animowana/familijny); 

„Katyń – os- 
tatni świa-
dek” (thril-
ler/dramat); 
„Prawdziwa 
h i s t o r i a ” 
( t h r i l l e r ) ; 
„Rampage: 
Dzika furia” 
(a k c j i /s - f/
przygodo-
wy);

– 16 maja „Jestem najlepsza. Ja, Tonya” 
(dramat/sportowy.) Film wyświetlany  

w cyklu BABSKIE WIECZORY.
– od 17 maja „Deadpool 2” (komedia/akcji/s-f)
– od 18 maja „Bóg nie umarł: Światło w ciemności” (dramat)
– od 22 maja „Niemiłość” (dramat). Film wyświetlany w cyklu KINO 

KONESERA. 

13

zaproszenia suwalskie

w kinie
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WyDarzEnia SPOrtOWE  ii rOzGryWKi UnihOKEJa PrzEDSzKOLaKóW
II Rozgrywki Unihokeja Przedszkolaków odbyły się w czwartek,  

26 kwietnia. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 
Organizatorem było Przedszkole nr 7. W rozgrywkach wzięło udział 7 su-
walskich przedszkoli (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) i miały charakter towarzyskich spo-
tkań pomiędzy drużynami. Impreza miała na celu promować grę w uni-
hokeja wśród najmłodszych. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali 
medale, a placówki statuetki. Spotkania sędziował i prowadził krótkie 
treningi Krystian Fiedorowicz.

W Przedszkolu nr 7 od września prowadzone są zajęcia z unihoke-
ja, w których uczestniczą 6-latki, w ramach innowacji pedagogicznej 
„Sport to zdrowie – zajęcia sportowe z unihokeja”. Rozgrywki Unihokeja 
Przedszkolaków stworzono by promować taką formę aktywności wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym.

XV  SPartaKiaDa intEGraCyJna 
25 kwietnia odbyła się XV Suwalska Spartakiada Integracyjna Szkół 

Podstawowych. Uczestnikami spartakiady byli uczniowie pięciu szkół  
z oddziałami integracyjnymi tj.:

1. Szkoły Podstawowej nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich  
w Augustowie,

2. Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Oli- 
mpijczyków Polskich w Suwałkach,

3. Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach
4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach.
5. Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka”  

w Suwałkach.
Celem Spartakiady była integracja społeczności uczniowskiej szkoły oraz 

propagowanie aktywności ruchowej, połączonej  z rywalizacją sportową.
W rozgrywkach brały udział 12-osobowe drużyny dzieci niepeł-

nosprawnych z klas integracyjnych (klasy I–VII) reprezentujące da-
ną szkołę. Rywalizacja była prowadzona w formie współzawodnictwa 
drużyn. Startujące osoby niepełnosprawne były asekurowane przez mło-
dzież, w tym gimnazjalistów ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach.

Pomimo przeprowadzenia kwalifikacji końcowej, w której liczyła się 
suma punktów uzyskanych za poszczególne zadania ruchowe, wszyscy 
uczestnicy otrzymali jednakowe medale i dyplomy za udział, oraz upo-
minki od sponsorów. Każda szkoła otrzymała również puchar za udział  
w XV Suwalskiej Spartakiadzie Integracyjnej Szkół Podstawowych.

Puchary i medale zostały ufundowane przez Urząd Miasta Suwałki.

WiGry 0:3 razy DWa
Wigry dwukrotnie w ostatnich meczach przegrały po 0:3. Najpierw 

w Chojnicach z tamtejszą Chojniczanką, która aspiruje do gry w ekstra-
klasie, a następnie w takim samym stosunku ze Stalą Mielec, która tak-
że o awansie może myśleć całkiem realnie. A Wigry? Brzmi to dość dziw-
nie, ale suwalska drużyna mimo dwóch zdecydowanych porażek, które 
spokojnie można by nazwać w innych okolicznościach klęskami, ciągle są  
w górze tabeli i do drugiej, premiowanej awansem pozycji, traci zaledwie 
dwa punkty. Stało się tak, ponieważ ostatnia kolejka to porażki wszyst-
kich drużyn ze ścisłej czołówki, co spowodowało mocne spłaszczenie 
tabeli. Dość powiedzieć, że Wigry zajmując 6 miejsce tracą do wicelide-
ra Stali Mielec dwa punkty, ale przewaga suwalczan nad 9. Rakowem to 
także tylko dwa punkty.

Swego rodzaju wydarzeniem ostatniego meczu był debiut w drużynie 
Wigier Jakuba Świątka, który w 90. minucie zastąpił Mariusza Rybickiego. 
Zmiana rzecz normalna, ale Jakub ma zaledwie 15 lat!

30. kolejka spotkań I Ligi już jutro, w środę, 9 maja. Wigry zagrają  
u siebie z Chrobrym Głogów (godz. 17.30). To kolejny rywal ze ścisłej czo-
łówki. Później, teoretycznie, powinno być łatwiej.

Stal – Wigry 3: 0. Gole: Bartosz Nowak 59, Dejan Dermanović 85, Łukasz 
Wroński 88

Wigry grały w składzie: Damian Węglarz – Rafał Remisz, Mateusz Żyro, 
Patryk Sokołowski, Patryk Klimala, Artur Bogusz, Adrian Jurkowski (70. 
Piotr Kwaśniewski), Mariusz Rybicki (90. Jakub Świątek), Laurentiu Iorga, 
Robert Obst (89. Bartosz Gużewski), Mateusz Spychała.

Tabela:

1. Miedź Legnica 29 52 42:23
2. Stal Mielec 29 47 44:35
3. GKS Katowice 29 47 38:30
4. Chojniczanka Chojnice 29 47 37:25
5. Zagłębie Sosnowiec 29 46 39:29
6. Wigry Suwałki 29 45 30:31
7. Chrobry Głogów 29 44 39:34
8. GKS Tychy 29 43 32:35
9. Raków Częstochowa 29 43 43:36
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 29 40 31:30
11. Odra Opole 29 39 32:32
12. Bytovia Bytów 29 38 29:32
13. Puszcza Niepołomice 29 38 34:35
14. Pogoń Siedlce 29 32 37:44
15. Górnik Łęczna 29 30 25:36
16. Olimpia Grudziądz 29 28 22:33
17. Stomil Olsztyn 29 27 31:45
18. Ruch Chorzów 29 21 30:49

DOBry Start KinGi i DEBOry
W dniach 21–29 k wietnia w Durres  

w Albanii odbyły się Mistrzostwa Świata 
Szkół. W turnieju wzięło udział 387 szachi-
stów z 40 krajów. Polskę reprezentowa-
ło 14 zawodników. Nasze miasto oraz Klub 
Szachowy Hańcza Suwałki reprezentowały: 
Debora Choińska, uczennica Gimnazjum nr 
3 w Suwałkach – grupa dziewcząt do lat 17  
i Kinga Wołągiewicz (na zdjęciu obok), uczen-
nica Gimnazjum im. Marii Konopnickiej  

w Suwałkach – grupa dziewcząt do lat 15.
Dziewczęta na dziewięć rund miały po 4 wygrane i 2 remisy co dało 

im 8 miejsce w swoich grupach wiekowych.
 Źródło: Beata Choińska
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noc muzeów 19 maja
MUzEUM OKręGOWE (resursa), 

ul. T. Kościuszki 81
19.30 Zostań archeologiem – zajęcia dla 

najmłodszych (do godz. 22)
Zwiedzanie wystaw:
– Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915.
– Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku 

epoki lodowej do upadku Jaćwieży. 
– Na dziejowym trakcie.
– Archeomoda. Trendy, style i hity od pradziejów po wczesne śre-

dniowiecze.

MUzEUM iM. Marii KOnOPniCKiEJ (u Marii), 
ul. T. Kościuszki 31

19.00 – Inauguracja Nocy Muzeów
19.15 – Wielkie Mistrzostwa Suwałk w Grach Ogrodow ych  

i Podwórkowych
21.30 – Bajkowy świat Marii Konopnickiej – projekcje ze starego rzutnika
22.30 – Finał Wielkich Mistrzostw
Zwiedzanie wystawy – Przez tęskność. O Marii Stanisławie 

Konopnickiej z Wasiłowskich.

CEntrUM SztUKi WSPóŁCzESnEJ & GaLEria 
anDrzEJa StrUMiŁŁy, ul. T. Kościuszki 45

20.00 Wokół krzywińskich sucharów WPN prezentacja działań foto-
graficznych Małej Szkoły Fotografii.

Zwiedzanie wystaw:
– Andrzej Strumiłło, Dziennik A4.
– Chleba naszego powszedniego… wystawa malarstwa i rzeźby 

Walentyny Szoby i Władimira Pantielejewa.

arChiWUM PańStWOWE W SUWaŁKaCh, 
ul. T. Kościuszki 69

Archiwum zaprasza w godzinach 19.00-23.00 na ” Odzyskanie niepod-
ległości Suwałk,  lata 1919-20”.

15

>>

>> o starowierach
Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz archiwum 

Państwowe w Suwałkach zapraszają 17 maja o godz. 17.00 na drugie 
spotkanie z cyklu „Dawne wielokulturowe Suwałki: Żydzi, Starowierzy, 
Ewangelicy”, poświęcone historii suwalskich Starowierów. Odbędzie 
się ono w siedzibie archiwum, ul. Kościuszki 69. 

Starowierzy osiedlili się na Suwalszczyźnie na przełomie XVIII  i XIX 
wieku. Dokumenty z 1841 roku wymieniają 36 mieszkańców tego wyzna-
nia,  z 1911 r. – prawie dwustu. Wybierając pod budowę domów place po-
łożone za rzeką Czarna Hańcza doprowadzili do powstania podmiejskiej 
wówczas osady nazywanej od 1868 roku Staroobriadczeskaja Słoboda. 

Starania o budowę świątyni rozpoczęli w 1905 roku, ukończyli ją w roku 
1912. Odtąd parafia staroobrzędowa w Suwałkach istnieje właściwie nie-
przerwanie do dzisiaj. Suwalska molenna (na zdjęciu) jest największą sta-
roobrzędową świątynią w Polsce. 

W 1982 roku Starowierzy z kraju i z Suwalszczyzny powołali Radę 
Naczelną Storoobrzędowców w Polsce z siedzibą w Suwałkach. W czerwcu 
następnego roku odbył się pierwszy sobór,  a w lipcu 1988 – drugi, z udzia-
łem 40 delegatów z kraju i prof. Leonida Pimonowa z Paryża. Dzięki pie-
niądzom fundacji jego imienia  udało się zbudować nowy dom parafialny.  

Kim są Starowierzy, skąd i dlaczego przywędrowali na Suwalszczyznę 
(i na Mazury), co różni ich od wyznawców prawosławia, ilu jest ich dzi-
siaj, jak wygląda dzień powszedni, jak święta, co w ich postawie i religii 
jest najważniejsze? – na te i inne pytania odpowie dr Krzysztof Snarski 
– kulturoznawca z Muzeum Okręgowego w Suwałkach, autor pracy pt. 

„Współczesna tożsamość kulturowa Staroobrzędowców zamieszkałych 
na Suwalszczyźnie”. Otrzymała ona nagrodę w ostatniej edycji konkursu 
na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauki o kulturze ogłoszonego 
przez Narodowe Centrum Kultury. 

Serdecznie zapraszamy.

Następne i ostatnie spotkanie z cyklu, poświęcone Ewangelikom, od-
będzie się 15 czerwca o godz. 15.30 również w Archiwum Państwowym.

jh-d

MUzEUM WiGiEr
19 maja Muzeum Wigier zaprasza na spotkanie, które rozpocznie się 

o godzinie 19. Poświęcone będzie kotom, tym podwórkowym i dacho-
wym. Zbierana także będzie karma dla bezdomnych suwalskich kotów.

14. SUWaLSKi DyWizJOn 
artyLErii PrzECiWPanCErnEJ, ul.  Woj. Polskiego 

zaprasza
do odwiedzenia Sali Tradycji 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii 

Przeciwpancernej. Kolejny już raz polecamy wystawy związane z żołnier-
ską służbą w suwalskim garnizonie. Przedstawiamy historię i tradycje jed-
nosteki wojskowych dwudziestolecia międzywojennego. Prezentujemy 
historycznyą broń palną będącą na wyposażeniu żołnierza polskiego oraz 
plenerową wystawę sprzętu i pojazdów wojskowych. Szczególnie zapra-
szamy na wystawę fotograficzną pt. Suwalskie wojsko Marszałka wczoraj 
i dziś. Najmłodszych  uczestników Nocy Muzeów zapraszamy do zabawy 
dydaktycznej „Agent JW 1747”, a wszystkich do wspólnego śpiewu pio-
senek patriotycznych i żołnierskich przy ognisku. 

uwaga konkurs!
Z okazji 80. rocznicy urodzin Leszka andrzeja 

Moc zulsk ie go  B ibl ioteka Public zna im. Mari i 
Konopnickiej w Suwałkach zaprasza do udziału w kon-
kursie „Suwałki, moje miasto”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podsta-
wowych Suwałk i powiatu suwalskiego.

Tematyka pracy: plastyczna interpretacja tekstu 
Hymnu Suwałk (tekst dostępny jest na stronach internetowych Urzędu 
Miejskiego i Biblioteki Publicznej w Suwałkach). Uczestnicy konkur-
su mają za zadanie wykonać pracę w formie kolażu na kartce formatu 
A3. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się w listopadzie br. w Bibliotece 
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. O dokładnym terminie 
uczestnicy zostaną powiadomieni.

Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2018 r.

>>
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W piątek 4 maja 2018 r. otworte zosta-
ło największe w północno-wschodniej czę-
ści Polski Centrum narzędziowe Majster 
w nowej lokalizacji, w Suwałkach   przy  
ul. raczkowskiej 151. rozmawiamy z właści-
cielką Centrum narzędziowego Majster pa-
nią JOanną BErnat.

 
Kiedy rozpoczęła się pani przygoda z na-
rzędziami?

W 2002 r. rozpoczęliśmy sprzedaż elektrona-
rzędzi i narzędzi ręcznych jako samodzielna fir-
ma.  Pierwszy punkt to była piwnica w domu...  
u rodziców. Dynamiczny rozwój firmy pozwo-
lił na wynajęcie pierwszej powierzchni na sklep 
już po pół roku działalności.  Wynajmowana po-
wierzchnia po kilku latach okazała się za mała  
i w 2009 r. został oddany do użytku nasz pierw-
szy budynek usługowy o powierzchni 350 m2 
mieszczący się przy ulicy Bydgoskiej. Potrzeby 
Klientów ciągle rosły a nasza powierzchnia ma-
lała, dlatego zdecydowaliśmy się wybudować 
nowe Centrum Narzędziowe Majster. 
Nowa siedziba robi wrażenie. Co się  
w niej mieści?

Powstał tu sklep, magazyn, wypożyczalnia i 
serwis. Powierzchnia, na którą składa się część 
handlowa, magazynowa, biurowa oraz socjal-
na liczy prawie 1300 m2. Dodatkowym atutem 
jest duży, liczący aż 15 miejsc postojowych par-
king z wygodnym wjazdem. Idąc naprzeciw 
wymaganiom naszych klientów zadbaliśmy 
również o specjalne warunki dla osób niepeł-
nosprawnych. Polepszy to komfort zakupów  
w naszym sklepie dla stałych i nowych klien-
tów. Rozbudowaliśmy dział BHP, gdzie znajdują 
się dwie przestronne przymierzalnie i niezbęd-
ny asortyment. Dodatkowo wyeksponowaliśmy 
sprzęt ogrodniczy: kosiarki, kosy, podkaszarki, 
roboty, traktory i inne.
Czy jesteście konkurencją dla suwalskich 
marketów – sklepów budowlanych? 

Centrum Narzędziowe Majster to sklep sta-
cjonarny, serwis gwarancyjny i pogwarancyj-
ny, wypożyczalnia, hurtownia i sklep interneto-
wy. Z suwalskimi marketami żyjemy w dobrych 
relacjach. Uczciwa konkurencja jest podstawą 
prowadzenia działalności. Jesteśmy wyspecja-
lizowanym sklepem narzędziowym i to nas wy-
różnia. Klienci mogą kupić nowy sprzęt i wszyst-
kie potrzebne akcesoria. Dodatkowo mogą 

sprzęt wypożyczyć. A w razie gdy potrzebna jest 
naprawa zapraszamy do naszego serwisu gwa-
rancyjnego i pogwarancyjnego. 
Jesteście rozpoznawalni w mieście ja-
ko współorganizatorzy, sponsorzy imprez 
i nagród np. OSiR Suwałki – Miss Run, 
Siłacz Suwalszczyzny, akcje charytatywne.

go Centrum Narzędziowego Majster zaprasza-
my również dzieci. Szczególnie teraz w sezonie 
letnim dział ogrodowy ma w swojej ofercie wie-
le produktów dedykowanych do naszych mi-
lusińskich.
Waszą tradycją są corocznie organizowa-
ne dni otwarte.

Czwartkowe Pokazy w Firmie Majster 2018 to 
cykliczne spotkania w każdy czwartek od 10 ma-
ja do 28 czerwca (z wyłączeniem Bożego Ciała) 
z asortymentem firmy Majster. Do udziału w 
spotkaniach zapraszamy specjalistów, majster-
kowiczów i hobbystów. Nasi doradcy pozosta-
ją do Państwa dyspozycji na specjalnie przygo-
towanych stanowiskach i w specjalistycznych 
samochodach pokazowych od godz. 8.00 do 
16.00. Celem imprezy jest zaprezentowanie cie-
kawych i niecodziennych zastosowań sprzętu 
dla majsterkowiczów, hobbystów i specjalistów. 
Podczas imprezy będzie możliwa wymiana kon-
taktów i budowanie długotrwałych relacji z part-
nerami. Dodatkowo będzie można wybrany 
sprzęt przetestować i sprawdzić jego działanie.

pomagają w remontach>>

To miłe słyszeć, że jesteśmy rozpoznawal-
ni jako firma angażująca się i wspierająca róż-
ne przedsięwzięcia w mieście. Jesteśmy miesz-
kańcami Suwałk i bardzo nas cieszy, że tak wiele 
imprez jest organizowanych w naszym mieście. 
Sami chętnie w nich uczestniczymy. Rozumiemy 
też, że każde takie przedsięwzięcie wymaga na-
kładów finansowych. 
Do kogo skierowana jest oferta firmy  
i czy  Suwałki to dobry rynek na tego ty-
pu produkty?

Nasza oferta skierowana jest do profesjona-
listów, majsterkowiczów, hobbystów – jednym 
słowem do każdego. Dla tych, którzy dopie-
ro rozpoczynają przygodę z majsterkowaniem  
i dla wytrawnych użytkowników. Obsługujemy 
i wyposażamy w narzędzia suwalskie i okolicz-
ne firmy. Dostarczamy sprzęt najwyższej ja-
kości renomowanych marek z całego świata. 
Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć 
ponad 200 metrowy dział z artykułami BHP  
i przestronnymi przymierzalniami. Do nasze-

biegali doliną rospudy
200 zawodników (w tym 12 na wózkach) wystartowało w biegach doliną Rospudy  

w II Półmaratonie Doliną Rospudy oraz Filipowskim Biegu Jaćwinga. Sportowcy reprezentowali pra-
wie  wszystkie regiony naszego  kraju. Po zawodach odbył się  integracyjny piknik z kiełbaskami  
z grilla dla wszystkich zawodników i kibiców przy muzyce disco polo. „Wisienką na torcie” był udział 
w półmaratonie (poza formalną klasyfikacją – bez nr startowego) 11-letniego biegacza z Filipowa 
Marka Wróblewskiego, który cały bieg (21,097 km) z powodzeniem ukończył, za co został uho-
norowany specjalnym pucharem i 
nagrodą rzeczową.

Organizatorz y zawodów – 
Stowarzyszenie Aktywni Znad 
R o s p u d y p r z y  u d z i a l e  g m i -
ny Filipów i Bakałarzewo oraz 
Nadleśnictwa Olecko, współfinan-
sowanie Starostwo Powiatowe w 
Suwałkach.

>>

Czwartkowe Pokazy w Firmie Majster 
2018 to również akcja charytatywna – MAŁY 
CZŁOWIEK WIELKA AKCJA – POMAGAMY 
LENCE. Część dochodu uzyskanego podczas 
dni otwartych zostanie przekazana na rzecz 
Lenki Lasoty. 

Lena Lasota – jest uśmiechniętą sześciolatką 
uczęszczającą do przedszkola integracyjnego 
w Suwałkach. Tuż po urodzeniu lekarze zauwa-
żyli u Lenki skrócone kończyny, skrzywienie 
kręgosłupa oraz nieprawidłową budowę klatki 
piersiowej i dysmorfię twarzy. Przeprowadzone 
badania dały szokującą diagnozę – uszkodze-
nie genu COL2A1, co skutkuje chorobą gene-
tyczną jaką jest dysplazja kręgowo-nasadowo 
– przynasadowa. Jest to jeden z wielu rodza-
jów karłowatości. W grupie przedszkolaków 
Lenka wyróżnia się niezwykłą inteligencją i mą-
drością, ale jej rozwój ruchowy jest opóźniony. 
Dziewczynka wymaga nieustającej i kosztow-
nej rehabilitacji oraz leczenia operacyjnego na 
Florydzie. Lena jest również pod ciągłą opieką 
poradni ortopedycznej, okulistycznej oraz au-
diologicznej w DSK w Białymstoku.
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Ogłoszenia „DtS” 
tel. 87 566-28-25

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 

Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, 
położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadającej urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do 
sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usłu-
gami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 58 zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 ro-
ku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zobo-
wiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego 
udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 177 500 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt sie-
dem tysięcy pięćset złotych).

Wadium: 17 750 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset pięćdzie-
siąt złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku o godz. 12.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 24 maja 2018 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

– 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 jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieru-
chomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w 
związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

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

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

 121/2018

inFOrMaCJa
Prezes zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z 

o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządza-
nia nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki za-
wartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35  ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 
2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. 
od dnia 24.04.2018 r. do dnia 14.05.2018 r. został opublikowany na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie interneto-
wej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzien-
niku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 5/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 122/2018

OGŁOSzEniE 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego południowej części ulicy 

Stanisława Staszica w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXV/312/2016 z dnia 30 listopada 2016 
r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu południowej czę-
ści ulicy Stanisława Staszica w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w zakresie dotyczącym terenów oznaczonych symbolami: 
5CK, 14MN i 15MN,w dniach od 16.05.2018 r. do 15.06.2018 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 07.06.2018 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 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 nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 02.07.2018 r.

 124/2018

Ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza pu-
bliczny ustny przetarg  na wynajem na okres do trzech lat lokali użytko-
wych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki  i Skarbu Państwa, po-
łożonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. Sejneńska 13:
– lokale na I piętrze składające się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzch-

ni użytkowej 102,46 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 6,50 
zł/m2 netto, wadium 990,00 zł. Istnieje możliwość wynajęcia poszczegól-
nych pomieszczeń.

– lokal na I piętrze o powierzchni użytkowej 13,18 m2 – wywoławcza 
wysokość stawki czynszu 7,00 zł/m2 netto, wadium 140,00 zł.

Lokal przeznaczone są na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno
-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i są przedmiotem przetargu 
w aktualnym stanie technicznym. 

2. teofila noniewicza 91:
– lokal na I piętrze o powierzchni użytkowej 17,60 m2 – wywoławcza 

wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 390,00 zł,
– lokal na I piętrze o powierzchni użytkowej 21,70 m2 – wywoławcza 

wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 490,00 zł,
– lokale na II piętrze składające się z 7 pomieszczeń o łącznej powierzch-

ni użytkowej 137,73 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 
zł/m2 netto, wadium 3 050,00 zł. Istnieje możliwość wynajęcia poszcze-
gólnych pomieszczeń.

Lokale przeznaczone są na cele biurowe, usługowe, handlowe lub in-
ne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania i są przedmiotem przetargu w 
aktualnym stanie technicznym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sie-
dzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. 
Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy naj-
mu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, po-
kój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, lub 58. 

 126/2018
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Minęło właśnie 15 lat naszej obec-
ności w Unii Europejskiej. Doskonale 
pamiętam atmosferę tamtych dni;  
z pomocą przyjaciół wyprodukowa-
łem wtedy gazetkę – agitkę, która 
miała skłonić mieszkańców Suwałk 
i Suwalszczyzny do głosowania za 
wstąpieniem do Unii. Udało mi się na-
mówić do napisania słów zachęty na 
łamach tej gazetki takie fantastyczne 

postaci jak Andrzej Wajda, Andrzej Strumiłło, Stanisław Tym. A po-
nieważ był z nami i pięknie o Unii mówił Jan Paweł II, to nawet nie-
chętny stosunek kilku księży do Europy nie przeszkodził; 78 procent 
suwalczan głosowało za przystąpieniem do Unii, co było naprawdę 
dobrym wynikiem i z czego możemy być dumni. 

Przez minione 15 lat Suwałki zmieniły się nie do poznania. Efekty 
bycia w Unii widać dosłownie na każdym kroku. Mamy o niebo lep-
sze drogi, piękne stadiony, imponujący Suwalski Ośrodek Kultury, 
nowoczesną oczyszczalnię ścieków, doskonałą wodę. Tę wyliczankę 
można długo jeszcze kontynuować. Wszystko to rzecz jasna w dużej 
mierze zasługa samorządu; kolejnych prezydentów, radnych koalicji 
rządzącej miastem i radnych opozycyjnych, którzy uważnie patrzą 

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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chłodnym
okiem

BIBlIotekarz 
Poleca

rEMiniSCEnCJa a rzECzyWiStOŚć 
Dziś chciałabym zapro-

ponować państwu „Poczucie 
kresu” Juliana Barnesa. 

Tony Webster, główny 
bohater powieści, jest eme-
rytem, ojcem i dziadkiem, 
rozwodnikiem. Z jego prze-
myśleń wyłania się obraz 
człowieka, który wiódł bar-
dzo przeciętny, zachowaw-
czy tryb życia. Typowy eve-
ryman. W jego opinii, dzięki 
takiej postawie, nikogo nie 
zranił, ani też sam na tym nie 
ucierpiał. Czy tak faktycz-
nie było? Czy konfrontacja  
z przeszłością pokaże, że na-
sza pamięć potrafi płatać fi-
gle i mocno przeinaczać fak-
ty, zwłaszcza te, które miały 
miejsce dawno temu?

Pozycja ta, choć z pewno-
ścią niełatwa, naprawdę war-
ta jest przeczytania. J. Barnes nawiązuje m.in. do myśli filozoficznych oraz 
wierszy P. Larkina, jednak książka wolna jest od przeintelektualizowania 
czy patosu. Choć autorowi chodziło głównie o przekazanie spostrzeżeń 
na temat relatywizmu pamięci ludzkiej, o iluzjach jakie sami sobie two-
rzymy, to nie zapomniał także o mniej wymagających czytelnikach, któ-
rzy otrzymują zagadkę trzymającą w napięciu i niepewności do ostatniej 
strony. Polecam!  Kamila Sośnicka

Elegancka, czteroletnia suczka czarna 
z białym krawatem i różowym języczkiem  

z utęsknieniem czeka na swoją nową rodzinę.

Trzyletnia suczka ruda z czarnym 
noskiem i mądrym spojrzeniem, czeka 
by ktoś się nią zaopiekował.

Piesek czteroletni, biało-czarny 
czeka na swoich opiekunów.

rządzącym na ręce i którzy przez to spełniają ważną funkcję kontro-
lną. Jednakże cokolwiek by nie powiedzieć o zasługach wyżej wy-
mienionych, które są naprawdę duże, a na tle innych wręcz imponu-
jące, pewne jest ponad wszystko, że tak bardzo widoczny rozmach 
w kompleksowej modernizacji wszystkich sfer życia naszego miasta 
nie byłby możliwy bez unijnych funduszy. 

Przypomnieliśmy o tym w poprzednim numerze DTS, dziś po-
wtórzmy;  przez ostanie 15 lat do Suwałk trafiło około 600 milionów 
złotych, kwota naprawdę potężna. Bez tych pieniędzy nie zbudo-
walibyśmy takich Suwałk, których nam dziś zazdroszczą postronni.  
I choćby tylko dlatego warto Unię pokochać. Ale Unia to znacznie wię-
cej, to cały system wartości, który powoduje, że europejskie narody  
i poszczególni obywatele nawzajem się bardziej szanują i rozumieją. 
Akurat Polacy, którzy w przeszłości bodaj najwięcej tracili przez brak 
tego szacunku i zrozumienia, powinni to cenić szczególnie.

W rocznicę wstąpienia do Unii w Suwałkach, na szczęście, poja-
wiły się unijne gwiaździste flagi. Ale w paru innych miejscowościach 
ich zabrakło. Szczególnie ich brak był widoczny na budynkach insty-
tucji rządowych. Przykład idzie z góry, bo przecież pamiętamy, że 
pewna pani kazała europejskie flagi z kancelarii rządowej wyrzucić. 
Ale my będziemy kochać tę flagę jak własną, bo UNIA to przecież MY. 

Stanisław Kulikowski

pokochajmy naszą unię!

Dwuletnia 
kotka ruda, 
o przenikli-
wym spoj-
rzeniu, 
odwdzię-
czy się 
za przysło-
wiową 

„miseczkę mleczka”.

Spokojna, roczna 
kotka biało-bura 
uprzyjemni życie 
tym, którzy 
ją pokochają.
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Centrum Handlowe 
Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, 
lok. 301

www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, 
kasa: (87) 618 20 23
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tu zaszła zmiana>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” 

prezentujemy archiwalne zdjęcia Suwałk ze zbio-
rów Archiwum Państwowego w Suwałkach oraz te 
same miejsca współcześnie. 

Tym razem zamieszczamy zdjęcie z albumu 
Pani anny Krepsztul (na tle hali OSiR w 1975 r.). 
Do Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące 
tego miejsca.

kiedy oddano do użytku zmodernizowaną 
halę osir?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nade-
śle prawidłową odpowiedź, będzie bilet ufundo-
wany przez Cinema Lumiere Suwałki. Dodatkowo 
należy polubić i udostępnić publicznie najnow-
sze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Odpowiedź prosimy przesyłać pocztą na adres 
redakcji bądź na adres internetowy: kontakt@dwu-
tygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 18 maja.

>> sezon rozpoczęty
Prawie pięciuset mo-

t o c y k l i s t ó w  w  s o b o t ę  
24 kwietnia zainauguro-
wało sezon „dwóch kółek”  
w Suwałkach.

C h o p p e r y,  c r u i s e r y, 
goldwingi, enduro i skutery 
z rykiem silników wyruszyły 
spod z toru kartingowego 
Zespołu Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego, przejecha-
ły eskortowane przez po-
licję ulicami miasta, by za-
trzymać się przed sceną 
muszli koncertowej w Parku 
Konstytucji 3 Maja. Jak przy-
znają sami organizatorzy, są 
zaskoczeni tegoroczną fre-
kwencją. Więcej niż zazwy-
czaj było też pań.

Symbolicznego otwarcia 
sezonu dokonał gospodarz 
miasta, prezydent Czesław 
renkiewicz , który życzył 
miłośnikom motocykli do-
brych dróg i bezpiecznej 
jazdy i wszystkich zaprosił 
do uczestnictwa w paradzie 
motocykli z okazji Suwałki 
Blues Festivalu. 

Organizatorzy zapewnili 
też ognisko i pieczone kieł-
baski, a co wytrwalsi inte-
grację kontynuowali w Black 
Pub Komin.

Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie z poprzedniego wyda-
nia „DTS” nagrodę otrzymała Justyna Krzyżewska-Waraksa.

Oprócz motocykli-
stów z Suwałk 
i okolicznych 
miejscowości, 
przyjechała duża 
grupa Litwinów

Nie wszyscy zmieści-
li się przed muszlą 
koncertową, zmoto-
ryzowani zajęli też 
parkingi na ulicy 
Hamerszmita



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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PROGRAM INTERREG V-A LITWA-POLSKA
„transgraniczny program promocji zdrowego stylu życia”

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

W dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja inauguracyjna projektu 
“Transgraniczny program promocji zdrowego stylu życia”. Przedsięwzięcie 
realizują WOSiR Szelment sp. z o.o.  i Public Instiution Alytus Sport and 
Recreation Center w Alytusie (Litwa). Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A– Litwa-Polska 
na lata 2014-2020. Partnerzy podjęli wyzwanie w zakresie zmniejszenia wy-
kluczenia społecznego i ubóstwa na obszarze PL -LT poprzez zwiększenie 
dostępu do działań sportowych i integracyjnych, oraz zwiększenia wiedzy 
na temat roli zdrowego życia i integracji społecznej wśród dzieci i młodzie-
ży. Zaplanowano w ramach projektu działania: spotkania w szkołach, trans 
graniczną akademię sportu, obozy sportowe w Alytusie i WOSiR Szelment 
sp. z o.o. Działania strategiczne projektu, skierowane bezpośrednio do dzie-
ci i młodzieży (8-16 lat), będą wdrażane w ścisłej współpracy z NGO z Polski 
i Litwy. Główne rezultaty: promocja zdrowego stylu życia, integracja spo-
łeczna a przede wszystkim zwiększenie świadomości zarówno wśród dzie-
ci i młodzieży ale również całego społeczeństwa o roli aktywności fizycz-
nej, zdrowego trybu życia i integracji społecznej. 

Podczas spotkania zaprezentowano szczegółowe informacje dotyczą-
ce założeń projektu, planowanych działań oraz spodziewanych efektów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele WOSiR Szelment sp. z o.o., 
Public Instiution Alytus Sport and Recreation Center, władze samorządo-
we i instytucji publicznych.

Współfinansowane ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
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