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orkieStry dęte

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła... Suwalczanie mogli przekonać 
się o tym w czasie Regionalnego Przeglądu Orkiestr OSP. Na Placu Marii 
Konopnickiej były przemarsze orkiestr, koncerty konkursowe, poka-
zy parady marszowej i koncert okolicznościowy w wykonaniu: Semper 
Fidelis OSP z Osięcin,  Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Suchowoli oraz 
Suwalskiej Orkiestry Dętej. W koncercie głównym wystąpiła Orkiestra 
Dęta OSP Raczki.
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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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SportoWa inteGracja
To był już XVI Integracyjny Bieg Uliczny organizowany przez suwalski 

DPS „Kalina”. Jak zwykle impreza była perfekcyjnie przygotowana, zaś 
jej uczestnicy – uczniowie suwalskich szkół oraz pensjonariusze domów 
opieki z Polski i Litwy kolejny raz dzielnie walczyli w wielu kategoriach  
o okazałe puchary i nagrody.

Gośćmi imprezy byli prezydent Suwałk Czesław renkiewicz, który 
życzył uczestnikom biegu sukcesów i Zdzisław Przełomiec – przewod-
niczący Rady Miejskiej.

>>

piknik krWiodaWcóW
Suwalscy krwiodawcy spotkali się na Pikniku z okazji Światowego Dnia 

Krwiodawcy. Była to okazja do rodzinnej zabawy i podziękowania dla 
tych, którzy bezpłatnie dzielą się z innymi tym,  co najcenniejsze– krwią. 

Krwiodawcy otrzymali wyróżnienia

Wciąż pomimo niesamowitego rozwoju medycyny, krew  jest lekiem, 
którego nie można kupić, wyprodukować, ani niczym zastąpić. Jedyną 
fabryką ludzkiej krwi jest drugi człowiek. Warto o tym pamiętać, nie tylko 
z okazji Światowego Dnia Krwiodawstwa. Dziękujemy suwalskim krwio-
dawcom za ich wspaniały dar, dar krwi.
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portret SuWalczan
W saloniku muzycznym przy ul. Chłodnej 12 odbyło się pierwsze spotkanie projek-

tu „Portret suwalczan lat 70. i 80.” Fundacji ART-SOS. Zaprezentowano archiwalne zdję-
cia Suwałk i suwalczan z czasów województwa suwalskiego. Były więc Suwałki w budowie  
i niezapomniane kolejki w spożywczym, Barbórkowe Karczmy Piwne, czyli święto górników 
z Sobolewa i Ogólnopolski Dzień Pszczelarza. Spotkanie uświetnił minikoncert skrzypco-
wy stypendystki fundacji, dominiki Szyszko.
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Rozpoczął się nabór wniosków do szóstej edycji 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy 
Suwałk mają ponownie do wykorzystania aż 2,6 mln 
zł. Kwota, podobnie jak rok temu, podzielona jest na 3 
grupy projektów. Wnioski można składać do 17 sierp-
nia 2018 roku. 

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
na 2019 rok proponujemy Państwu kontynuację spraw-
dzonych i pozytywnie przyjętych rozwiązań z ubie-
głego roku, jakimi są projekty małe, duże i społeczne. 
Utrzymujemy również kwotę w wysokości 2,6 mln zł.

Pojedynczy „duży” projekt inwestycyjny nie może 
przekroczyć kwoty 800.000 zł. „Mały” projekt inwesty-
cyjny nie  może być droższy niż 100.000 zł, a pojedyn-
czy kulturalny lub społeczny projekt może maksymal-
nie kosztować 20.000 zł. 

Przeznaczona kwota na realizację projektów w ra-
mach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego została 
podzielona w następujący sposób:

n na projekty kulturalne lub społeczne o wartości 
nieprzekraczającej 20 tys. zł – 100 tys. zł,

n na projekty inwestycyjne „małe” o wartości nie-
przekraczającej 100 tys. zł – 500 tys. zł,

n na projekty inwestycyjne „duże” o wartości po-
wyżej 100 tys. zł do 800 tys. zł – 2 mln. zł.

Wnioski można składać aż do 17 sierpnia. Jeżeli ma-
ją Państwo jakieś wątpliwości, pytania lub trudności  
z wypełnieniem wniosku, proszę o zgłoszenie się do 
pracowników Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach, którzy na pewno Państwu pomogą. 

Inwestycje, które wygrały ubiegłoroczne głosowa-
nie są sukcesywnie realizowane. Kończy się już powo-
li realizacja jednego z dużych projektów – remont uli-
cy Falka. Modernizacja ulicy zdobyła w ostatniej edycji 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego rekordową licz-
bę 2112 głosów.

To historyczny wynik. Remont małej i cichej ulicz-
ki na osiedlu Północ zdobył tyle głosów suwalczan, co 
żadna inna inwestycja w historii Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego. A konkurencja była spora. Ta inwe-
stycja pochłonie nieco ponad pół miliona złotych. 
Zakończenie prac zaplanowano na 29 czerwca.  

W tym roku w ramach zwycięskich inwestycji bu-
dżetu obywatelskiego wykonana zostanie także bu-
dowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem do 
Ogrodu Działkowego „Borówka”. Na tę inwestycję ogło-
siliśmy właśnie przetarg.

Zrealizowane zostały też już niektóre projekty spo-
łeczne, jak choćby dzień dziecka z PWSZ. Powstają 
również małe projekty inwestycyjne: nowe place za-
baw przy Putry i Witosa a także chodniki na osiedlu 
Hańcza i Szpitalnej.

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

gi i pomysły.
We wtorek 19 czerwca zapraszają andrzej P. Chuchnowski oraz Zbigniew r. de-

Mezer z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 26 czerwca na suwalczan cze-
kają Grzegorz Gorlo i Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie  
z radnymi 3 lipca zapraszają irena B. Schabieńska oraz Zdzisław koncewicz z Prawa  
i Sprawiedliwości.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego 
wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30  
w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

konkurSy na dyrektoróW 
Szkół

Dotychczasowe dyrektorki Zespołu Szkół nr 4, 
Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej 
nr 10 uzyskały pozytywne oceny komisji kon-
kursowych. Były jedynymi kandydatkami, któ-
re zgłosiły się do konkursu. Jeżeli decyzje komi-
sji zaakceptuje Prezydent Miasta Suwałki, to od 
1 września Beata Muszyńska, Beata wanda 
Życzkowska i Halina walendzewicz rozpocz-
ną kolejna 5-letnią kadencję na stanowisku dy-
rektorów – odpowiednio ZS nr 4, SP nr 7 i SP nr 10. 

Stop cyberprzemocy
Funkcjonowanie dzieci i młodzieży szkolnej w cyberprzestrze-

ni jest od lat faktem; uczniowie korzystają z poczty elektronicznej, 
facebooka, wiedzę czerpią w dużym stopniu z Internetu, są aktyw-
ni na portalach społecznościowych. Internet to jednak nie tylko 
korzyści, ale także duże zagrożenia. Okazuje się, że ponad poło-
wa uczniów spotyka się z cyberperzemocą; tak jest w Polsce i po-
twierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. 
Tu aż 60 proc. uczniów przyznaje, ze spotkało się z różnego rodzaju przemocą w Internecie. 

Projekt przygotowany przez nauczycielki ZST – anetę kuczyńską i katarzynę 
Bacewicz (na zdjęciu) pt. „Cyberprzemoc – miej się na baczności”  miał na celu przeciwdzia-
łać temu zjawisku. W ZST przeprowadzono m.in. szkolenia, prelekcje, konkursy (plastyczny  
i literacki), rozpoczęto współpracę z policją, SODN. I są tego efekty; zarówno wśród uczniów, 
ale także nauczycieli i rodziców zdecydowanie wzrosła wiedza o tym, czym jest cyberprze-
moc i – co najważniejsze – jak się przed  nią bronić.

>>
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Trwa wymiana tablic na suwalskich bu-
dynkach z nazwami ulic, które zostały zde-
komunizowane. W naszym mieście są to 
ulice: Kawaleryjska (dawna XXX-lecia PRL), 
Raczkowska (dawna Buczka), Łąkowa (dawna 
Mereckiego), Pogodna (dawna Paweckiego) i 
Filipowska (dawna 23 Października).

Niestety, wszystko odbywa się na koszt wła-
ścicieli nieruchomości, bo w ustawie dekomu-
nizacyjnej parlamentarzyści nie zadbali o to, 
by mieszkańców ulic, których nazwy musia-
ły być zmienione, nie obciążać dodatkowymi 
kosztami. A wystarczyło zapisać w ustawie, że 
samorządy mogą zapłacić za nowe tablice na 
budynkach mieszkalnych. I tak za nowe „zde-
komunizowane” tablice na swoich budynkach 

SuWalczanie zapłacą za dekomunizację
muszą zapłacić ich właściciele. 

 – W przypadku, gdy tablica na budynku bę-
dzie niewłaściwa interweniować może policja 
lub straż miejska na podstawie art.64 Kodeksu 
Wykroczeń. Strażnicy przypominają mieszkań-
com o konieczności wymiany tablic na budyn-
kach. Z dotychczasowych informacji wynika, że 
nie powinno tutaj być większych problemów. 
Rozumiem, że jest to pewien koszt i nie wszyst-
kich od razu stać na ten wydatek. Zatem w indy-
widualnych przypadkach będziemy rozmawiali 
z mieszkańcami – mówi Grzegorz kosiński, ko-
mendant Straży Miejskiej w Suwałkach.

W Suwałkach brak aktualnej nazwy tabli-
cy nie powinien stanowić dużego problemu w 
pracy służb ratunkowych, bo w naszym mieście 

nadanie nowych nazw ulic nie spowodowało 
zmiany numeracji budynków.  A na wszystkich 
ulicach służby miejskie już ustawiły tablice in-
formacyjne z ich nowymi nazwami.

>>

– Ten pomnik będzie łączył su-
walczan w pamięci o ofiarach naj-
większej zbrodni popełnionej na 
ziemiach polskich po drugiej woj-
nie światowej – mówili zgodnie 
suwalscy radni w czasie podej-
mowania decyzji o budowie mo-
numentu poświęconego ofiarom 
Obławy Augustowskiej na rondzie 
przy zbiegu ulic Reja i Armii Krajowej. 

Stało się inaczej. Ledwo pomnik 
odsłonięto, a już podzielił suwal-
czan. Po raz pierwszy w najnowszej 
historii Suwałk na odsłonięcie po-
mnika  ustawionego w przestrzeni 
publicznej nie zaproszono przed-
stawicieli władz miejskich. 

Na uroczystości zorganizowa-
ne przez Związek Pamięci Ofiar 
Obławy Augustowskiej, które-
go prezesem jest ks. Stanisław 
Wysocki, ku zdziwieniu zebranych, 
jak i samych zainteresowanych, 
nie został zaproszony Prezydent 
Miasta Suwałk oraz przedstawiciele 
klubów Rady Miejskiej, której gło-
sami zdecydowano o postawieniu 
pomnika. Wyjątek stanowili rad-
ni PIS-u. Ich zaproszono. Ponadto 
na uroczystościach byli obecni 

m.in.: poseł na Sejm RP, wicemini-
ster spraw wewnętrznych Jarosław 
Zieliński, poseł Kazimierz Baszko, 
wojewoda podlask i  Bohdan 
Paszkowski, przewodniczący su-
walskiej Rady Powiatu, a jedno-
cześnie kandydat PiS na prezyden-
ta Suwałk Grzegorz Mackiewicz, 
prezes Sądu Okręgowego Jacek 
Sowul, burmistrz Augustowa 
Wojciech Walulik, wicestarosta 
suwalski Witold Kowalewski oraz 
przedstawiciele wojska i służb 
mundurowych. Okolicznościowe 
listy skierowali Andrzej Duda, pre-
zydent RP i Marek Kuchciński, mar-
szałek Sejmu.

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy św. w kościele pw Bożego 
Ciała odprawionej pod przewod-
nictwem arcybiskupa Leszka 
Sławoja Głodzia. Później nastąpiło 
odsłonięcie pomnik Ofiar Obławy 
Augustowskiej w Lipcu 1945 r. na 
rondzie u zbiegu ulic Reja i Armii 
Krajowej. Lokalizacja pomnika 
nie spodobała się Mirosławowi 
Basiewiczowi, który w latach 
80-tych wspólnie z Piotrem Bajerem 
i śp. Stanisławem Kowalczykiem 
utworzyli Obywatelski Komitet 
Poszukiwań Mieszkańców Suwal- 
szczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 
r. M. Basiewicz w swoim oświadcze-
niu napisał m.in.: „umiejscowie-
nie ww. pomnika na rondzie przy 
skrzyżowaniu ulic uwłacza powa-
dze pamięci i godności Ofiar tej 
Obławy”.

Ustawienie tego pomnika na 
rondzie przy zbiegu ulic Reja i Armii 
Krajowej zaproponował ks. St. 
Wysocki, któremu udało się przeko-
nać do tej lokalizacji radnych, cho-

ciaż na początku nie brakowało 
krytycznych uwag zarzucających 
m.in.  utrudniony dostęp do po-
mnika, który znalazł się na środku 
dość ruchliwej drogi. 

Ten pomnik, to kolejna w Su- 
wałkach, po rondzie Ofiar Obławy 
Augustowskiej w Lipcu 1945 r. na 
Suwalszczyźnie, forma upamiętnie-
nia największej zbrodni popełnio-
nej na ziemiach polskich po II woj-
nie światowej.

OBława Z liPCa 1945
Od 10 do 25 lipca 1945 regularne 

oddziały Armii Czerwonej należące 
do 3 Frontu Białoruskiego i jednost-
ki 62 Dywizji Wojsk Wewnętrznych 
NKWD, osłaniane i wspomagane 
przez UB i pododdział 1 Praskiego 
Pułku Piechoty, przeprowadziły 
szeroko zakrojoną akcję pacyfika-
cyjną obejmującą tereny Puszczy 
Augustowskiej i Suwalszczyzny. 
Przed kilkoma laty IPN nazwał ją 
obławą augustowską. Przez kilka-
naście dni oddziały sowieckie ota-
czały wsie, aresztując ich miesz-

podzielił  zamiaSt  łączyć kańców podejrzanych o kontakty 
z partyzantką niepodległościową. 
Zatrzymano ponad 7 tys. osób. 
Część z nich po przesłuchaniach 
wróciła do domu. Około 600 osób 
zostało wywiezionych w nieznanym 
kierunku i wszelki ślad po nich zagi-
nął. Możliwe, że miejsce ich strace-
nia i wiecznego spoczynku znajdu-
je się w pobliżu granicy po stronie 
białoruskiej.

PaMięć O OfiaraCH
Przed ponad 30-tu laty o pamięć 

o ofiarach tej obławy upomniał się 
Obywatelski Komitet Poszukiwań 
Mieszkańców Suwalszcz yzny 
Zaginionych w Lipcu 1945 r. Przed 
28 laty relacje żyjących świadków 
tragicznych wydarzeń sprzed 73 
lat w skromnie wydanej repor-
terskiej książki „Nie tylko Katyń” 
opisali Ireneusz Sewastianowicz 
i Stanisław Kulikowski. W 1991 r. 
w Gibach odsłonięto pomnik wg 
.projektu Andrzeja Strumiłły po-
święcony ofiarom obławy z lip-
ca 1945 r. Przed trzema laty Sejm 
ustanowił 12 lipca Dniem Pamięci 
Ofiar Obławy Augustowskiej z lip-
ca 1945 roku.
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– Początki   intensywnej współpracy z samorządami litewskimi to 

1991, rok odzyskania przez Litwę niepodległości. Rozpoczęto wtedy 
przebudowę przejść granicznych w Ogrodnikach i Budzisku. Powstanie 
Euroregionu Niemen w 1997 roku pozwoliło na intensyfikację kontaktów 
społecznych, gospodarczych i politycznych. Teraz jesteśmy w Unii i nie 
mamy granic, natomiast mamy wspólne problemy, które staramy się roz-
wiązywać – stwierdził Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Konwentu 
Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”.

Bogdan dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego stwier-

WSpółpraca z efektami

O współpracy transgranicznej sa-
morządów polskich i litewskich 
DwuTygodnik Suwalski rozma-
wiał z prof. dr hab. Maciejem 
Perkowskim z Uniwersytetu  
w Białymstoku.

Jakie Pana zdaniem są naj-
ważniejsze efekty współpracy 
transgranicznej samorządów 
polskich i litewskich na przy-
kładzie Suwałk? 

– Efektów jest wiele, na ogół 
dobrych. Zacznę od tego, że 
Suwałki są niekwestionowanym 
centrum transgranicznej współ-
pracy samorządowej, przynaj-
mniej po polskiej stronie granicy. 
Jestem nawet gotów zaryzykować 
twierdzenie, że nie ujmując nicze-
go roli miast litewskich (tu zwłasz-
cza Alytus) – to właśnie Suwałki 
koncentrują uwagę obserwatorów 
tej współpracy. Z przyczyn obiek-
tywnych tego wizerunku moż-
na wymienić choćby ulokowanie 
w Suwałkach biura Euroregionu 
Niemen i jego działalność, wiele 
zrealizowanych projektów, oso-
biste kreacje suwalskich samo-

rządowców zaangażowanych  
w polsko-litewską współpracę 
transgraniczną i inne podobne 
kwestie. Natomiast subiektywnie 
rzecz ujmując – na korzyść Suwałk 
przemawia sytuacja geopolitycz-
na, wskutek której różnice ceno-
we (z zasady ceny na Litwie, uję-
te w euro są wyższe, niż w Polsce) 
ściągają do Suwałk (jako najwięk-
szego miasta w pobliżu granicy 
polsko-litewskiej) wielu Litwinów, 
co stanowi znakomite uwarunko-
wanie dla transgranicznej współ-
pracy samorządowej.

Czy ta współpraca zmieni-
ła wzajemne nastawienie do 
siebie Polaków i Litwinów 
mieszkających na pograni-
czu?

– Na pewno wpłynęła tu bar-
dzo korzystnie. Osoby z natury 
otwarte i optymistyczne mogły 
się w tej współpracy znakomi-
cie odnaleźć i wpłynąć na jed-
nostki mniej aktywne. Zbliżenie 
ułatwia też weryfikacje stereo-
typów, zwłaszcza negatywnych. 
Natomiast żadna współpraca nie 
daje stuprocentowej gwarancji 
poprawy wzajemnego postrze-
gania, gdyż jednostki zamknię-
te, zakompleksione lub z zasa-
dy sceptyczne były, są i będą 
obecne po obu stronach granicy,  
a medialny przekaz na ten temat 
zniekształca często obraz rzeczy-
wistości (skoro nagłaśnia się czę-
sto odosobnione postawy ne-
gatywne, to powstaje wrażenie, 
że one dominują). Apelowałbym 
więc z jednej strony o nagłaśnia-
nie tego, co dobre, a z drugiej  
– o umiarkowanie przy informo-
waniu o tym, co złe.

Co Pana zdaniem powinno 
się zmienić we współpracy 
polskich i litewskich samo-
rządów na pograniczu?

– Na pewno byłoby dobrze, 
gdyby kontynuowano stopniowe 
zbliżanie statusu prawnego samo-
rządów po obu stronach granicy  
– tak, aby łatwo odnaleźć by-
ło swoje odpowiedniki.  Można 
też podjąć skuteczniejsze działa-
nia na rzecz uruchomienia pol-
sko-litewskiego Europejskiego 
U g r u p o w a n i a  W s p ó ł p r a c y 
Terytorialnej. Można wespół z naj-
bardziej otwartymi na współpra-
cę i innowacyjny rozwój przedsię-
biorcami i naukowcami analizować 
nieoczywiste źródła finansowania, 
oferty partnerskie z innych krajów 
itp. Warto wzmacniać kooperację 
gospodarczą w branżach obec-
nych po obu stronach granicy 
(swoisty klastering transgranicz-
ny). Na pewno warto też rozwijać 
kompetencje istotne we współ-
pracy transgranicznej, do czego  
z perspektywy Uniwersytetu za-
chęcam i zapraszam!
Dziękujemy za rozmowę.

W SuWałkaCh na PierWSzym W regionie kongreSie SamorząDóW PoLSki i LitWy SamorząDoWCy PoDSumoWaLi 
DotyChCzaSoWyCh 20 Lat PoLSko-LiteWSkieJ WSPółPraCy tranSgraniCzneJ. 

Od prawej Adam Szałanda 
– dyrektor Szpitala 

Wojewódzkiego w Suwałkach, 
Waldemar Kwaterski – radny 

Sejmiku Wojewódzkiego 
i dyrektor Szpitala w Sejnach, 
Czesław Renkiewicz – prezy-
dent Suwałk, Bogdan Dyjuk 

– Zarząd Województwa 
Podlaskiego, Gintaras 

Skamaročius – dyrektor 
Instytucji Publicznej „Biuro 

Euroregionu Niemen 
w Mariampolu”

dził, że programy transgraniczne podniosły poziom życia mieszkańców. 
Z programów Polska – Litwa zmodernizowano szpitale, powstała nowa 
infrastruktura turystyczna. Ale były też wspólne wydarzenia kulturalne 
i edukacyjne, działania promujące zdrowy tryb życia  oraz projekty na 
rzecz zwiększenia przedsiębiorczości młodzieży, szkolenia i seminaria 
dla młodzieży i sektora MŚP.

Czesław renkiewicz prezydent Suwałk powiedział że współpraca  
z samorządami litewskimi przyniosła same korzyści. Wspólnie realizo-
waliśmy projekty inwestycyjne, kulturalne, sportowe i społeczne. Więcej 
nas łączy niż dzieli.

W konkursie „Lider współpracy transgranicznej”, czyli w rankingu 
samorządów najsprawniej i najskuteczniej podejmujących współpracę 
transgraniczną Suwałki zostały liderem w kategorii kultura, sport i tury-
styka oraz wiceliderem w kategorii infrastruktura komunikacyjna.
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Ciąg dalszy na str. 7

wydarZyłO Się >>
n anna Zalewska ,  minister Edukacji 

Narodowej podczas spotkania z mieszkańcami 
Suwałk w Państwowej Szkole Muzycznej mówi-
ła m. in. o zmianach w oświacie i zapowiedzia-
nych szkolnych wyprawkach. Na zakończenie 
spotkania kilka osób rozwinęło transparenty  
z napisami m.in.„Do dymisji”. Jeden z emeryto-
wanych suwalskich nauczycieli próbował wy-
rwać transparent. Doszło do słownych utarczek. 

n W Parku Konstytucji 3 Maja uczniowie su-
walskiego Zespołu Szkół CKR im. W. Witosa 
dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czy-
tam, jak czytam”. Akcja miała na celu promocję 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz za-
manifestowanie, że czytają więcej, niż dorośli.

n Do zdarzenia karetki pogotowia ratun-
kowego i samochodu osobowego doszło na 
skrzyżowaniu Utraty i Waryńskiego. Karetką 
podróżowała kobieta z dwuletnią córką. 
Zostały one odesłane do szpitala innym sa-
mochodem. Odwieziono tam również jedne-
go z ratowników. Ich obrażenia nie były jed-
nak poważne. 

n Reprezentujące Suwalski Ośrodek Kultury 
Mażoretki FLEX i Mażoretki FLEKSIK zdoby-
ły 12 medali w kilku kategoriach podczas 
Międzynarodowych Prezentacjach Mażoretek, 
Tamburmajorek i Cheerleaderek „POM-PA”  
w Białymstoku. Cały suwalski zespół po zsu-
mowaniu punktów ze wszystkich konkurencji 
okazał się najlepszy i otrzymał tytuł Gold Team.

n W XVI Przeglądzie Twórczości Artystycznej 
wzięła udział ponad setka osób z Sejn, 
Augustowa, Filipowa oraz Suwałk. Na scenie 
suwalskiej Szkoły Podstawowej 10 wystąpili ar-
tyści z przedszkola, uczniowie klas integracyj-
nych szkół podstawowych oraz dorośli z warsz-
tatów terapii zajęciowej. 

n Jeszcze w tym roku na Osiedlu Północ ru-
szy budowa parku handlowego. Obiekt o po-
wierzchni blisko 6 tys. metrów kwadratowych 
stanie przy ul. Armii Krajowej, obok hipermar-

>>

Już można korzystać z suwalskiej aplika-
cji miejskiej „NaprawmyTo.pl”. Jest to narzę-
dzie dzięki któremu mieszkańcy Suwałk mogą  
w lepszy, szybszy i wygodniejszy sposób zgło-
sić problemy czy też usterki, jakie dostrzegają 
w naszym mieście. 

Pod adresem http://suwalki.naprawmyto.pl  
uzyskujemy dostęp do podstrony naszego 
miasta. Działanie aplikacji jest bardzo intu-
icyjne. 

widzimy problem
To może być dziura w chodniku, brak roz-

kładu na przystanku lub coś innego.

Zgłaszamy problem
Dzięki prostemu interfejsowi można w kil-

ku krokach przesłać zgłoszenie, które trafi bez-
pośrednio do odpowiedzialnego Wydziału czy 
też instytucji miejskiej. Wszystko bez zbędnej 
biurokracji. Potrzebne są 4 kroki:

–  określamy punkt na mapie którego do-
tyczy alert,

–  opisujemy alert – problem,
–  ewentualnie dopisujemy alert do właści-

wej kategorii (bezpieczeństwo, budynki, infra-
struktura, inne, przyroda),

–  wysyłamy alert,

Obserwujemy postępy w rozwiązaniu 
problemu

Po zgłoszeniu alertu dostajemy na bieżąco 
informacje o postępach w sprawie i jak zmie-
nia się status zgłoszenia.

widzimy efekt działania – tj. sposób roz-
wiązania widoczny jest na mapie Suwałk.

Zgłoszenia można dokonać anonimowo 
lub po zarejestrowaniu się jako użytkownik 
strony. Zachęcamy do dokonania rejestra-
cji, co pozwala na pełne śledzenie postę-
pów rozwiązywania zgłoszonych problemów. 
Aplikację można pobrać na komputer osobi-
sty lub na smartfony. 

Pobieramy bezpośrednio na „sklepie go-
ogle play” lub za pomocą ikonek na stronie 
głównej aplikacji.

napraWmyto.pl

Jerzy Gałązka, naczelnik Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Komunalnej prezentuje aplika-
cję miejskiej „NaprawmyTo.pl”

poWtórzony przetarG
Suwalski samorząd – po zerwa-

niu umowy z firmą Pribex-Export 
z Warszawy, która budowała dwa 
odcinki dróg w ramach tzw. „Trasy 
Wschodniej”, ogłosił przetarg na bu-
dowę drogi łączącej ulice Pułaskiego 
i Północną (ul. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego). Firmy swoje oferty mo-
gą składać do 20 lipca.

Suwalsk i  samor z ąd odstą -
pił również od umowy na realiza-
cję drugiej inwestycji realizowanej 
przez tą samą firmę tj. budowę dro-
gi łączącej ulice Sejneńską i Utrata (ul. 100-lecia Niepodległości) z nowym mostem nad Czarną 
Hańczą i tunelem pod torami kolejowymi. Przetarg na tę budowę zostanie ogłoszony w najbliż-
szych dniach.

Warto przypomnieć, że władze Suwałk wystąpiły do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku 
z wnioskiem o wydłużenie rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej, które  suwalski samorząd po-
zyskał na realizację tych dróg. W przypadku tych dwóch odcinków chodzi o kwotę w wysoko-
ści ok.  25 milionów zł. Urząd Marszałkowski przychylił się do tego wniosku i wydłużył termin aż 
do końca sierpnia 2019 r. Oznacza to, że suwalski samorząd nie straci unijnej dotacji na budowę.

Ostateczny termin zakończenia obu inwestycji ulegnie znacznemu wydłużeniu. Nowi wy-
konawcy będą musieli wykonać ww. zadania do końca czerwca 2019r.

Bez zmian pozostaje natomiast termin zakończenia budowy pozostałych odcinków powsta-
jących w ramach tzw. „Trasy Wschodniej”. Modernizacja ulicy Sejneńskiej oraz przebicie ulicy 
Leśnej do ulicy Utrata zakończy się jeszcze w tym roku.
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Drużyna suwalskiego  
I LO w składzie: Piotr ko- 
walczyk, Bartosz Broni- 
kowski, Jakub Szulc oraz 
Michał Podlewski oraz in-
dywidualnie Piotr Sokół 
z suwalskiego ZST wygrali 
konkurs bizneSÓWKI 2018  
– zaPARKuj swój biznes zor-
ganizowany w Parku Na- 
ukowo-Technologicznym.

W k ate g o r i i  in d y w i -
dualnej, główną nagrodę 
oraz nagrodę publiczności 
zdobył pomysł biznesowy 
PIMP YOUR RIDE BY SOKÓŁ 
– oklejanie samochodów, 
mebli itp. folią zaprezento-
wany przez P. Sokoła. W konkursie drużynowym rywalizowało 17 zespołów z suwalskich szkół 
średnich. Nagrodą główną będzie kilkudniowa wycieczka na „Zieloną Szkołę”. Nagrody ufundo-
wał Prezydent Suwałk oraz firma RESO Europa Service Sp. z o.o.
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Koniec z galopującymi cenami na 
rynku suwalskich nieruchomości. Jeszcze 
pierwszym kwartale tego roku ceny za ja-
kie nabywano lokale w naszym mieście 
były od 6% do 11% wyższe niż przed 
rokiem. Obecnie ustabilizowały się. 
Średnio za metr kwadratowy mieszkania 
używanego na sprzedaż płacimy 3,1 – 3,8 
tys. zł w zależności od standardu.

Taka sytuacja nie jest zaskakują-
ca. Od września ubiegłego roku, ry-
nek się rozgrzewał, a ceny mieszkań  
w suwałkach wzrastały zaskakująco szyb-
ko. Spowodowane to było popytem znacz-
nie przewyższającym podaż. Wielu inwe-
storów z braku interesujących ich ofert 
zainwestowało swój kapitał na rynku pier-
wotnym. Obecnie popyt wyhamował, co 
jednocześnie wpłynęło na znaczną stabili-
zację cen rynkowych. Emisja ofert na ryn-
ku jest też znacznie dłuższa niż kilka mie-
sięcy wstecz. Zbywający mieszkania będą 
musieli liczyć się z obniżką cen ofertowych.

Zainteresowanie mieszkaniami  
z drugiej ręki wciąż utrzymuje się. Jednak 
suwalski rynek mieszkaniowy ostudził 
nieco nastroje popytowe i gotowość do 
inwestowania, a klienci przyjmują posta-
wę wyczekującą. Nie oznacza to jednak, że 

popyt kurczy się diametralnie. Preferencje 
suwalczan odnośnie typu mieszkania, po-
zostają bez zmian. Bez względu na loka-
lizację, największym powodzeniem cieszą 
się mieszkania, które w każdych warun-
kach rynkowych uchodzą za szybko zby-
walne. Dotyczy to dwupokojowych loka-
li w rejonach Suwałk o dobrej dostępności 
komunikacyjnej oraz niewielkich mieszkań 
trzypokojowych, często wybieranych przez 
rodziny, które w ten sposób poprawiają do-
tychczasowy standard mieszkaniowy.

wydarZyłO Się

>>

Centrum Obsługi nieruchomości
ul. 1 Maja 1 tel.87 566 64 14

www.wgn.pl

Wioletta 
Sadłowska, 
Pośrednik 
w Obrocie 
Nieruchomościami 
nr licencji 
zawodowej 20442

co noWeGo 
na rynku mieSzk anioW ym?

bizneSóWki rozStrzyGnięte

Drugie miejsce przypadło Piotrowi Kowalewskiemu z III LO (pomysł biz- 
nesowy: PM REMASTER – odnawianie i personalizowanie butów/ubrań)
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ketu budowlanego OBI. W nowym obiekcie 
znajdą się sklepy popularnych sieciówek ofe-
rujących odzież, artykuły gospodarstwa do-
mowego i elektronikę.

n Wspaniałe pokazy tańców regionalnych 
zaprezentowały dzieci z suwalskich przed-
szkoli oraz przedszkolaki z Augustowa  
i Puńska w czasie XIV Regionalnego Przeglądu 
Przedszkolnych Zespołów Tanecznych, które 
zorganizowało Przedszkole nr 5. 

n W suwalskiej konkatedrze pw św. Aleksan- 
dra odbyła się XX edycja dobroczynnego 
Koncertu w Hołdzie Ojcu Świętemu Papieżowi 
Janowi Pawłowi II – Wielkiemu Polakowi. 
Wydarzenie miało charakter charytatywny  
i było dedykowane podopiecznym Suwalskiego 
Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej.

n Suwalski browar, a raczej to co po nim zo-
stało, ma nowego właściciela, który zabez-
pieczył budynek przed dewastacja. Zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego może zbudować tam miesz-
kania oraz niewielkie sklepy wkomponowując 
zabytkowy obiekt w nowe otoczenie.

n Jest akt oskarżenia przeciwko suwalcza-
ninowi Wojciechowi K., który w lutym próbo-
wał zabić czternastoletnią córkę. Z ustaleń po-
licji wynika, że mężczyzna najpierw dźgnął ją 
nożem, a potem próbował udusić ręcznikiem. 
W chwili zdarzenia Wojciech K. był nietrzeźwy. 
Zaatakowana dziewczyna zdołała wezwać po-
licję. Mężczyźnie grozi kara od 8 do 25 lat wię-
zienia, a nawet dożywocie.

n 15 czerwca rano na Papierni w południo-
wej części Suwałk znaleziono na torach ko-
lejowych zwłoki ok. 70-letniego mężczyzny. 
Przecięte na pół ciało zauważył na torach ma-
szynista jednego z pociągów. Policjanci pod 
nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczno-
ści tego zdarzenia.

n Niewielkie odstępstwo od całkowitego za-
kazu wyprzedzania przez samochody ciężaro-
we na miejskim odcinku DK nr 8, czyli na ulicy 
Pułaskiego, Podhorskiego i Utracie. Przez naj-
bliższych kilka tygodni zwolnione z zakazu po-
ruszania się lewym pasem będą samochody 
dowożące beton na plac budowy suwalskiej 
obwodnicy. Jak szacuje tomasz drejer, dyrek-
tor suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni maksy-
malnie na godzinę lewym pasem przejedzie 
kilka samochodów ciężarowych. Wszystko po 
to, aby wystarczająco szybko dostarczyły be-
ton na plac budowy obwodnicy.
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o Stadionie, przemarSzu 
i harcerzach

Czytelnicy „dwutygodnika Suwalskiego” pytają, dlaczego har-
cerze Związku Harcerstwa rzeczypospolitej nie mogli skorzystać  
ze stadionu lekkoatletycznego i służby miejskie nie wyraziły zgody 
na przemarsz suwalskimi ulicami w czasie zlotu Związku Harcerstwa 
rzeczypospolitej zorganizowanego w Suwałkach w drugi weekend 
czerwca. O odpowiedź poprosiliśmy przedstawicieli instytucji miejskich.

waldeMar BOrySewiCZ 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

 – Nikt harcerzom nie zabraniał korzystania ze sta-
dionu lekkoatletycznego. Stadion w tamtym momencie 
był wolny, harcerze otrzymali odpowiedź, że mogą z nie-
go skorzystać, ale muszą dopełnić wszystkich formalno-
ści. Takie formalności nie zostały dopełnione. Dlaczego? 
Nie wiem. To jest pytanie do harcerzy. Mogli skorzystać 

ze stadionu na takich samych zasadach, na jakich korzystają inne suwal-
skie organizacje non profit, czy instytucje miejskie. Stadion lekkoatletyczny 
jest obiektem ogólnodostępnym, z którego mogą korzystać wszyscy zgod-
nie z obowiązującym prawem, czyli odpłatnie, bądź wystąpić o patronat 
Prezydenta Miasta Suwałk i ewentualnie skorzystać nieodpłatnie ze stadio-
nu. Takie zasady obowiązują od wielu lat.

Nikt, ani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, ani kierownik obiektu nie 
może postępować w tej sprawie niezgodnie z prawem. Nie ma tutaj żadnych 
odstępstw. Majątek samorządowy nie jest majątkiem, którym prywatnie dys-
ponuje dyrektor OSiR, czy kierownik stadionu. 

tOMaSZ dreJer 
 dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

 – 4 czerwca 2018 r. do Zarządu Dróg i Zieleni wpłynął 
wniosek podpisany przez Komendanta Hufca phm Piotra 
Rydzewskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
Podlaskiego Hufca Harcerzy „Matecznik” zatytułowany 
„Uroczystość patriotyczno – religijna” o wydanie pozwo-
lenia na przejście uczestników zlotu w uroczystej harcer-
skiej defiladzie w dniu 10 czerwca 2018 r. ulicami Suwałk: Wojska Polskiego, 
T. Kościuszki i Placem Marszałka J. Piłsudskiego. Zdaniem ZDiZ Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej Podlaskiego Hufca Harcerzy „Matecznik” nie 
może być uznany za kościelną osobę prawną.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ten wniosek organizator, 
niebędący kościelną osoba prawną ( mowa tutaj o ZHR Podlaskiego Hufca 
Harcerzy „Matecznik”) powinien złożyć na 30 dni przed planowaną defiladą, 
ale tego nie uczynił. Wniosek wpłynął do ZDiZ niespełna tydzień przed mar-
szem.  W związku z tym zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce Zarząd 
Dróg i Zieleni w Suwałkach musiał odmówić uzgodnienia przejścia uczestni-
ków zlotu ulicami Suwałk. Organizator tej harcerskiej defilady skutkami wła-
snych zaniedbań w chwili obecnej próbuje obarczać Zarząd Dróg i Zieleni.  

kaMil SZnel 
kierownik Biura Prezydenta Miasta Suwałk

Żaden z powyższych wniosków (czy też zaproszenie 
na tę uroczystość) nie trafił do Prezydenta Suwałk – go-
spodarza miasta.  Obie te jednostki kierowały się literą 
prawa przy wydawaniu swoich decyzji. Istnieją przepisy, 
które muszą respektować. O całej inicjatywie Prezydent 
Miasta Suwałk dowiedział się zbyt późno – zaledwie dwa 

dni przed wydarzeniem. Gdyby wiedział o tym dużo wcześniej na pewno za-
padłyby w tej sprawie przychylne dla harcerzy decyzje. Niestety jak wspo-
mniałem harcerze nie poinformowali prezydenta Miasta Suwałk o swoich 
planach w ogóle, a teraz obwiniają go o niepowodzenie swego wydarzenia.
Na stronie www.um.suwalki.pl są opublikowane zasady organizacji imprez.
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CZytelniCy PytaJą
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SuWałki blueS 
feStival 2018
SuWałki BLueS FeStivaL to naJWiękSzy PLeneroWy 
FeStiWaL BLueSoWy W kraJu. W JeDenaStym SBF 2018 
WyStąPi 40 zeSPołóW, PonaD 200 muzykóW m.in. z uSa, 
BrazyLii, Danii, argentyny, auStraLii, roSJi, greCJi, 
FranCJi, SłoWaCJi, LitWy i PoLSki. BęDą traDyCyJne 
śniaDania BLueSoWe i noCne konCerty kLuBoWe 
PołąCzone z Jam SeSSion. W tym roku Fani BLueSa 
BaWić Się BęDą W SuWałkaCh W DniaCh 5-8 LiPCa. SBF 
– to WyDarzenie muzyCzne o uznaneJ renomie, 
WySoko oCeniane zaróWno Przez PuBLiCzność, Jak 
i muzykóW. Patronat meDiaLny naD SBF SPraWuJe 
„Dwutygodnik Suwalski”.

na łamach „dtS” przybliżamy jego program.

koncert 6 lipca 
(piątek) o godz. 21.40 

na scenie przy ratuszu 
wystąpi 

eriC BurdOn
&tHe aniMalS. 

wstęp wolny.
Fot. ze strony SBF 2018

Już 6 lipca w Suwałkach wystąpi Eric Burdon – jeden ze 100 najlep-
szych głosów wszech czasów według Magazynu Rolling Stones. Jest zna-
komitym malarzem, artystą nagrywającym i podróżującym bluesma-
nem. Swoja karierę rozpoczął w angielskim Newcastle, gdzie zagłębiał się  
w amerykańskim bluesie i jazzie. We wrześniu 1963 r. wstąpił do zespołu 
Alan Price Rhythm & Blues Combo, który zmienił nazwę na The Animals, 
na cześć przywódcy gangu The Squatters zwanego Animal Hogg. 

E. Burdon sprawił, że zespół The Animals stał się jednym z czoło-
wych przedstawicieli brytyjskiego bluesa i rocka poprzez takie utwo-
ry jak: „House of the Rising Sun,” „Don’t Let Me Be Misunderstood”, 
„We Got to Get Out of This Place” and Psychedelic-era classics „San 
Franciscan Nights”, „Monterey” and the anti-war, „Sky Pilot.” Niestety 
zderzenie różnych osobowości muzyków spowodowało, że po kilku 
zmianach personalnych grupa rozwiązała się w 1966 r. Później bez po-
wodzenia próbowała się reaktywować. Eric Burdon występował z ta-
kimi legendami, jak Chuck Berry, Jimi Hendrix, Jimmy Witherspoon i 
Otis Redding. W 1994 r. grupa The Animals została wprowadzona do 
Rock and Roll Hall of Fame.

W XXI wieku Burdon prowadzi bardzo czynną działalność artystyczną, 
dzieląc swój czas pomiędzy Eric Burdon Band (ukazuje się DVD z koncer-
tu) i Eric Burdon & the New Animals. Nie zaniedbuje także swojej kariery 
solowej, która nabrała przyspieszenia po dwóch znakomitych płytach: My 
Secret Life i Soul of a Man. Dla wielu Eric Burdon pozostanie wciąż nieza-
pomnianym wykonawcą „House of the Rising Sun” – jednego z najsłyn-
niejszych standardów  w historii rock and rolla.

Skład: Eric Burdon – śpiew, instrument perkusyjne, Dustin Koester   
– perkusja, Justin  Andres – gitara basowa, Evan Mackey – puzon, 
Davey Allen – instrumenty klawiszowe, Johnzo West – gitara, Ruben 
Salinas – saksofon.
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S u wa l S k ie     5 2 4    p l u S
Od 1 lipca będzie można składać wnioski o uzyskanie Suwalskiej Karty Mieszkańca w Urzędzie Miejskim lub w punk-

tach wymienionych na str. 3 „DTS”, a także przez internet za pomocą wniosku elektronicznego zamieszczonego na stro-
nie www.um.suwalki.pl, który musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na podstawie Suwalskiej 
Karty Mieszkańca można uzyskać szereg ulg i zniżek. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 25 kwietnia 2018 r. suwalskie 
dzieci, młodzież i studenci od 1 września 2018 r. bezpłatnie będą jeździć autobusami komunikacji miejskiej.

ile ZaOSZCZędZiSZ na darMOwyCH PrZeJaZdaCH dla dZieCi i MłOdZieŻy?

380
zł/rok

524
zł/rok

+
100-200 godzin

524
zł/rok

+
koszt 1 miejsca

na parkingu

n Czystsze powietrze, mniejszy hałas, bo będzie mniejszy ruch 
samochodów w drodze do i ze szkoły.

n Powstanie więcej skwerów i drzew, bo będzie potrzebnych 
mniej wybetonowanych parkingów.

n Mniej smogu.

CO uZySka naSZe MiaStO?

Jak tO POliCZyliŚMy?
Dotychczasowy bilet miesięczny ulgowy (bez ulgi dla dużej rodziny) kosztuje 38 zł. Jest ku-
powany zwykle dla dzieci na 10 miesięcy w roku, w których odbywają się lekcje. To daje koszt 
380 zł rocznie na 1 dziecko.

Dowóz dzieci do szkół lub samodzielny dojazd autem przez ucznia to 19 dni szkolnych w 10 
miesiącach, kurs 3 km w jedną stronę, spalanie 9 l/100 km, benzyna w cenie 5,11 zł (wg. sta-
nu na 6 czerwca), bez uwzględniania innych kosztów eksploatacji samochodu. Średni czas 
dowozu w godzinach szczytu oszacowano dziennie na 30-60 minut (w sumie w obie strony).

więCeJ na www.uM.Suwalki.Pl

SuwalSka     karta     MieSZkańCa

gdy dziecko lub student
jeździł do tej pory

autobusem
z biletem miesięcznym

gdy woziłeś/woziłaś dziecko
do szkoły samochodem,

a teraz będzie jeździło autobusem
gdy sam/sama jeździsz 

do szkoły/uczelni samochodem, 
a zamienisz to na autobus

wnioski o Suwalską kartę Mieszkańca będą przyjmowane w: urzędzie Miejskim przy ul. noniewicza 71a (przy Straży Miejskiej i w wydziale Spraw 
Społecznych), Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Szpitalnej 66, aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła ii 7 i hali OSir przy ul. wojska Polskiego 2
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O swojej książce „Staroobrzędowcy. Historia, wiara, tradycja” mó-
wił krzysztof Snarski (na zdjęciu poniżej). Jest to historyczny esej o 
ludziach, dla 
których wiara 
i przywiązanie 
do tradycji było 
tak dużą warto-
ścią, że gotowi 
byli w jej imię 
por zucić do -
t ych c z as owe 
życie i ruszyć  
w  n i e z n a n e .  
W naszym re-
gionie pojawili 
się oni w II po-
łowie XVIII wieku. Staroobrzędowcy to byli wyznawcy prawosławia, któ-
rzy sprzeciwili się reformom zaproponowanym w 1654 roku przez pa-
triarchę Nikona. Książka „Staroobrzędowcy. Historia, wiara, tradycja” 
ilustrowana jest współczesnymi fotografiami Piotra Malczewskiego oraz 
unikalnymi fotografiami Eugeniusza Iwańca z lat 70. XX wieku, dokumen-
tującymi życie staroobrzędowców na Suwalszczyźnie.

Czytelnicy, którzy odwiedzili bibliotekę w czasie kilkugodzinnej akcji 
„Noc bibliotek”, a mieli niezwrócone w terminie książki mogli skorzystać 
z abolicji i anulować kary finansowe.

To była niezwykle udana wieczorno-nocna impreza promująca czy-
telnictwo i Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej jako miejsce, w któ-
rym warto bywać. Wielu suwalczan mogło przekonać się o tym w sobot-
ni wieczór.

Tłumnie pojawili się suwalczanie na tegorocznej Nocy Bibliotek w 
suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej, wśród nich ewa 
Sidorek, zastępca prezy-
denta Suwałk. Tegoroczna 
ogólnopolska akcja odby- 
w a ł a  s i ę  p o d has ł e m 
„RzeczpospoCzyta”, za-
tem w suwalskiej biblio-
tece dominowały barwy 
biało-czerwone. Taki też 
był tort.

Atrakcji było moc. Każdy mógł spróbować swoich sił na różnych in-
strumentach muzycznych. Dzieci obejrzały  film „Tarapaty” opowiadający  
o wakacyjnych przygodach w reżyserii Marty Karwowskiej.

Obejrzeć też można było wystawę „Fashionable, dandys, elegant. Moda 
męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie”. Wystawa pokazuje rodzaje strojów noszo-
nych przez mężczyzn w XIX wieku oraz historię ubioru męskiego w tym 
okresie – od wpływów anglomanii, wykształcenia się typowego ubioru 
męskiego pod wpływem angielskiego stroju do jazdy konnej, po garnitur  
i smoking. Zmiany form, krojów oraz kolorystyki ubioru męskiego w XIX 
stuleciu pokazują plansze „Kronika wieku”, a różnorodne typy męskich 
ubiorów zestawiono „na sposób dykcyonarza”. W budynku biblioteki przy  
ul. E. Plater 33A wystawę można oglądać jeszcze przez kilka tygodni.

Pochodząca z Suwałk s. Joanna Olszewska opowiadała o „Boliwii 
oczami misjonarki”. Od dwóch lat pracuje ona na misjach w Boliwii wśród 
Indian Keczua.

DwuTygoDnik SuwalSki
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>> biało-czerWona noc bibliotek

Suwalską Noc Bibliotek rozpoczęła 
dyrektor Maria Kołodziejska

Karina Sosnowska i Anna Poniatowska (na zdjęciu) urządziły „Muzyczne fana-
berie” czyli warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

Najmłodsi
obejrzeli
opowieść
Kamishibai:
„Bajka
o Wiśle”

Czytelnicy jak zwykle nie zawiedli

Czytelnia plenerowa przed 
biblioteką – każde miejsce 
do czytania jest dobre

Całe
rodziny

grały
w salonie 

gier
planszowych
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przyWitania-odWitania 
z SuWalSzczyzną

łukasz wojczulis z SP nr 10, Monika Borowska z Gimnazjum Specjalnego 
nr 8 oraz Szymon dąbrowski z Gimnazjum nr 1 (na zdjęciu od prawej) otrzy-
mali pierwsze nagrody w konkursie recytatorskim poezji pochodzącego 
z Suwałk, niedawno zmarłego Leszka Aleksandra Moczulskiego zatytułowanym 
„Przywitania – odwitania z Suwalszczyzną”.

Na konkurs recytatorski zorganizowany przez suwalską Bibliotekę Publiczną 
im. Marii Konopnickiej oraz Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil w ramach re-
alizacji zadania „Przywitania – odwitania Leszka Aleksandra Moczulskiego  
z Suwałkami” współfinansowanego ze środków Miasta Suwałki napłynęło  
41 zgłoszeń ze szkół podstawowych z Suwałk i powiatu suwalskiego. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

DwuTygoDnik SuwalSki
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>>

ekoloGiczne przedSzkole
To był już siódmy, i tradycyjnie udany, Piknik Ekologiczny organizowany  

w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach. Wszyscy: rodzice, nauczyciele i – przede wszyst-
kim – przedszkolaki, wspaniale się bawili i przy okazji poszerzali swoją ekologiczną 
świadomość. – Taki był nasz cel, gdy rozpoczynaliśmy przed siedmioma laty tę akcję 
– mówi anna eleksnin lachowska, dyrektorka placówki. – A przy tym jest to do-
bra okazja, by nasze środowisko się integrowało, co znakomicie ułatwia nam pracę.

Galeria zdjęć  na www.dwutygodniksuwalski.pl

>> piknik rodzinny

Pik nik Rodzinny Specjalnego Ośrodk a Szkolno -
Wychowawczego nr 1 odbył się w suwalskim Parku Konstytucji 
3 Maja. Były liczne gry i zabawy dla najmłodszych, pokazy zum-
by, loteria fantowa, zajęcia sportowe, występy muzyczne m.in. 
grupy perkusyjnej Dobosz, Dance Academy, Świetliki, Dzieci 
Suwalszczyzny i Grupy Muzyczno-Tanecznej z SOSW nr 1  
w Suwałkach. Więcej na: www.dwutgodniksuwalki.pl

Suwalskie Przedszkole nr 8 ma 
już 30 lat. Z tej okazji odbyła się uro-
czysta gala, w trakcie której to wy-
chowankowie przedszkola odgrywa-
li najważniejszą rolę. Były występy, 
koncerty i pokazy taneczne. W jubi-
leuszu uczestniczyli m.in. Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk oraz 
Zdzisław Przełomiec przewodniczą-
cy suwalskiej Rady Miejskiej oraz na-
uczyciele, absolwenci i rodzice ze swo-
imi dziećmi.

Przedszkole Nr 8 z Oddziałami 
Integracyjnymi jest przystosowane 
do potrzeb dzieci zdrowych i niepeł-
nosprawnych, bez barier architek-

tonicznych. Dzieci korzystają z wie-
lu gabinetów terapii wyposażonych 
w specjalistyczne pomoce i progra-
my multimedialne. Sala doświadczeń 
świata wyposażona jest w progra-
my do stymulacji rozwoju dzieci oraz 
do specjalistycznej diagnozy i terapii 
różnych dysfunkcji i mikrodeficytów.  
Z myślą o dzieciach autystycznych 
utworzona została pracownia do feli-
noterapii, która jest jedną z form tera-
pii kontaktowej.

urszula rutkowska , dyrektor 
Przedszkola nr 8 (na zdjęciu) otrzyma-
ła czek na 10 tys. zł z przeznaczeniem 
na zakup zabawek  i akcesoriów do na-
uki dla przedszkolaków oraz wiele pre-
zentów i kwiatów. 

jubileuSz przedSzkola nr 8>>

>>
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feStiWal 
nauki i Sztuki

Ponad 30 wyjątkowych stanowisk, specjalne pokazy i zabawy, 
nietypowe wykłady oraz nauka na wyciągnięcie ręki. Tak w najwięk-
szym skrócie wyglądała suwalska odsłona Podlaskiego Festiwalu 
Nauki i Sztuki. W Parku Naukowo-Technologicznym zaprezentowa-
ły się uczelnie z podlaskiego, w tym suwalska PWSZ.

Uczniowie suwalskich szkół mogli przekonać się, jak fascynują-
ca i interesująca może być nauka. Podziwiali łazik marsjański, wal-
czyli robotami lego, korzystali z usług kosmetyczek, brali też udział  
w pokazach pierwszej pomocy, poznawali kolorowy świat chemii 
czy centrum kryminalistyczne. Przedstawiciele poszczególnych 
uczelni opowiadali m. in.: o wielu twarzach Ameryki, owadach, bo-
lidach czy ekologicznych domach. 

WiGierSki dzień na zarzeczu>>

>>

Rodzinne zdjęcie suwalskich Wigier

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza do udzia-
łu w XII edycji konkursu literackiego „Suwalskie limeryki latem”. W 2018 roku 
obchodzimy 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych, dlatego spe-
cjalnie cenione będą utwory, których bohaterkami są słynne kobiety ważne dla 
Suwalszczyzny (więcej na ich temat można przeczytać na www.bpsuwalki.pl). 
Celem konkursu jest popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy 
literackiej jaką jest limeryk, upamiętnienie 100. rocznicy przyznania Polkom 
praw wyborczych, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kultural-
nej Polski, odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przy-
jezdnych, wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczo-
ści literackiej.

Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem prezydenta Suwałk, 
Czesława Renkiewicza.

Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do 31 lipca 2018 
r. do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 

Regulamin konkursu na: www.bpsuwalki.pl

Najpierw na stadionie piłkarskim pojawili się najmłodsi, którzy 
wspólnie świętowali Dzień Dziecka. Ponad setka przedszkolaków z dzie-
sięciu suwalskich przedszkoli rywalizowała w XII Mistrzostwach Suwałk 
Przedszkolaków w piłce nożnej, na którymi patronat objął Prezydent 
Miasta Suwałki.

Najlepiej na boisku radziło sobie Przedszkole Zielony Zakątek. Drugie 
miejsce przypadło Przedszkolu nr. 8, a trzecie Przedszkolu nr 7. Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe medale. Indywidualnie organizatorzy wyróżnili: 
Olka Sawickiego (najlepszy zawodnik), karola Motulewicza (najlep-
szy drybler), oraz Jakuba Chmielewskiego (najlepszy strzelec). Później 

swoje umiejętności zaprezentowali młodzi piłkarze z Akademii Piłkarskiej 
Wigier Suwałki. 

Finałem piłkarskiego dnia na stadionie przy ul. Zarzecze był mecz ku 
pamięci Tomka Godlewskiego. Na boisku pojawili się piłkarze, którzy gra-
li w Wigrach w latach 2007-2017. Do Suwałk przyjechali tacy zawodnicy 
jak: tomasz Jarzębowski, Mateusz romachów, czy Patryk Gondek. 
Rywalem była obecna drużyna Wigier w której zagrali: karol Mackiewicz, 
rafał remisz, artur Bogusz, czy Mateusz radecki. Po dwóch trzydzie-
stominutowych połowach lepsi okazali się aktualni zawodnicy pierwszo-
ligowego klubu, którzy zdobyli cztery bramki i stracili tylko jedną.
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BiBliOteka PuBliCZna iM. Marii kOnOPniCkieJ  
w SuwałkaCH, ul. E. Plater 33A  zaprasza:

¿ 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; 
¿  na wystawę „Fashionable, dandys, elegant 

– moda męska w XIX wieku i na początku XX wieku w 
czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie”. Wystawa czynna do końca czerwca.

¿  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: „Jurassic World: Upadłe królestwo” (dubbing), „Kuba Guzik i maszy-
nista Łukasz” od 29.06.

w dniach 26.06-1.09 biblioteka czynna: wtorek-piątek w godz. 
8-16, sobota 9-15. Zbiory specjalne nieczynne w soboty. Czytelnia 
książek nieczynna w dniach 25.06-1.09.

MidiCentruM, ul. Witosa 4a
uwaga w pierwszym tygodniu wakacji 25-29 czerwca jest nie-

czynne.

MuZeuM OkręGOwe w SuwałkaCH, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿ 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 „Jola Grabowska. Malarstwo”. Wystawa czynna do 15.07.

arCHiwuM PańStwOwe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69
¿ Wystawa „Dziś albo nigdy – wielka wojna i polskie dążenia niepod-

ległościowe” prezentowana jest do końca sierpnia.

SuwalSki OŚrOdek kultury zaprasza na:  
¿  „Twórczość przestrzenią wol-

ności”, pod takim hasłem przebie-
ga tegoroczna, siedemnasta edy-
cja Międzynarodowego Festiwalu 
Te a t r ó w  D z i e c i  i  M ł o d z i e ż y 
WIGRASZEK, potrwa do 21 czerw-
ca. Festiwal z powodzeniem pro-
muje amatorski świat teatrów dziecięcych i młodzieżowych z Polski oraz 
zagranicy. Dzięki wyjściu festiwalu z sal teatralnych w przestrzeń mia-
sta, każdy przechodzień staje się widzem, a każdy widz częścią teatral-
nej rzeczywistości. Przede wszystkim zapraszamy wszystkich suwalczan 

20 czerwca (środa) do parku Konstytucji 3 Maja na: 
PTAKI-MOBILE | PTAKI, przygotowanie do wystawy 
– 20.00 PTAKI – LOTY I NIELOTY zdarzenie teatral-
ne i otwarcie wystawy plastyczno-fotograficznej; 
21.00 Uroczyste zakończenie festiwalu – wręcze-
nie nagród laureatom; 21.30 CYRK BEZ PRZEMOCY  
– spektakl Teatru Klinika Lalek z Wrocławia.

Szczegółowy program na:
www.soksuwalki.eu
oraz www.dwutygodnisuwalski.pl 

¿ VIII wystawa rocznego dorobku artystycznego Bajkowych Grzebuł 
i Grzebułek Bajkowych oraz Tygrysków Tygrysów Rysunku, foyer SOK,  
I piętro, piątek, 22 czerwca, godz. 19.
¿ Podwójny koncert na Powitanie Lata – W Suwałkach zagra gwiaz-

da nurtu disco polo oraz muzyki dance, zespół Power Play. Przed wystę-
pem gwiazdy wieczoru publiczność rozgrzeje zespół InFactor. piątek, 
22.06., godz. 19-22, plac Marii Konopnickiej, wstęp wolny.
¿  Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów, niedziela, 24 czerwca,  

w godz. 9-13, parking za SOK-iem. W tym roku nie obowiązują opłaty za stoisko.
¿  wernisaż wystawy Mariana Murawskiego – 

malarstwa, ilustracji oraz dokumentacji fotograficz-
nej instalacji „W niebiańskiej przestrzeni” w dniu  
15 czerwca o godz. 18.00 w galerii Patio SOK, ul. 
Papieża Jana Pawła II 5, wstęp wolny, wystawa po-
trwa do 16.09. Fot. ze str. SOK

BlaCk PuB kOMin, ul. E. Plater 1 zaprasza:
¿ 23 czerwca, kiedy ponownie do Suwałk zawita jeden z liderów rosyj-

skiego folk metalu – Gjeldrune. Zespół zagra w godzinach 19.30-23.30. 
Jest to jeden z najbardziej szanowanych zespołów tego gatunku w swo-
im kraju. Wielokrotnie dzielili scenę z czołówką światowego folk metalu: 
Arkoną, Eluveitie, Korpiklaani, Finntroll. Tak samo jak rok temu, zespół roz-
pocznie swoją europejską trasę od koncertu w Suwałkach. Bilety15/20 zł.

rOZMarinO, ul. Kościuszki 75 na:
¿ 3 spotkanie Fan Club Bluesa – koncert Piano Blues Band, 21 czerw-

ca, godz. 19, wstęp wolny.
¿ koncert Magdy Piskorczyk – wokalistka śpiewająca dojrzałym, ni-

skim, „czarnym” głosem oraz multiinstrumentalista grająca na gitarach: 
akustycznej, elektrycznej i basowej, a także na instrumentach perkusyj-
nych. Wykonuje głównie muzykę zakorzenioną w tradycji afro-amerykań-
skiej i afrykańskiej, 27 czerwca, godz. 19, bilety 20 zł z rezerwacją miejsca.

kOŚCiół ewanGeliCki, ul. Kościuszki 12 zaprasza na:
¿ koncert „Wielobarwne Suwałki” – zatytułowany „Noc Świętojańska” 

– FETA (Festiwal Twórczości Autorskiej), w sobotę 23 czerwca, godz. 18. 
Wstęp wolny. Koncert współfinansowany przez Urząd Miasta Suwałki. 
Wystąpi 8 zespołów oraz twórców, reprezentujących różne formy i ga-
tunki muzyczne – od pieśni bardów aż po mocne, rockowe brzmienia.

OSir w SuwałkaCH, ul. W. Polskiego 2 zaprasza na:
¿ rajd rowerowy OSIR ON TOUR Cztery Strony Świata, 23 czerwca, start 

godz. 8. Trasa około 75 km: Suwałki–Smolniki (przejazd autokarem) – do-
lina Szeszupy–Wiżajny–Rutka Tartak–Szelment–Suwałki.

StOwarZySZenia iniCJatyw SPOłeCZnO-kulturalnyCH 
„nad CZarna HańCZą”  zaprasza na:

¿ aukcję dzieł sztuki „Suwalskie impresje”, która odbędzie się 24 czerw-
ca o godz. 17.30 w suwalskim hotelu Loft. Swoje prace zaprezentują: Marta 
taraszkiewicz, kamil dańko, Jola Grabowska, karina Sosnowska, Olga 
wielogórska, Halina Mackiewicz, Szymon Stępkowski, andrzej Zujewicz, 
wiesław Szumiński, wiesław Osewski, rafał Strumiłło i Jerzy Malinowski.

CineMa luMiere zaprasza na filmy:

– 19 czerwca „Nigdy cię tu nie było” (dra-
mat/thriller). Film wyświetlany w cyklu 
KINO KONESERA.

– od 22 czerwca „Dziedzictwo. Hereditary” 
(horror); „Horrorowa Noc Filmowa” (horror); 

– „Ocean’s 8” (komedia kryminalna); 
„Uprowadzona księżniczka” (komedia ani-
mowana); „Zemsta” (horror), zapraszamy na 
jedyny seans w czasie HORROROWEJ NOCY 
FILMOWEJ.

– od 29 czerwca „Na głęboką wodę” (dra-
mat).

13

zaproszenia suwalskie

w kinie
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wydarZenia SPOrtOwe
SkB litPOl-MalOw walCZy 

O MiStrZOStwO eurOPy
Mistrzowie Polski, badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki walczą  

o Klubowe Mistrzostwo Europy w Białymstoku. Pierwszy mecz z mistrzem 
Łotwy Valmiera BK rozegrają we wtorek (19 czerwca) o godz. 16 w bia-
łostockiej hali przy ul. Suchowolca 26. W grupie suwalski zespół rywali-
zować będzie jeszcze z mistrzem Francji BC Chambly Oise, z Robertem 
Mateusiakiem w składzie. Faworytem jest francuska drużyna. Mecz z tym 
rywalem zostanie rozegrany w najbliższy czwartek (21 czerwca) o godz. 
16. Przypomnijmy, że przed laty suwalski zespół trzykrotnie wywalczył 
brązowe medale w Klubowych Mistrzostwach Europy. Wyniki podamy na 
stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl 

Suwalski klub w KME wystawił najmocniejszy skład z Febby Angguni, 
Kamilą Augustyn, Moniką Bieńkowską, Magdaleną Witek,  Scottem 
Evansem, Kieranem Merrileesem, Michałem Łogoszem i Łukaszem 
Moreniem.

nOwy trener wiGier
kamil Socha, 47-letni trener, został przedstawio-

ny jako nowy szkoleniowiec Wigier. Na stanowisku 
tym zastąpi Artura Skowronka, który odszedł do Stali 
Mielec. Socha dotychczas nie prowadził jako samo-
dzielny trener drużyny na poziomie I-ligowym, ale ma 
spore doświadczenie w pracy trenerskiej, odbył sta-
że trenerskie w znanych klubach Polski i za granicą.

Ostatnim klubem K. Sochy był III-ligowy Piast 
Żmigród. Nowy trener nie ukrywa, że w obecnej sy-
tuacji kadrowej (odeszło wielu czołowych zawodników), głównym celem  
w nowym sezonie będzie utrzymanie się w I lidze. Na posiedzeniu Komisji 
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN Wigry Suwałki otrzymały li-
cencję na grę w Nice I lidze. 

akadeMiCZki Się utrZyMały
Piłkarki RESO Akademii 2012 Suwałki utrzymały się w II lidze. Suwalskie 

piłkarki swój drugi sezon rozgrywały jako beniaminek II ligi kobiet gru-
py mazowieckiej. Z dorobkiem 24 pkt zajęły ósmą lokatę. Z zaplanowa-
nych 10 spotkań, podopieczne trenerów Grzegorza Twarowskiego, Karola 
Piaścika i Pawła Pasiaka, rozegrały osiem, dwukrotnie otrzymując punkty 
walkowerem. W ostatecznym rozrachunku zanotowały na swoim koncie 
8 zwycięstw i 12 porażek, tym samym zagwarantowały sobie utrzyma-
nie w rozgrywkach II ligi na sezon 2018/2019. 

ZwyCięStwO wiGier ii
W Szepietowie piłkarze Wigier II wygrali 1:0 ze Spartą w meczu IV ligi 

podlaskiej. Gola strzelił Radosław Ołów po asyście Konrada Petelskiego. 
Na jedną kolejkę przed końcem rozgrywek IV ligi Wigry II z dorobkiem 
47 pkt zajmują ósmą lokatę w tabeli i niżej już nie spadną. W ostatnim 
meczu sezonu 2017/2018 Wigry zagrają w Suwałkach z Dębem Dąbrowa 
Białostocka. Początek meczu 23 czerwca (sobota) o godz. 17.

SukCeS PięŚCiarek
Suwalskie zawodniczki sekcji bokserskiej 

Ośrodka Sportu i Rekreacji zdobyły dwa me-
dale: srebrny i brązowy na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży rozegranej w 
Koninie. Magdalena Poulakowska w kate-
gorii do 57 kg została wicemistrzynią Polski 
po porażce w finale z zawodniczką z Torunia. 
angelika Zielińska w kategorii do 52 kg 
wywalczyła brązowy medal. W Koninie wal-
czył również inny zawodnik suwalskiego 
OSiR Hubert Ostrowski, który w kategorii 
do 75 kg przegrał swoja walkę o ćwierćfinał i zajął miejsca 9-16. Ich trene-
rem jest Paweł Pasiak.

naJlePSi w wOJewódZtwie
Drużyna SUKSS Suwałki w składzie Gabriel kumiszcza, Jakub 

królczyk, kacper Gibas, Piotr Przeborowski, Michał Misiukiewicz 
i Marcin Misiukiewicz wygrała mistrzostwa województwa Kinder  
+ Sport w mini siatkówce chłopców w kategorii „czwórek”. Ich trenerem 
jest kamil Skrzypkowski.

W kategorii „trójek” drużyna SUKSS Suwałki trenowana przez Bartosza 
Jasińskiego zajęła drugie miejsce w województwie. Oba suwalskie ze-
społy wywalczyły awans do finału Mistrzostw Polski Kinder+Sport, który 
odbędzie się w dniach 6-8 lipca w Zabrzu.

Na turnieju rozegranym w Suwałkach złoty medal i jednocześnie tytuł 
Mistrza Województwa Podlaskiego w siatkówce plażowej chłopców zdo-
byli uczniowie suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 10, w składzie Michał 
Jarmołowski, Patryk Harackiewicz, Oskar Chwieduk. Ich trenerem 
jest artur łabacz.

lekkOatletyCZne CZwartki
Szkoła Podstawowa nr 4 

przed Szkołą Podstawową nr 
11 okazały się najlepsze w su-
walskiej rywalizacji XXIV edy-
cji Czwartków Lekkoatletycz- 
nych. Te dwie szkoły w klasyfi-
kacji zdecydowanie wyprzedzi-
ły pozostałe. Kolejne lokaty za-
jęły szkoły podstawowe nr: 6, 7 
i 5. W dziewięciu zawodach, od-
bywających się na stadionie lekkoatletycznym wzięło udział kilkuset mło-
dych, utalentowanych lekkoatletów z Suwałk i okolicy. 

W ogólnopolskim finale Czwartków Lekkoatletycznych rozegranych w 
Łodzi młodzi lelloatleci z Suwałk wywalczyli kilka medali. Srebrne zdobyły 
dziewczęta w rzucie piłeczką palantową: Daria Dźwilewska - rocznik 2005 
(rzuciła 53 m) i Dominika Kosakowska rocznik 2006 (rzuciła 46 m). Trzecie 
miejsce w rywalizacji w skoku wzwyż wśród dziewcząt zajęły: Natalia 
Kachnowska rocznik 2006 (skoczyła 1 m 47 cm) i Oliwia Kuprewicz rocznik 
2007 (skoczyła 1 m 30 cm).  Równie trzecia była w rywalizacji dziewcząt 
w rzucie piłeczką palantową w roczniku 2007 Nikola Jurek (rzuciła 40 m).

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

JerZy BrOC rekOrdZiStą
W czasie 26. Mistrzost wa Polski Masters  

w Pięcioboju Klasycznym rozegranych w Toruniu su-
walczanin Jerzy Broc osiągnął najlepszy tegorocz-
ny wynik w światowym rankingu mastersów kate-
gorii M75. Zgromadził 2541 pkt. J. Broc rywalizował 
samotnie, bo żar lejący się z nieba (temperatura 31 
stopni C) i zmęczenie po 4 konkurencjach spowodo-
wały, że część zawodników nie stanęła już na starcie 
końcowego biegu na 1500 m lub w jego trakcie ze-
szła z bieżni. Suwalczanin był najstarszym zawodni-
kiem mistrzostw.

Gratulujemy Jerzemu Brocowi, byłemu wieloletniemu redaktorowi 
naczelnemu Tygodnika Suwalskiego.
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Lejtmotyw powieści jest w za-
sadzie tłem, głównym celem pisa-
rza było pokazanie emocji i uczuć 
bohaterów. Pozycja mówi o prze-
mijaniu, nieuchronności śmier-
ci, a jej największą zaletą jest to, 
jak prawdziwie pokazuje relacje 
rodzinne. Nie zawsze lubimy się 
na co dzień, ale kochamy się bez-
granicznie i jesteśmy w stanie po-
święcić swoim najbliższym wiele. 

„Tato” po raz pierwszy prze-
czytałam z kimś, kto recenzował 
moje pierwsze wypracowania  
i nauczył mnie pochłaniać książki. 
Dziękuję Ci Tato. Życzę Tobie i in-
nym wspaniałym Ojcom wszyst-
kiego dobrego w Wasze święto. 

 Kamila Sośnicka
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25 czerwca rozpoczynają się wakacje. na łamach papierowego 
wydania „dwutygodnika Suwalskiego” oraz na naszej stronie inter-
netowej będziemy informować o imprezach i działaniach adresowa-
nych do najmłodszych suwalczan spędzających wakacje w mieście. 
Poniżej propozycja na początek wakacji.

2  Pracowania „Smykałka”  w Bibliotece Publicznej im. M. 
Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A zaprasza dzieci 28 czerwca w godz. 
11-13 na zajęcia o szczęściu „Skarpetek niejedna przygoda” zajęcia za-
inspirowane książką Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dzie-
sięciu skarpetek” (Uwaga! Na zajęcia należy przynieść 1 skarpetkę, któ-
rą można będzie ozdobić).
2 Midicentrum przy ul. Witosa 4A od 2 lipca przez całe wakacje za-

prasza dzieci na:
* luźny poniedziałek (gramy na Play Station) w godz. 14-16, zapisy tele-

fonicznej danego dnia w godz. 10-13,
* filmowy wtorek (budujemy, filmujemy, oglądamy) w godz. 10-13, bez 

zapisów,
* zgrana środa (gramy w gry planszowe) w godz. 10-13, bez zapisów,
* twórczy czwartek (tworzymy, eksperymentujemy, rozwijamy się)  

w godz. 10-13, bez zapisów,
* familijny piątek w godz. 10-13, dzieci młodsze przychodzą z opieku-

nami, powyżej 10 lat wstęp bez opiekunów, bez zapisów.
Wszystkie zajęcia organizowane przez Bibliotekę oraz jej placówki są 

bezpłatne.

2 Muzeum Okręgowe przy ul. Kościuszki 81 zaprasza 25 czerwca  
w godz. 10-12 na zajęcia „Zostań archeologiem – mini wykopaliska” – za-
jęcia są bezpłatne. Dzieci do lat 7 przychodzą z opiekunami.

2 Ośrodek Sportu i rekreacji
* MAŁY SKIPPER – szkolenie podstawowe z żeglarstwa dla dzieci  

i młodzieży szkolnej (7-10 lat) prowadzone w formie otwartych zajęć  
w Ośrodku Żeglarskim nad Zalewem Arkadia, 16-20.07 w godz. 9-12. 
Zajęcia bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Wcześniejsze zapisy.

* MOJA DROGA DO TOKIO – zajęcia ogólnorozwojowe z wybranych 
dyscyplin lekkiej atletyki prowadzone w formie zabaw przez instruktora 
na stadionie lekkoatletycznym odbywać się będą od 10.07 do 30.08, w 
każdy wtorek i czwartek, w godz. 10–12. Zajęcia bezpłatne, wiek uczest-

ników 9–12 lat;
* MINI TOUR – 16.07 w godz. 9.30-14.30 wycieczka rowerowa: szlakiem 

Green Velo oraz ścieżkami Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestnicy 
muszą posiadać własny rower oraz kask. Zajęcia bezpłatne, wiek uczest-
ników 10–16 lat, liczba miejsc ograniczona, wcześniejsze zapisy;

* SUWALSKA AKADEMIA TENISA ZIEMNEGO – 3, 5, 10, 12, 17 lipca zaję-
cia z tenisa ziemnego prowadzone przez instruktora, na kortach sztucz-
nych OSiR – zajęcia bezpłatne. Wiek uczestników 10–16 lat (podział na 
dwie grupy wiekowe U13 w godz. 10-11.30 i U 16 w godz. 11.30-13), licz-
ba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy;

* SUWALKING – POZNAJ SWÓJ REGION – wycieczki piesze po WPN  
i SPK z wykorzystaniem sprzętu nordic walking, 9.07 w godz. 9.30-14.30. 
Zajęcia bezpłatne. Wiek uczestników 10-16 lat, liczba miejsc ograniczo-
na. Wcześniejsze zapisy.

* YOR CAN FLY – otwarte zajęcia sekcji modelarstwa lotniczego pro-
wadzone przez instruktora połączone z zawodami, 2-4.07 w godz. 10-
14. Zajęcia bezpłatne. Wiek uczestników powyżej 7 lat, bez ograniczeń, 
zajęcia otwarte.

* DROGA NA SZCZYT – zajęcia bezpłatne na ściance wspinaczkowej 
znajdującej się w hali OSiR 10.07 w godz. 12-14. Wiek bez ograniczeń. 
Zajęci otwarte.

* Zajęcia rekreacyjne w Aquaparku – zajęcia bezpłatne – 2.07 w godz. 
11–13, wiek powyżej 10 lat, liczba miejsc ograniczona, wcześniejsze za-
pisy;

 * EUROFUTBOL – WYGRAJ Z NUDĄ – od 2.07 do 31.08 codziennie od po-
niedziałku do piątku w godz. 10-13 oraz 15-18 zajęcia z piłki nożnej pro-
wadzone w dwóch kategoriach wiekowych przez instruktorów. W piąt-
ki odbywać się będą turnieje piłki nożnej z nagrodami dla wszystkich 
uczestników projektu. Zajęcia na boiskach przy: SP 10,SP 6, SP 9, SP 5. 
Zajęcia bezpłatne, wiek bez ograniczeń;

* AQUAPARK – NAUKA PŁYWANIA – gryi zabawy w wodzie z elementami 
nauki  i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 6–16 lat, prowadzone 
w cyklu 5-dniowym przez instruktorów pływania. I tura – 2-6 i 16-20.07. 
Godziny zajęć: grupy początkujące (dzieci od 6 lat) 9–9.45 oraz 10-10.45; 
grupa doskonalenia pływania (dzieci od 6 lat) 11-11.45. Zajęcia płatne.

* BEACH TENNIS – środy grupa wiekowa U13 w godz. 11-13, U 16 11.30-
13, zajęcia z tenisa plażowego prowadzone przez instruktora na Suwałki 
Beach Arena. Zajęcia bezpłatne, wiek uczestników 10–16 lat, liczba miejsc 
ograniczona, zapisy;

* STREETBAL – zajęcia w środy i piątki, w godz. 10-11.30, bezpłatne na 
orliku (SP 9) dla młodzieży od 16 lat, liczba miejsc ograniczona, zapisy.

2  Suwalski Ośrodek kultury i Sztuki - szczegółowy program 
zajęć wakacyjnych: teatr, taniec, plastyka, rękodzieło i muzyka na  
www.soksuwalki.eu

w
Suwałkach
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BIBlIOTeKarZ 
POleca

„kochać kogoś to (...) pozwalać mu na to, 
żeby był, jaki jest”
Do napisania recenzji książki „Tato” Williama Whartona skłoniła mnie 

biblioteczna akcja „Książka z Kluczem”, w czerwcu poświęcona książkom 
z lat 90-tych oraz z okazji Dnia Ojca. 

W latach największej popularności Whartona, należałam do zago-
rzałych fanek jego twórczości. Szczególnie ujęło mnie „Stado”, „Ptasiek”  
i rzeczony „Tato”. Dziś od literatury oczekuję nieco więcej niż oferował mi 
wówczas autor. Ale muszę przyznać, że przeczytany po latach i ogromie 
nowych doświadczeń, „Tato” uwiódł mnie ponownie, ale z innej strony, 
aniżeli zrobił to w przeszłości. 
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Ogłoszenia „dtS” 
tel. 87 566-28-25

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Hubala 8
w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na

REMONT DACHU budynku 
wielorodzinnego przy ul. Mjr Hubala 8

Remont polega na wymianie pokrycia dachowego  
o pow. ok. 350 mkw. w budynku o wymianach 9,6 m x19,6 m +  
3,4 m x 6,2 m (klatka schodowa).

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Oferta na remont dachu budynku wielorodzinnego 
przy ul. Hubala 8” na ręce zarządcy w miejscu inwestycji  
do dnia 3.07.2018 r. godz. 16.00 po uprzednim kontakcie 
telefonicznym i uprzedniej wizji lokalnej.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 6.07.2018 r. godz. 18.30.

Specyfikację przetargową i dokumentację techniczną 
budynku udostępnia oraz szczegółowych informacji udziela 
Zarządca Andrzej Sowul – kom. 793 406 433.

Zamawiający zastrzega prawo swobodnego wyboru 
oferenta lub unieważnienia w części lub w całości bez 
podania przyczyn. Oferty nie będą zwracane.  

144/2018

dyŻury kOnSultaCyJne
członków Suwalskiej Rady Seniorów 

w siedzibie Suwalskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych 
przy ul. Ciesielskiej 15 w godz. 10.00-13.00:

19 czerwca – irena Pietraszkiewicz
26 czerwca – włodzimierz Marczewski
10 lipca – lucyna Śniecińska
24 lipca – krystyna Polkowska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-
niu telefonicznym: 601 917 445.

Sprzedam
n Sprzedam dom piętrowy (140 m.kw.) Suwałki, ul. Bielickie-

go. Tel. 668 598 080 142/2018

OGłOSZenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
pomiędzy ulicą reja a ulicą Szpitalną 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 i poz. 1566) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLII/536/2018 z dnia 28 lu-
tego 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.06.2018 r. do 
31.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w po-
niedziałki w godzinach od 800 do 1600 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejsco-
wego planu odbędzie się w dniu 05.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 900 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie 
przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 
do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2018 r. 156/2018

Ogromne podziękowania dla całego zespołu lekarzy 
i pielęgniarek z oddziału chirurgii,

nefrologii i oddziału intensywnej terapii ze
Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera

w Suwałkach
za opiekę nad naszym tatą i dziadkiem

ŚP. Waldemarem Stafanowskim

który odszedł od nas 6 czerwca br. 

Elżbieta Paszkowska z Rodziną
157/2018

OBwieSZCZenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 maja 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.) zawiadamia, że została wydana decyzja admini-
stracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w czę-
ści o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb 
nr 0009, oznaczoną działką nr geodezyjny 33446/3 o powierzchni 0,5609 
ha, dla której prowadzona była księga wieczysta Su1S/00002115/6, 
która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 2/2018 sy-
gn. AGP.6740.420.2017.EŁ z dnia 26 lutego 2018 r. o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy 5KD i rozbudo-
wie ulicy Sportowej (od ul. Wojska Polskiego do ulicy 5 KD) w Suwałkach 
wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz nadanym 
rygorem natychmiastowej wykonalności. Z przedmiotową decyzją sygn.
GR.6833.16.2018.SW strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 
1, pokój nr 141, w godzinach pracy Urzędu.

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 07.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r.

 158/2018

infOrMaCJa

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 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 
14.06.2018 r. do dnia 04.07.2018 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.
monitorurzedowy.pl wykaz nr 8/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. nierucho-
mości przeznaczonej do dzierżawy.

160/2018



19.06.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

17

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl; znajdziesz nas również na 

facebooku: Dwutygodnik Suwalski, tel. 87 566-28-25. Redagują: stanisław Kulikowski (redaktor naczelny), Jarosław Filipowicz (sekretarz redakcji), Marek Buczyński 
oraz współpracownicy. Opracowanie komputerowe: agnieszka Bieryło. Reklamy i ogłoszenia: Katarzyna Myszukiewicz.
Druk: Drukarnia „HelIOs” s.c., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Tekstów niezamó-
wionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż następujących nieruchomości:
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 

33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzo-
ną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w 
Suwałkach przy ul. Sianożęć stanowiących własność Miasta Suwałki: 

oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącz-
nej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 
nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. 
Sianożęć;

oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabu-
dowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć.

nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. 
Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. 

Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia ener-
getyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatne-
go znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w 
przypadku jej awarii, konserwacji bądź przebudowy.

Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wyno-
si 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym 
cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% 
ceny wywoławczej.

wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Przetarg zostanie przeprowadzony 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 13 sierpnia 2018 roku o godz. 11.00 

w siedzibie urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 
w sali nr 146.

warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przele-

wem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 
roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wa-
dium przez uczestników 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 nie-
ruchomości 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.

153/2018

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

oznaczonej działką nr 24626/2 o powierzchni 0,7648 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Wylotowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 
nr SU1S/00063532/0, zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią 
administracyjno-socjalną. Budynek przeznaczony jest do rozbiórki na wnio-
sek i koszt nabywcy. nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudo-
wy usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego nr 15.1 zatwierdzonym Uchwałą 
Nr L/554/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.06.2014 roku. Na nie-
ruchomości znajdują się sieci wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. 
Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz 
nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź 
konserwacji. W przypadku kolidowania wyżej opisanych sieci z nową inwe-
stycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z 
właścicielami poszczególnych sieci. 

Cena wywoławcza: 267 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sie-
dem tysięcy złotych).

wadium: 26 700 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset zło-
tych).

Przetarg zostanie przeprowadzony 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 9 lipca 2018 roku o godz. 11.00 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 gotówką lub przele-

wem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 

4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 5 lipca 2018 roku. 
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja 
przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników 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 nie-
ruchomości 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.
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jak kapłan 
i polityk ludzi 
podzielili

Suwalczanie byli świadkami uro-
czystości patriotyczno-religijnej, czyli 
odsłonięcia pomnika ofiar tzw. Obławy 
Augustowskiej,  a ściślej obław y  
z Lipca1945 roku przeprowadzonej po 

obu stronach granicy polsko-radzieckiej,  dziś to oczywiście granica 
z Białorusią i Litwą. 

Jak widać już nawet nazwa nie jest tu sprawą oczywistą, wątpli-
wości jest jednak znacznie więcej. Pierwsza to ta podzielana przez 
licznych suwalczan, dotycząca lokalizacji pomnika; dlaczego po-
mnik ofiarom Obławy Augustowskiej stanął nie w Augustowie, 
lecz w Suwałkach i dlaczego, jeśli już, na ruchliwym rondzie, gdzie 
naprawdę trudno o skupienie, a każda uroczystość to koniecz-
ność zablokowania normalnego ruchu. Kolejna to kształt este-
tyczny i ideowy pomnika, który wykorzystuje symbol (kotwicę) 
Polski Walczącej,  kojarzący  się raczej z Powstaniem Warszawskim  
i Państwem Podziemnym, zaś ofiary obławy to w olbrzymiej więk-
szości cywilne przypadkowe ofiary, co zresztą zbrodnię NKWD czyni 
jeszcze bardziej okrutną i ohydną. A wiem o tym dobrze, bo z wielo-
ma świadkami tamtych tragicznych wydarzeń rozmawiałem w la-
tach 1988-89.

Inicjator budowy pomnika, prałat Stanisław Wysocki doskonale 
wiedział o tych zastrzeżeniach, choćby dlatego, że kilkakrotnie zgła-
szałem mu te uwagi podczas licznych spotkań poprzedzających re-
alizacje monumentu. Ksiądz był niewzruszony i z determinacją parł 
do celu. Zyskał obietnicę prezydenta Suwałk i radnych istotnego dofi-
nansowania budowy pomnika, zgodę Rady Miejskiej na budowę po-
mnika w miejscu wybranym przez siebie. Wszyscy, mimo zastrzeżeń, 
chcieli uhonorować ofiary obławy.

Kiedy ks. Wysocki miał już wszystko, łącznie z hojnym dofinan-
sowaniem ze strony, jak informowały media rządowe  m.in. spółki 
Skarbu Państwa (to także nasze pieniądze) z pogardą machnął rę-
ką na te marne 100 tysięcy złotych, które dawał suwalski samorząd. 
A skoro już nie wziął samorządowych złotówek, mógł, wspólnie z wi-
ceministrem J. Zielińskim, zaprosić tylko swoich. Swoimi okazali się 
ci, którzy już pełnią wysokie funkcje z nadanie PiS, lub ci, którzy o te 
funkcje się ubiegają. Ci inni nie są godni miana patriotów, więc ich 
udział w uroczystości był niewskazany. Prezydent miasta  nie ma le-
gitymacji PiS.  Znaczy nie patriota, nie zapraszamy. Radni? Tych dzie-
więciu z PiS, bo patrioci, zapraszamy, pozostałych czternastu, skoro  
nie należą do PiS, nie zapraszamy. 

Swoją drogą, większość suwalczan, skoro tak wybierają, inaczej niż 
organizatorzy uroczyści odsłonięcia pomnika pojmują patriotyzm. 
Bo co do tego, że suwalczanie są patriotami, ja nie mam wątpliwości.  
I to wszyscy. Niezależnie od tego, czy głosują na tych, czy tamtych.

 Kiedy ludzi na lepszych (bo swoich) i gorszych (bo ośmielają się 
myśleć trochę inaczej) dzieli pełen pychy i arogancji polityk, to można 
to jakoś pojąć, bo to w Suwałkach nie pierwszyzna, kiedy w takie po-
działy wpisuje się szanowany kapłan, zaczyna być smutno i strasznie.

 Stanisław Kulikowski
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chłodnym
okiem

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Miasto Suwałki uczestniczy w realizacji projektu pn. 
„sztuka i kultura w miastach pogranicza 
polsko-litewskiego jako atrakcja turystyczna”  
nr lT-pl -25  – 194

Projekt pn. Sztuka i kultura w miastach pogranicza polsko-
litewskiego jako atrakcja turystyczna” jest realizowany w ramach 
Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska przez Instytucję 
Publiczną Sveikatingumo idéjos” z Mariampola – partnera wiodącego 
oraz Miasto Suwałki – pełniącego rolę partnera współpracującego.
Głównym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu  
w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną.
Projekt realizowany wspólnie przez Instytucję Publiczną 
„Sveikatingumo idéjos” z Mariampola i Miasto Suwałki przyczyni 
się do zwiększenia zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego w turystyce na obszarze transgranicznym w polskiej  
i litewskiej części Suwalszczyzny.  Utworzenie transgranicznego szlaku 
dziedzictwa kulturowego przyczyni się do wzrostu liczby turystów 
oraz spowoduje powstanie nowych miejsc pracy w sektorze usług 
turystycznych na pograniczu polsko – litewskim. Zostaną nawiązane 
trwałe więzi współpracy pomiędzy instytucjami kultury i artystami  
z Suwałk i Mariampola. 

Główne działania projektowe obejmują:
1. Utworzenie szlaku dziedzictwa kulturowego 

Suwałki – Mariampol.
2. Oznakowanie wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego

i obiektów powiązanych znajdujących się na szlaku 
Suwałki – Mariampol.

3. Opracowanie interaktywnej mapy szlaku dziedzictwa
kulturowego Suwałki – Mariampol, przystosowanej do publikacji 
w Internetu.

4. Wydanie przewodnika turystycznego po szlaku dziedzictwa
kulturowego Suwałki – Mariampol w nakładzie 1 600 egz. oraz 
opracowanie przewodnika w wersji elektronicznej.

5. Promocję szlaku dziedzictwa kulturowego Suwałki – Mariampol
na portalach społecznościowych w Internecie.

6.Organizację konferencji turystycznej w Suwałkach.
7. Organizację warsztatów artystycznych w Mariampolu.
8. Organizację wystawy przedmiotów dziedzictwa kulturowego 

w Mariampolu, wykonanych w cukrze.
  
Termin realizacji projektu:
01.02.2018 r. – 31.01.2019 r. 

Koszt całkowity projektu 
44.257,63 EUR

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 37.618,97 EUR (85%),
w tym:
	IP „Sveikatingumo idéjos” Mariampol: 21.489,64 EUR
	Miasto Suwałki: 16.129,33 EUR

Wkład własny; 6.638,66 EUR (15%), w tym:
	IP „Sveikatingumo idéjos” Mariampol: 3.792,30 EUR
	Miasto Suwałki: 2.846,36 EUR
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XViii Piknik 
kawaleryJSki 

– dni kawaleryJSkie
w SuwałkaCH

23–24 CZerwCa 
2018 rOku

Program XViii Pikniku 
kawaleryjskiego 
– dni kawaleryjskich w Suwałkach

23.06 – Plac nad Zalewem ark adia
13.00 – Otwarcie XVIII Pikniku Kawaleryjskiego
13.15-15.30– Zawody i pokazy sprawności ka-

waleryjskiej
15.30-17.00 – Przemarsz oddziałów ulica-

mi Suwałk
19.30-22.30 – Wieczór Kawaleryjski

24.06 – Plac pomiędzy ulicami 
Świerkową i nowomiejską
11.00-12.00 – Przemarsz oddziałów kawalerii 

ulicami Suwałk
12.00-13.30 – Zawody i pokazy sprawności ka-

waleryjskiej.
13.30-14.00 – Inscenizacja historyczna – po-

tyczka z okresu wojny polsko-bolsze-
wickiej 

14.00-15.30 – Zawody i pokazy sprawności 
kawaleryjskiej 

15.30-15.45 – Pokaz historyczny litewskiego 
rycerstwa średniowiecznego oraz kon-
kurs dla publiczności

15.45-16.00 – Ogłoszenie wyników i rozda-
nie nagród w Konkursie Sprawności 
Kawaleryjskiej

16.00-17.00 – Pokazy i konkursy w skokach 
przez przeszkody

17.00  – Rozdanie nagród i zakończenie 
Pikniku 

Pokazom i konkursom towarzyszyć bę-
dą: promocja książki Grzegorza Płatonowa 
„Ordery, odznaczenia i odznaki żołnierzy 
garnizonu Suwałki”, dioramy historyczne, 
wystawy militariów i broni, stoisko z publi-
kacjami regionalnymi, stoiska i prezentacje 
sponsorów.

Więcej na: www.muzeum.suwalki.pl

159/2018

o eWanGelikach
Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyz- 

ny oraz Archiwum Państwowe w Suwałkach 
zorganizowały kolejne spotkanie w ramach 
cyklu „Dawne wielokulturowe Suwałki: Żydzi, 
Starowiercy, Ewangelicy”.  Tym razem pozna-
liśmy historię suwalskich Ewangelików, o któ-
rych mówili ks. dawid Banach, proboszcz 
parafii ewangelickiej i dr krzysztof Snarski 
(na zdjęciu od lewej). 

Spotkanie  odbyło się w siedzibie archi-
wum, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu 
Miejskiego.



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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>> jaka kładka 
nad czarną hańczą?

Wiemy jak będzie wyglądała kładka nad Czarną Hańczą po zakończe-
niu budowy. Ta inwestycja przy moście na ulicy Wojska Polskiego wywo-
łała dyskusję wśród suwalczan.

Była ona konieczna ze względu na potrzebę położenia nowej rury cie-
płowniczej. Istniejąca rura nie była w stanie zapewnić odpowiedniej ilości 
ciepła w nowych budynkach powstających na południu Suwałk. O lokali-
zacji tej inwestycji zdecydowały też względy ekonomiczne.

Dzięki niej suwalski PEC będzie w stanie dostarczyć odpowiednią 
ilość ciepła do mieszkań w południowej części miasta. Po zakończeniu 
prac powstanie tam kładka pieszo-rowerowa. Budowa ma zakończyć się 
jeszcze w tym miesiącu.

źródło: PEC w Suwałkach
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SuwalSki GloS Seniora-

Relacje międzypokoleniowe są podstawą funkcjonowa-
nia każdego społeczeństwa. W kulturach tradycyjnych, se-
niorzy byli traktowani jako niezastąpiona skarbnica mądro-
ści i doświadczenia. A młodzi – zobowiązani do tego, by 
ich słuchać, postępować zgodnie ze wskazaniami i czcić. 
To przeszłość. Współcześni rodzice nie są w stanie prze-
widzieć , jak będzie wyglądało życie ich dzieci. Ani za nimi 
„nadążyć”. Szybkie tempo zmian i postęp technologiczny 
sprawiają, że wiedza i informacje gromadzone przez całe 
życie jednego pokolenia szybko się dezaktualizują, a mło-
dym coraz łatwiej przerastać nas wiedzą i umiejętnościami. 
Rozluźniają się więzi i zależności między młodymi i starszy-
mi. Różnicują zainteresowania, systemy wartości, prefe-
rowane czy dopuszczalne sposoby zachowań. Coraz czę-
ściej słyszymy, że spotkanie pokoleń to spotkanie różnych 
kultur, konfrontacja plemion, które mówią różnymi języka-
mi. Inność wcale nie musi oznaczać braku porozumienia. 
Obecnie stoimy przed wyzwaniem rozwijania przestrzeni 
do kontaktów międzypokoleniowych, także poza rodziną: 
w kręgach sąsiedzkich, w szkole, w pracy, podczas działal-
ności na rzecz innych. Czy potrafimy współpracować? Czego  
i jak moglibyśmy uczyć się od siebie nawzajem? Jak rozwi-
jać i pielęgnować „uważność” i wrażliwość seniorów na pro-
blemy młodych i odwrotnie?

Wychodząc z założenia, że dobre relacje najlepiej się tworzą 
podczas wspólnych działań – Suwalska Rada Seniorów wspie-
ra i inicjuje dobre lokalne praktyki w tym zakresie. Oto kilka 
wybranych, znanych nam przykładów z ostatnich tygodni: 

d klub Seniora na kaczym dołku zaprosił nas na sztu-
kę „Życie beztlenowe” w ramach Teatru Forum. Uznajemy 
ją za nowatorski, niezwykły pokaz artystyczny, ale też cenny 
psychologiczny warsztat asertywności i zgodnego współ-
działania pokoleń babć i wnuczków. Zachęcamy do szersze-
go wejścia ze spektaklem do różnych środowisk, zwłaszcza 
młodzieżowych. 

d uniwersytet trzeciego wieku zorganizował. „Dzień 
babci i dziadka” ze wzruszającymi występami artystycznymi 

międzypokoleniowo i uczuciowo powiązanych par – dziad-
ków z ich wnuczkami. W ostatnią środę kwietnia br. odbyło 
się „Artystyczne Spotkanie Pokoleń” – czyli „uniwersyteckie-
go” Zespołu „Srebrne Pierwiosnki” oraz dzieci i młodzieży 
ze Studia Piosenki Świetlik, działającego przy SOK. Odbyło 
„na oczach” i przy dużym aplauzie międzypokoleniowej wi-
downi SOK.

d Zespół wokalny klubu Seniora „Centrum” często 
organizuje w przedszkolach wspólne śpiewanie i zabawy. 
Stałą praktyką jest czytanie dzieciakom ciekawych książek.

dMłode, pełne inwencji animatorki „Midicentrum” od 
kilku lat naucza-
ją seniorów ję-
zyków obcych, 
a ostatnio – roz-
poczęły atrakcyj-
nie prowadzone 
zajęcia uspraw-
niające intelek-
t u a l n i e ,  c z y l i 

przeciwdziałające sklerozie.
Podczas ostatniej majówki organizacji samorządowych  

– na scenie Parku Konstytucji zmierzyły się ze sobą podczas 
„debaty oksfordzkiej” argumenty potwierdzające i obalają-
ce tezę „Konflikt pokoleń jest nieunikniony”. Tezę tę próbo-
wała lansować Suwalska Rada Seniorów, a przedstawiciele 
Suwalskiej Rady Młodzieży żarliwie jej przeczyli.

Przyznajemy – choć na scenie bardzo staraliśmy się prze-
konać publiczność do naszych racji i „dowalić młodym”  
– poza sceną i w głębi duszy przyznajemy im rację. Bardzo 
dziękujemy Młodzieżowej Radzie Suwałk za pomysł tak 
twórczego spotkania, a zwłaszcza za każdy z tych pięknych 
i wzruszających argumentów, jakie wówczas przytoczyli 
przeciwko tezie.

Maria Lauryn

Przeciwko „konfliktowi Pokoleń”
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Domek letni na Mazurach od lat jest dla nas azylem. 
To przy jego budowie majster murarski nie trawił wtrą-
cającej się baby. „Kierowniczka, kurde, mawiał – myśli, że 
jak koło inżyniera leżała, to za inspektora nadzoru będzie tu 
robić”. Cieśla z synem byli bardziej zrównoważeni. Stary 
sprawnie operował siekierą tak ostrą, że ostrzył nią ołó-
wek. Budził respekt i pokorę. Ale też czasem bajdurzył: 
„Paniusiu, albo wy będziecie ciosać te bale, a ja pójdę na 
stryszek poleżeć, albo ja pójdę na stryszek poleżeć, a wy 
pociosacie te bale”.

Dom stoi już od lat i dobrze służy. Latem nam, a zimą 
złodziejom. Podczas pierwszych wakacji zaintrygowa-
łam sąsiadów z okolicznych daczy, kiedy przesiedzia-
łam wściekła cały dzień bezczynnie na działce, zatrza-
snąwszy chatę. „Albo ja, albo ona” – wrzeszczałam na 
męża wracającego z całodziennej wyprawy na ryby. 
Problemem była pierwsza mysz buszująca po kuchni, 
przed którą w panice uciekałam, ustępując jej placu.

Z goryczą myślałam, że to głupi pomysł budować 
domek dla myszy i komarów, bo zdarzało nam się cza-
sem uciekać przed inwazją tych owadów. „One tu były 
pierwsze niż pani. Pani nie będzie, a one będą” – ostu-
dziła mnie pani Freda, o której za chwilę.

Z biegiem czasu nauczyliśmy się koegzystować  
z komarami, osami, mrówkami, polnymi myszkami 
oraz miejscową ludnością.

Mieszkańcy wsi mają zwyczaj pozdrawiać każdego 
napotkanego człowieka. Zarówno dzieci jak i doro-

śli życzliwie wołają „dzień dobry”, kiedy mijają lub wy-
przedzają pieszo, a także kiedy poruszają się samo-
chodem, furmanką, traktorem czy rowerem. Przyjęłam 
ten sympatyczny zwyczaj i, zgodnie z zasadą, że ten 
się kłania pierwszy, kto grzeczniejszy, pozdrowiłam 
kobietę motykującą w polu. Uziemiła mnie na półto-
rej godziny! Jakby polowała na wolnego słuchacza. 
Najpierw na stojąco, potem siedząc na miedzy wy-
słuchiwałam opowieści o ślubie, porodach, potem jak 
mąż Felek umierał, ile ma hektarów, ile płaci podatku, 
kto obrabia jej ziemię, ponieważ jest samotna, bo sy-
nowie „po naukach” pozostali w mieście i tylko pod-
czas urlopu wpadają na krótko.

Oni nie wrócą na wieś , a ona do nich za nic nie chce, 
bo „od kaloryferów skóra na niej trzeszczy i pęka, a w gę-
bie sucho”. W mieście jej ciasno, duszno i smrodliwie.

Oplotkowała /życzliwie/ miejskie rodziny swo-
ich synów, następnie wszystkich wiejskich sąsiadów, 
zapraszała „zawsze” po darmowe jabłka i warzywa,  
i na koniec podstępnie zapytała, ile wiosen jej liczę… 
Pomyliłam się o dwanaście! Kiedy oznajmiła, że ma 
skończone 82 lata, wykrzyknęłam zdumiona, że to 
kawał życia, pozazdrościć, że jeszcze pracuje fizycz-
nie. Tu podpadłam swojej nowej znajomej! „A co to 
jest 82 lata – obruszyła się – Pani, ja ledwie parędzie-
siąt razy widziała konwalie i bez, kwitnące sady, bo-
ciany i śnieg. I tylko żyję i czekam, czy jeszcze dane mi 
będzie widzieć. Wy filmów w telewizorze więcej się na-
patrzycie za tydzień”.

Telewizora pani Freda nie ogląda, bo to złodziej 
czasu. Mąż też by jeszcze pożył, żeby go nie dener-
wował ten Pawlak od chłopów. „Ziemia będzie rodzić 
i matki będą rodzić”. Ją irytuje najbardziej to ciągłe 
wmawianie, że do szczęścia ludziom najbardziej jest 
potrzebne pachnące mydełko, guma do żucia, napitki 
i różne paciorki. „Słońce będzie wschodzić i zachodzić 
bez oglądania się, jaki minister czy premier rządzi. Daj 
Boże, za rok doczekać i znów zobaczyć skowronka, bo-
ciana, potem snopki zżęte, potem jeszcze niebo i śnieg. 
Tak pani, świat jest piękny, tylko ludzie ślepe od telewi-
zora. Życie migiem przeleci i nikt nie wie, czy tam będą 
chabry i śnieg…”

Spacer uznałam za udany. Na świeżym, wiejskim po-
wietrzu otrzymałam dawkę ożywczej, prostej i niepre-
tensjonalnej myśli.  Próbowałam sobie przypomnieć, 
ile razy w życiu widziałam przylaszczki albo skowron-
ka… W drodze powrotnej wybałuszałam oczy a to na 
chabry, a to na gniazdo bocianie, a to na falujące zbo-
że… Daj Boże, za rok doczekać – cytowałam w my-
ślach panią Fredę. Przegapiłam w tym roku konwalie…

Regina Skórkiewicz

zoBAczYĆ  konwAlie...
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taką nazwę przyjęło Stowarzyszenie twórczych 
Seniorów, które powstało w Suwałkach w czerw-
cu 2016 r. Choć działa zaledwie 2 lata i liczy tylko 25 
członków, wyraźnie zaznaczyło już w mieście swoją 
niezwykle aktywną obecność.

Słowo – ROZŁOGI – oznacza pędy roślinne, które roz-
gałęziają się w różnych kierunkach. Z rozłogów wyrasta-
ją nowe  rośliny o różnorodnych kształtach i barwach, 
przynosząc radość środowisku i wzbogacając je. Nazwa 
ta dobrze ilustruje cele działania  organizacji.

Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków roz-
woju intelektualnego twórczym osobom starszym oraz 
niepełnosprawnym, a  głównym celem jest stymulowa-
nie i wspieranie  rozwoju osobowego  seniorów w sferze 
umysłowej i społecznej, jak też działania na rzecz rozwo-
ju szeroko  rozumianej nauki, kultury i sztuki.

Cele te realizowane są poprzez działania polegające na:
– przełamywaniu stereotypów na temat seniorów i starości;
– promowaniu  pozytywnego wizerunku osoby starszej;
– wzmacnianiu integracji międzypokoleniowej poprzez 

m.in. realizację projektów i inicjatyw międzypokole-
niowych;

– organizowaniu międzypokoleniowych spotkań inte-
gracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościo-
wych i innych. 

– organizacji czasu wolnego, poprzez uczestniczenie 
w zajęciach sekcji:

*  poetycko-literackiej, teatralnej, muzycznej, fotogra-
ficznej, plastycznej,
*  naukowo-badawczej, turystycznej, artystycznej 

działalności regionalnej.

W ramach stowarzyszenia działa zespół teatralny 
„rozłogi”, który zadebiutował w grudniu 2017 ro-
ku spektaklem „Okruchy Dnia” wg książki Macieja 
Ambrosiewicza „Sztetl z długą ulicą”. Spektakl  został 
zrealizowany przy współpracy z teatrem Hybrydowym, 
działającym pod kierownictwem Mirosławy krymskiej, 
przy Suwalskim Ośrodku Kultury. Kilkakrotnie prezento-

wany  na suwalskich scenach zyskał uznanie i aplauz pu-
bliczności.

D zia ł a  rów nież  zesp ó ł  wok alno - muz yc zny 
„wspomnień Czar”, który zadebiutował w lipcu 2017 r.  
koncertem pt. „Na starych nutach babuni”. Zespół cy-
klicznie organizuje koncerty okolicznościowe dla miesz-
kańców Suwałk i ościennych powiatów.

Ponadto w tym roku, STS „ROZŁOGI”, przy wsparciu 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, będzie  głównym  orga-
nizatorem  Europejskiego Dnia Seniora. Główne uroczy-
stości  z nim związane zaplanowano na październik bie-
żącego roku. Przebiegać one będą pod hasłem „Z pasją 
przez życie”. Mamy nadzieję, że będzie to największe ar-
tystyczne wydarzenie roku, integrujące środowisko su-
walskich seniorów. 

Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z Urzędem 
Miejskim w Suwałkach, Suwalską Radą Seniorów, 
Suwalskim Ośrodkiem Kultury i innymi instytucjami, 
stowarzyszeniami i towarzystwami działającymi na rzecz 
naszego miasta.

Serdecznie zapraszamy seniorów oraz młodsze poko-
lenia mieszkańców Suwałk i okolic do współpracy oraz 
na nasze spektakle i koncerty.

Elżbieta Krzeptowska-Wisiecka
Krystyna Polkowska

„rozŁoGi”

Biuro naszego stowarzyszenia mieści się w Suwałkach 
przy ul. Noniewicza 71 pok. nr 6 i czynne jest w ponie-
działki i środy w godzinach 10.00 do 12.00.

Ponadto jesteśmy obecni pod telefonami:
Prezes Jerzy Sidor  – 508 850 334
Wiceprezes Bogdan Byczkowski – 500 581  723
Prowadząca biuro – elżbieta krzeptowska-wisiecka 

– 509 690 979 oraz e’mail – sts_rozlogi@onet.pl.
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waŻne dla SuwalSkiCH SeniOrów:

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

„SuwAlSkA kArtA MieSzkAńcA”
To kompleksowy program, którego głównym celem jest zwięk-

szenie dostępności mieszkańców do dóbr kultury, sportu i re-
kreacji. Karta będzie wydana w 4 wersjach: zwykła, rodziny wie-
lodzietnej, osoby niepełnosprawnej i seniora. W zależności od 
rodzaju – różny będzie katalog ulg i zniżek, z których posiadacz 
karty będzie mógł korzystać. 

Suwalska Karta Mieszkańca seniora wydawana będzie tym oso-
bom, których podatki – rozliczane w PIT, zasilają budżet miasta. 
Wiek uprawniający do karty, to ukończone 60 lat w przypadku ko-
biet i powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn. 

Wysokość zawartych w niej zniżek przedstawia się następująco:

Przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w oparciu o imien-
ne bilety okresowe (nie dotyczy osób, których uprawnienia do bez-
płatnych przejazdów określono w stosownej uchwale Rady Miejskiej 
w Suwałkach, mi.in. seniorzy powyżej 70 roku życia jeżdżą za darmo)

50%

Zakup biletu wstępu do Aquaparku, w oparciu o bilety indywidual-
ne (strefa basenowa, saunowa i grota solna)

50%

Zakup biletów wstępu na ścianę wspinaczkową i usługi instruktora 50%
Zakup biletów i karnetów wstępu do siłowni i pływalni OSiR 50%
Wypożyczenie sprzętu sportowo-rekreacyjnego OSiR 30%
Wynajem kor tów tenisow ych do celów indy widualnych  
– nie komercyjnych

30%

Zakup biletów wstępu do Muzeum Okręgowego 50%
Zakup biletu wstępu na wybrane imprezy organizowane przez 
Suwalski Ośrodek Kultury

40%

Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia 100%

***
Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy pierwszy list od na-

szej Czytelniczki. Autorką jest Pani krystyna kimszal – suwal-
ska seniorka, która z powodu niepełnosprawności musi zmagać 
się z licznymi ograniczeniami. Pani Krystyna sygnalizuje nam na-
stępujące problemy:

* na terenie i wokół bazarku przy ul. 1 Maja nie ma ani jednej 
ławki, na której można by odpocząć,

* w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie do niedawna zatrud-
niony był masażysta, bardzo potrzebny osobom niepełnospraw-
nym. Obecnie go nie ma, mimo zgłaszanych próśb,

* nikt dotąd nie pomyślał, że niepełnosprawni, by mogli współ-
uczestniczyć w różnych wydarzeniach lokalnych, zgodnie z ha-
słem „Seniorze – wyjdź z domu” – potrzebują w tym względzie 
pomocy. Zwłaszcza w weekendy, gdy MOPR nie pracuje. Pojazd 
do przewozu niepełnosprawnych w różne miejsca, także do DDP 
„Kalinka” pilnie potrzebny.

Pani Krystynie bardzo dziękujemy za list i wzorowy przykład 
aktywności obywatelskiej. Postulaty przyjmujemy do wiadomości  
i do serca. To na początek. O ciąg dalszy też obiecujemy zadbać. 
Pozdrawiamy Panią Krystynę i Czytelników, zwłaszcza niepełno-
sprawnych.   Suwalska Rada Seniorów

Tegoroczny maj przyniósł Suwalskiej Radzie 
Seniorów dwa szczególne wydarzenia. Bolesne 
i radosne. Ot – samo życie! Pierwszym jest poże-
gnanie – ryśka roguckiego – społecznika, ser-
decznego kolegi, pasjonata sportu i fotografo-
wania. Drugim – poznanie reginy Skórkiewicz 
– nowej koleżanki – redaktorki. Jest seniorką  
– polonistką, utalentowaną pisarką i poetką, do-
tąd „działającą” w ukryciu. Prezentowany wiersz 
powstał 2 lata temu, po śmierci Męża Reni. Dzisiaj 
– wraz z autorką – dedykujemy go Ryśkowi i rów-
nie bliskiej nam – Jego żonie – Marii. 

OwSZeM
Piosenki, wędrówki
Także listy, widokówki
Wzniosłe cele,
Przygód wiele,
Nie miłosnych, nie.
Przyjaźń, książki
Księżyc, prążki,

Barwne koła
Zalotne uśmiechy,
Nawet szkoła
Prócz miłości

Las cienisty
Wiatr porywisty
Śnieg bielutki
Niezabudki
Śmietankowe lody
i radość swobody

Nieskrępowanej miłością.
Gwiezdne niebo
Płacz w potrzebie…
Lecz cóż to warte,
Gdy nie ma ciebie … 

Regina Skórkiewicz
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