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tłumy w midicentrum
Budowanie z klocków lego oraz tworzenie animacji poklatko-

wych, to jedne z atrakcji przygotowanych na wakacje przez suwalskie 
MidiCentrum. W wakacje ten oddział suwalskiej Biblioteki Publicznej im. 
M. Konopnickiej zapewnia dzieciom i młodzieży masę atrakcji. Każdego 
dnia na uczestników czeka coś innego: gry komputerowe i planszowe, 
eksperymenty, kreatywne zabawy i zajęcia familijne. 

– Jest duże zainteresowanie tymi zajęciami. Niestety, czasami musimy 
odmówić dzieciom udziału w zajęciach, bo brakuje miejsca do zabawy  
w Midicentrum – opowiada marta makowska z suwalskiego Midicen- 
trum.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia, w których naj-
młodsi suwalczanie próbują wyobrazić sobie, jak nasze miasto będzie wyglą-
dało za 99 lat i zbudować to za pomocą klocków. Ich zdaniem w Suwałkach 
będzie dużo nowoczesnych budowli, ale nie zabraknie również zieleni.

– W konkursie „Jak wyobrażam sobie Suwałki za 99 lat” najmłodsi su-
walczanie budują przyszłe Suwałki z klocków lego. A dlaczego za 99 lat? 

Przypominam, że w tym roku obchodzimy 99 rocznicę powrotu Suwałk  
w granice Rzeczpospolitej. Na starych fotografiach widzimy jak nasze mia-
sto wtedy wyglądało. My chcemy spojrzeć w przyszłość – wyjaśnia maria 
kołodziejska, dyrektor suwalskiej Biblioteki.

Po ukończeniu prace zostaną sfotografowane, a na internetowym 
profilu www.facebook.com/MidiCentrum/  od 15 sierpnia będzie można 
oddać swój głos na najlepsze. Konkurs potrwa do 22 sierpnia. Jego or-
ganizatorem jest Stowarzyszenie „Bibliofil” we współpracy z Biblioteką 
Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Konkurs został dofinanso-
wany przez Prezydenta Miasta Suwałki.
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Każdą podróż trzeba najpierw dobrze zaplanować. Najlepiej z Cezarym Ober-
manem instruktorem z Midicentrum

turniej nad zalewem
Aleksandra Chyła / Agata Chyła z Gdańska wśród kobiet oraz Adrian 

Bielecki / Bartosz Pietruczuk, również z Gdańska, wygrali Suwałki Beach 
Arena 2018 rozegrany nad Zalewem Arkadia. Rywalizowało 16 par mę-
skich oraz 9 żeńskich. Wystąpili zawodnicy i zawodniczki z Białegostoku, 
Trójmiasta, Olsztyna, Warszawy, Giżycka, Gołdapi, Lewkowa Starego, 
Sejn, Suwałk oraz Litwy.

Kolejny turniej na boiskach nad Zalewem Arkadia 25-26 sierpnia.  
W tym terminie odbędzie się Pogodne Suwałki CUP 2018.

Z Suwałk w niedzielę 15 lipca – już po raz dwudziesty ósmy – wyru-
szyła piesza pielgrzymka do Wilna. 10-dniowy marsz zakończy się 24 lip-
ca. Celem pielgrzymów jest wileńska Ostra Brama.

Pielgrzymi rano wzięli udział w mszy świętej, której przewodni-
czył ks. bp jerzy mazur, ordynariusz diecezji ełckiej. Z okazji 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości poświęcił on tablicę Danuty Siedzikówny  
– Inki, zawierającej ziemię z jej grobu. Pątnicy płytę pamiątkową zaniosą 
do Butrymańców na Litwie.

Hasło tegorocznej pieszej pielgrzymki z Suwałk do Wilna brzmi 
„Razem z Maryją Oblubienicą Ducha Świętego” a wzięło w niej udział 900 
pielgrzymów podzielonych na siedem grup: białą, czerwoną, niebieską, 
pomarańczową, zieloną, złotą, żółtą.

Czwarty raz do Wilna 
idą, Grażyna nowicka  
z  Puław (na zdjęciu po pra- 
wej) oraz małgorzata 
l e w o c z  z  O s t r o w i 
Mazowieckiej. – Podczas 
pielgrzymki możemy nała-
dować swoje duchowe ba-
terie na cały rok, a przycią-
gają nas tutaj fajni ludzie, 
atmosfera, oraz wspania-
ła organizacja – mówią 
zgodnie.

 Swoistą rekordzistką 
jest ludmiła kołoczek z Czechowic-Dziedzic 
(na zdjęciu obok). – Mam 83 lata, wcześniej cho-
dziłam na inne pielgrzymki ale od 1996 roku je-
stem wierna tej suwalskiej do Wilna – mówi se-
niorka.

 Pielgrzymi mają do przejścia ok. 260 km  
– ok. 30 km dziennie. Do Ostrej Bramy dotrą  
24 lipca. Tam wezmą udział w uroczystym nabo-
żeństwie, a następnego dnia zwiedzą Wilno. Do 
Suwałk wrócą 26 lipca.

do ostrej bramy>>

>>
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Drogie Funkcjonariuszki,
Drodzy Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni 
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Niestety, nie miałem możliwości przekaza-

nia Wam życzeń z okazji Święta Policji dlatego też 
pozwólcie, że w imieniu suwalskiego samorządu  
i wszystkich suwalczan przekażę Państwu najser-
deczniejsze podziękowania i słowa uznania za pra-
cę jaką codziennie wykonujecie na rzecz naszego Miasta i całego regionu. 

Święto Policji to szczególna okazja by wyrazić szacunek za Waszą  
trudną, niebezpieczną i wymagającą pracę. 

Życzę Wszystkim Pracownikom Komendy Miejskiej Policji wielu  
nowych sukcesów, satysfakcji z dotychczasowych dokonań, zrealizowania  
zawodowych zamierzeń i planów oraz powodzenia w życiu osobistym. 

Z serdecznymi pozdrowieniami
     Prezydent Miasta Suwałk 

 

Suwałki 17 lipca 2018 r.
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Już są przyjmowane wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca. 
Wnioski można składać w 5 punktach:

– aquapark, ul. Papieża Jana Pawła II 7 (pon.-pt. 9-17)
– Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Szpitalna 66 (pon.-pt. 9-17)
– hol hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 2 (pon.

-pt. 9-17)
– Urząd Miejski przy Straży Miejskiej, ul. Noniewicza 71A (pon.-pt.  

9 -17 oraz sob. 10-14)
– Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, ul. Noniewicza 71A 

(pon. 8-16, wt.-pt. 7.30-15.30).
suwalska karta mieszkańca ma cztery wersje:
– Karta zwykła – kolor biały
– Karta rodziny wielodzietnej – kolor zielony
– Karta osoby niepełnosprawnej – kolor niebieski
– Karta seniora – kolor żółty.

Kto może otrzymać Suwalską Kartę Mieszkańca?
suwalską kartę mieszkańca może otrzymać każdy mieszkaniec 

suwałk, który:
a) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z 
decyzji US, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczo-

nego ostatnio roku podatkowego są Suwałki,
b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie 

Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,
c) jest osobą bezrobotną,
d) otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Suwałkach.
Suwalską Kartę Mieszkańca mogą otrzymać również członkowie ro-

dziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których 
miejscem zamieszkania są Suwałki:

a) niepracujący współmałżonek,
b) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub 

studia do 26 roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach 
dla dorosłych,

c) osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej 
bez ograniczenia wieku.

Suwalska Karta Mieszkańca skierowana jest też do dzieci przebywa-
jących w suwalskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz w rodzi-
nach zastępczych z terenu Suwałk.

korzyści z posiadania suwalskiej karty mieszkańca:
Suwalska Karta Mieszkańca będzie uprawniała do wielu zniżek i pre-

ferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci 
i młodzieży czy tańszych biletów dla pozostałych uczestników progra-
mu, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych suwalskich obiek-
tów sportowych, a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do 
Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie Karty będzie również upraw-
niało do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez su-
walski samorząd. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest 
skierowana. Do programu Suwalska Karta Mieszkańca mogą przystąpić 
partnerzy, czyli firmy i przedsiębiorcy. Partnerzy będą zobowiązani do 
udzielenia posiadaczom karty rabatów w wysokości co najmniej 10%  
i oznaczenia swojego lokalu naklejką Partnera Programu. 

Tabela zniżek na stronie: www.um.suwalki.pl
– Podchodzimy do tego kompleksowo i proponujemy program, któ-

ry ma na celu zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców Suwałk. 
Jest on również zachętą do częstszego korzystania z infrastruktury spor-
towej, oferty kulturalnej proponowanej przez miasto czy komunikacji 
miejskiej – mówi Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

ulgi w ramach suwalskiej karty mieszkańca będą przysługiwa-
ły od 1 września 2018 r. 

suwalska karta mieszkańca

99 lat policji
Przed  99 laty powstał Policja Państwowa. Z tej okazji  

w Suwałkach odbyły się regionalne obchody tej rocznicy,  
w której udział wzięli policjanci z Suwałk, Augustowa i Sejn. 
Były odznaczenia, kilkudziesięciu funkcjonariuszy otrzymało  
z rąk jarosława zielińskiego, wiceministra w MSWiA nomina-
cje na wyższe stopnie.  Tradycyjnie już była to okazja do wręcze-
nia kluczyków do nowych policyjnych i strażackich pojazdów.

Odnosząc się do trwających właśnie w całym kraju protestów 
policjantów, którzy domagają się podwyżek i przywrócenia sta-
rych przywilejów, J. Zieliński zapewnił, że państwo dostrzega 
ich potrzeby i apelował do związkowców o spokojne rozmowy.
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bezpłatne badania 
wzroku i płuc

Bezpłatne badanie wzroku dzieci  
w Visus Opt yk Centrum Dobrego 
Widzenia. Barbara Pakuła, zwyciężczyni I 
edycji konkursu „bizneSÓWKI” organizo-
wanego przez Prezydenta Miasta Suwałk 
prowadzi kolejną akcję bezpłatnego ba-
dania wzroku dzieci. Akcja obejmuje 
dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Badania są 
w pełni bezpłatne. Obowiązuje rejestra-
cja – telefon 515 322 142; ilość miejsc jest ograniczona. Badania obejmują:

· sprawdzenie ostrości widzenia do dali i bliży,
· korekcję ewentualnej wady wzroku,
· sprawdzenie widzenia obuocznego dzieci, w tym wykluczenie lub 

potwierdzenie posiadania przez dziecko zeza, niedowidzenia.
W ciągu 4 lat punkt przebadał bezpłatnie niemal 700 dzieci z Suwałk 

i okolic. 
***

18 lipca (środa) Suwałki odwiedzi spiro-
bus Fundacji NEUCA dla Zdrowia, w którym 
bezpłatnie będzie można zbadać płuca.  
W spirobusie na suwalczan czekać będzie 
wykwalifikowany personel, który bezpłat-
nie wykona badania i udzieli fachowych 
porad odnośnie profilaktyki chorób ukła-
du oddechowego.

S p i r o b u s  b ę d z i e  s t a c j o n o w a ł  
w Suwałkach przy ulicy Wojska Polskiego 

23abc, między godzinami 10 a 16, przy siedzibie partnera akcji. Udział  
w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. 
Można ich dokonywać siedem dni przed planowanym badaniem pod 
tym samym adresem, gdzie odbywać się będą badania.

– Szacuje się, że na choroby płuc cierpi ponad 6 mln Polaków. Około 4 mln 
na astmę a 2,5 mln na obturacyjną chorobę płuc określaną także jako POChP. 
Niestety, spora część z chorych nie zdaje sobie z tego sprawy. Dlatego też, 
tak ważne jest wykonywanie profilaktycznych badań za pomocą spirometru, 
które umożliwiają zdiagnozowanie ewentualne schorzenia płuc. Wykrycie 
schorzenia w odpowiednim czasie pozwala na zastosowanie odpowiednie-
go leczenia, które często pozwala na wydłużenie życia chorego – komentu-
je dr n. med. piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Zarządu Polskiej Federacji 
Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Badanie spirometryczne ma na celu ocenę sprawności układu oddecho-
wego pacjenta, w tym m.in: szybkość wydechu i pojemność oddechową 
płuc. Na jego podstawie można wykryć  obturacyjną chorobę płuc, astmę 
oskrzelową, a także zapalenie oskrzeli. Bezbolesne badanie trwa ok. 10 minut.

będzie żłobek
Firma Atelier ZETTA Zenon Zabagło za 70 tys. zł opracuje dokumenta-

cję techniczną na przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 6 na potrze-
by żłobka. Firma deklaruje, że kompletna dokumentacja ma być gotowa 
do 2 listopada 2018 roku.

Nowy miejski żłobek będzie mieścił się w zabytkowym budynku przy 
ul. Kościuszki 6. Władze Suwałk chcą wraz z końcem roku złożyć wniosek 
do programu „Maluch” by ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji.

Obecnie w kolejce na przyjęcie do żłobka miejskiego czeka ponad 300 
maluchów. Powstanie nowej placówki znacząco zmniejsz tę kolejkę. Tym 
samym w Suwałkach będą istniały 3 miejskie żłobki – żłobek na północy 
miasta, do którego uczęszcza 109 maluchów, obiekt w centrum Suwałk, 
gdzie opiekę znalazło 96 dzieci, a także nowy żłobek przy ul. Kościuszki, 
który w zależności od rozwiązań projektowych będzie mógł pomieścić 
ponad 100 maluchów. Nowy żłobek będzie pierwszą taką miejską placów-
ką, do której będą mogły uczęszczać dzieci niepełnosprawne.

W zależności od prac projektowych oraz starań o dofinansowanie 
do realizacji tej inwestycji z programu „Maluch”, modernizacja budyn-
ku na potrzeby żłobka rozpocznie się najszybciej w 2019 roku. Przy reali-
zacji tego założenia obiekt mógłby być przekazany do użytku na prze-
łomie 2019 i 2020 roku.
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Śp. wojciech tucholski
Zmarł wojciech tucholski, były przewod-

niczący Zarządu Regionu „Pojezierze” NSZZ 
Solidarność w latach 1989-1992. Miał 71 lat.  
Z zawodu był nauczycielem historii. Internowany 
w stanie wojennym. Był wieloletnim pracowni-
kiem kuratorium oświaty. Od 10 lat przebywał na emeryturze.

Rodzinie śp Wojciecha Tucholskiego składamy wyrazy współczucia.

wtorek z raDnym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przeka-

zać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 17 lipca zapraszają karol korneluk z Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej i stanisław kulikowski z Klubu Radnych „Łączą 
nas Suwałki”. Natomiast 24 lipca na suwalczan czekają kamil lauryn  
z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki oraz józef w. murawko z Bloku 
Samorządowego. Na spotkanie z radnymi 31 lipca zapraszają wojciech 
malesiński i andrzej Łuczaj z Prawa i Sprawiedliwości.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

Fot. Suwałki24

>>

wspomnienia kierowcy
Na suwalskim rynku wydawniczym 

ukazała się książka autorstwa  Kazimierza 
Dziawera „Taxi – Autobusy- Motocykle. Moje 
wspomnienia”. Wydrukowana została jedy-
nie w 300 egzemplarzach. Autor poszukuje 
sponsorów, gotowych wyłożyć pieniądze, by 
książka mogła trafić do tych, którzy interesu-
ją się historią motoryzacji, lub chcieliby po-
znać specyfikę pracy kierowcy taxi. W przy-
szłym numerze DwuTygodnika Suwalskiego 
zapraszamy na wywiad z autorem książki.

>>
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Ważnym dokumentem w śledztwie był opublikowany w 2012 r. przez rosyjskiego historyka 
ze stowarzyszenia „Memoriał” Nikitę Pietrowa, szyfrogram naczelnika Głównego Zarządu 
Kontrwywiadu „Smiersz” generała Wiktora Abakumowa do Ludowego Komisarza Spraw 
Wewnętrznych Związku Sowieckich Republik Radzieckich Ławrentija Berii z 21 lipca 
1945 r., w którym jest mowa o planie zamordowania 592 osób zatrzymanych w obławie.
Abakumow pisze do Berii, że 20 lipca 1945 r. wysłał – na polecenie Berii – do Olecka za-
stępcę naczelnika „Smiersza” Iwana Gorgonowa z grupą doświadczonych oficerów kon-
trwywiadu w celu „przeprowadzenia likwidacji bandytów aresztowanych w lasach augu-
stowskich”, m.in. z generałem Pawłem Zieleninem – naczelnikiem zarządu „Smiersz” III 
Frontu Białoruskiego. Jest tam wprost mowa o tym, że augustowskie lasy przeczesywały  
i ludzi zatrzymywały wojska III Frontu Białoruskiego wypełniając polecenie sztabu gene-
ralnego Armii Czerwonej. Działo się to w dniach 12-19 lipca. Zatrzymano łącznie 7 tys. 
049 osób. Wypuszczono 5 tys. 115 osób, 1 tys. 934 ludzi zatrzymano.
Ujawniono i aresztowano jako bandytów 844 ludzi, w tym 262 to Litwini i z tej przyczyny zo-
stali przekazani organom NKWD-NKGB Litwy. Zatem liczba aresztowanych na 21 lipca wyno-
si tylko 592 ludzi, a zatrzymanych, którzy są sprawdzani 828 ludzi – czytamy w szyfrogramie.

12 lipca obchodziliśmy dzień pa-
mięci ofiar obławy augustow-
skiej. został on ustanowiony 
przez sejm w lipcu 2015 r. dla od-
dania hołdu ofiarom największej 
zbrodni popełnionej na ziemiach 
polskich po 1945 r.

Od 10 do 25 lipca 1945 regularne oddzia-
ły Armii Czerwonej należące do 3 Frontu 
Białoruskiego i jednostki 62 Dywizji Wojsk 
Wewnętrznych NKWD, osłaniane i wspoma-
gane przez UB i pododdział 1 Praskiego Pułku 
Piechoty, przeprowadziły szeroko zakrojoną ak-
cję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy 
Augustowskiej i Suwalszczyzny. Przed kilkoma 
laty IPN nazwał ją obławą augustowską. Przez 
kilkanaście dni oddziały sowieckie otaczały 
wsie, aresztując ich mieszkańców podejrzanych 
o kontakty z partyzantką niepodległościową. 

Tablica na pomniku w Gibach

Jednakże faktem jest, że przytłaczająca 
większość aresztowanych nigdy nie miało nic 
wspólnego z podziemiem i partyzantką. Ci, któ-
rzy mówią dziś, po 73 latach od tamtych zda-
rzeń, że Rosjanie aresztowali głównie człon-
ków zbrojnego podziemia, chyba niezupełnie 
świadomie, wpisują się w NKWD-owską opo-
wieść o obławie. To meldunki NKWD słane do  
Moskwy mówiły o „potężnych zbrojnych od-
działach uzbrojonych nawet w działa”. Nic dziw-

nego,  przecież nagrody i awanse za pokonanie 
„potężnych” oddziałów uzbrojonych po zęby 
partyzantów były zapewne większe niż za mor-
dowanie bezbronnych starców, niedorostków  
i kobiet. Taka wersja była też chętnie „kupowa-
na” przez zachodnich aliantów Stalina, z który-
mi właśnie trwały rozmowy. Przecież co inne-
go zwalczać zbrojne i nieprzyjazne podziemie, 
a co innego mordować cywilne ofiary.

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 zaginął. Możliwe, 
że miejsce ich stracenia i wiecznego spoczynku 
znajduje w pobliżu granicy po stronie białoru-
skiej. Wiele wskazuje na to, że miejscem mordu 
mogły być tak zwane forty grodzieńskie; wska-
zywać może na to fakt, że samochody wywożą-
ce aresztowanych wracały wkrótce puste, więc 
miejsce mogło być blisko. Okolice Grodna speł-
niają ten wymóg…

„Pozornie w działaniach NKWD trudno do-
patrzyć się jakiejkolwiek logiki. – Obława od-
bywała się z typowo sowieckim bałaganiar-
stwem – tłumaczy były członek AK. – Żołnierze, 
oficerowie chyba też, nie mieli ochoty uganiać 
się po lasach za uzbrojonymi partyzantami. 
Ułatwiali sobie robotę. Wyciągali ludzi z cha-
łup. Mieli listy przygotowane przez szpicli. Gdy 
kogoś nie zastali w domu, brali innego. Żeby 
się zgadzała liczba. Poszukiwali nie tylko AK-
owców. Aresztowali leśników, sołtysów, bo-
gatszych gospodarzy. To dla nich byli wrogo-
wie, spuścizna po „pańskiej” Polsce” (Ireneusz 

obława

Sewastianowicz, Stanisław Kulikowski, Nie tyl-
ko Katyń 1990).

Do   „wrogów” funkcjonariusze NKWD 
zaliczali kobiety, starców, podrostków. Byli 
wśród nich również ludzie związani z podzie-
miem, ale w większości byli to zwykli miesz-
kańcy powiatów: augustowskiego, suwal-
skiego, sejneńskiego i sokólskiego. Był wśród 
nich osiemnastoletni chłopak, który właśnie 
wrócił z przymusowych robót w Niemczech.  
W rozmowach sprzed lat bardzo często pada-
ło pytanie o logikę tych aresztowań i jedyną 
odpowiedzią była ta; chodziło o totalne ster-
roryzowanie ludzi. I to się udawało aż do 1987 
roku, kiedy to Stefan Myszczyński, mieszka-
niec Dworczyska, odnalazł przy prowadzą-
cej przez puszczę drodze Giby-Rygol jakieś 
ludzkie szczątki. Myszczyński stracił w obła-
wie  trzech braci i ojczyma. Myślał, że odnalazł 
ich groby. Był to jednak, co potwierdzono bez 
najmniejszych wątpliwości, cmentarz żołnie-
rzy niemieckich.

Sprawa stała się głośnia. W Suwałkach, 
w sierpniu 1987 roku,  powstał Obywatelski 
Komitet  Pos zuk iwań Mies zk ańców Su - 
walszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r. 
Jego założycielami byli mirosław Basiewicz, 
piotr Bajer i nieżyjący już stanisław kowal- 
czyk.

Jednak, co jest powszechnie znaną praw-
dą, po dziś nie wiemy, gdzie są groby prawie 
600 osób, które nie wróciły nigdy do swoich 
domów. Trudno uznać, że władze RP zrobiły 
wszystko, by tę tragiczną tajemnicę rozwikłać.

Obchody  
z okazji 
Dnia Ofiar 
Obławy Au-
gustowskiej 
odbyły się  
w Gibach 
pod krzyżami 
upamiętnia-
jącymi osoby 
zaginione 
w obławie  
z lipca 1945 
roku
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n  Po zasięgnięciu opinii Podlaskiego 

Kuratora Oświaty prezydent Suwałk powie-
rzył janinie wandzie steczkowskiej sta-
nowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli do 31 sierpnia 2020 r.   
J.W. Steczkowska jest polonistką z wykształ-
cenia i dotąd pracowała w SODN. Wcześniej 
kierowała suwalskim Społecznym Liceum 
Ogólnokształcącym. 
n Suwalska Rada Miejska do końca obec-

nej kadencji będzie liczyła 22 radnych. 11 lip-
ca w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego opublikowano Obwieszczenie 
Komisarza Wyborczego w Suwałkach o nie-
obsadzaniu do końca kadencji mandatu rad-
nego po wygaśnięciu mandatu Grzegorza 
Gorlo wybranego w okręgu nr 2 z listy Prawa  
i Sprawiedliwości. Zgodnie z prawem w suwal-
skiej Radzie Miejskiej powinno być 23 radnych.
n Suwalski Ośrodek Rehabilitacji będzie roz-

budowany oraz zostanie do niego zakupiony 
nowy sprzęt rehabilitacyjny, co przyczyni się 
do rozwoju kompleksowych świadczeń z za-
kresu rehabilitacji leczniczej oraz zwiększenia 
dostępności i jakości usług zdrowotnych. To 
wszystko będzie kosztowało blisko 6 mln zł, 
w tym 3,4 mln z pieniędzy unijnych. Umowę 
na dofinansowanie z RPO podpisały wice-
marszałek województwa podlaskiego anna 
naszkiewicz i dyrektor suwalskiego Ośrodka 
Rehabilitacji irena Łukaszuk.
n Zespół Dance academy z SOK zdobył 

pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 14-16 
lat na Międzynarodowym Festiwalu Dzieci  
i Młodzieży Island of Talent w chorwackim mie-
ście Trogir. Najwyższe miejsce na podium wy-
tańczyła też monika Bogdanowicz w katego-
rii solo wśród 14-16-latków. Suwalscy młodzi 
artyści dobrze poradzili też sobie w katego-
rii miniformacje 17-25 lat, zdobywając srebro.

n Policjanci z Suwałk zatrzymali 21-latka. 
Suwalczanin usłyszał zarzut oszustwa i wy-
łudzenia 200 zł. Z relacji pokrzywdzonego 
wynikało, że na parkingu podszedł do nie-
go mężczyzna i zaproponował zakup papie-
rosów pochodzących z legalnych zakładów  
w atrakcyjnej cenie. Starszy mężczyzna zgo-
dził się na przedstawioną ofertę i zapłacił 200 
zł młodemu chłopakowi, ale obiecanych pa-
pierosów nie dostał. Suwalczanin zgłosił spra-
wę na policję.

>>

konsultacje geriatryczne

pieniądze dla chorych 
Suwalski samorząd miejski po raz kolejny wspiera finansowo Szpital Wojewódzki w Suwałkach 

prowadzony prze samorząd wojewódzki. Chodzi o dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury 
medycznej dla Oddziału Okulistycznego. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał umowę 
na przekazanie placówce 450 tys. zł.

– Suwalski szpital ulega ciągłej 
modernizacji, przybywa w nim 
sprzętu. Dobra diagnostyka jest 
możliwa tylko dzięki nowocze-
snej aparaturze i doświadczonym 
fachowcom, dlatego cieszę się, że 
możemy wspierać tę placówkę – po-
wiedział prezydent Suwałk.

Szpital kupi za te pieniądze pro-
cesor tkankowy, aparat do opera-
cji zaćmy oraz witrektom, a także 
zestaw narzędzi chirurgicznych do 
operacji oka. Zakupy zostaną sfina-
lizowane do końca roku.

Punkt bezpłatnych konsultacji ge-
riatrycznych dla seniorów w Suwałkach 
otwarty. Konsultacje będą odbywać 
się w każdą środę od godz. 15:00 w bu-
dynku przy ul. Mickiewicza 11. Zapisy  
i szczegóły dostępne są pod numerem 
telefonu 785-141-850.

Na konsultacje mogą zapisać się ko-
biety powyżej 60 roku życia i mężczyź-
ni powyżej 65 roku życia, będący miesz-
kańcami Suwałk.

Znamy wyniki zdawal-
ności tegorocznej matu-
ry w suwalskich szkołach. 
Suwalscy licealiści osiągnę-
li takie same wyniki zdawal-
ności matur jak absolwen-
ci liceów w Białymstoku 
i Łomży. We wszystkich 
miastach na prawach po-
wiatu w podlaskiem 88% 
zdających matury w lice-
ach zdało ten egzamin. 
Najlepiej było w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Marii Konopnickiej, gdzie wszyscy, którzy przystąpili do matury, zdali egzamin. Drugie miejsce 
przypadło „trzeciemu” liceum. W tej szkole czterech uczniów czeka sierpniowa „poprawka”. Trzeci 
wynik w mieście osiągnęło II LO im. gen. Z. Podhorskiego, gdzie zdawało 143 uczniów, pięcioro ab-
solwentów nie przystąpiło do egzaminu, a dwóch go nie zdało.

Gorzej poszło absolwentom suwalskich techników. Zaledwie 68% zdających zakończyło suk-
cesem egzamin maturalny. To mniej niż w Białymstoku i Łomży. W Zespole Szkół nr 4 na 58 absol-
wentów, do matury przystąpiło 51. Egzaminu nie zdało 16 osób. W Zespole Szkół Technicznych 
do egzaminu przystąpiło 117 osób. Spośród nich 13 nie zdało matury z jednego przedmiotu,  
a 5 absolwentów więcej niż z jednego. Do matury będą mogli przystąpić dopiero za rok. W Zespole 
Szkół nr 6 na 73 zdających, 29 osób ma prawo do poprawki w sierpniu, a dwie osoby nie zdały wię-
cej niż jednego przedmiotu.

>> wyniki maturzystów
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Suwalczanie pytają kiedy zaczną funkcjonować plaże z ratownikami 
nad Zalewem Arkadia i nad jeziorem  Krzywe. Wakacje trwają, jest 
ciepło, dzieci młodzież, jak i dorośli  kąpią się na własne ryzyko bez 
nadzoru ratowników. 

Na pytanie odpowiada dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
walDemar BorysewiCz

 
Całe zamieszane spowodowało nowe Prawo Wodne uchwalone 

przez parlamentarzystów w ubiegłym roku, a które weszło w życie  
z dniem 1 stycznia 2018 r. Nakłada ono na organizatorów kąpieliska obowią-
zek do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, prze-
kazanie prezydentowi czy też wójtowi (Gmina Suwałki – Krzywe) wniosku o umieszczenie w wykazie 
kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje się utworzyć kąpielisko. 

Niestety, nie zdążyliśmy przygotować niektórych z kilkunastu dokumentów niezbędnych do te-
go wniosku np. zgłoszenia wodnoprawnego, profilu wody w kąpielisku. Dlatego miejsca te nie bę-
dą kąpieliskami lecz miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli. Szkopuł w tym, że mo-
gą one funkcjonować według nowych przepisów tylko przez 30 dni. Dlatego zapraszam wszystkich 
amatorów kąpieli do skorzystania z naszych plaż, (zalew Arkadia jest dostępny od 12 lipca, a plaża 
w Krzywem od 15 lipca). Obie plaże są bezpieczne, bo są strzeżone przez ratowników. Można tam 
aktywnie wypoczywać, wypożyczyć kajak lub rower wodny, skorzystać z kawiarni czy też sklepiku.

CzytelniCy pytają
n W Suwałkach obowiązuje już ograniczenie 

sprzedaży alkoholu w sklepach i stacjach ben-
zynowych w godzinach od 23 do 6. Na wniosek 
radnych z różnych ugrupowań suwalska Rada 
Miejska zdecydowała o wprowadzeniu ograni-
czenia sprzedaży alkoholu w suwalskich skle-
pach i stacjach benzynowych w godzinach od 
23 do 6. O ograniczenie nocnej sprzedaży alko-
holu wnioskowała również Komenda Miejska 
Policji w Suwałkach. Nocne ograniczenie sprze-
daży alkoholu nie dotyczy gastronomii. 
n Do groźnego pożaru doszło 11 lipca przed 

godziną 8 w budynku przy ulicy Noniewicza.  
W jednym z lokali gastronomicznych zapaliła się 
butla z gazem propan-butan. W pomieszczeniu 
były także inne butle, dlatego istniało duże ryzy-
ko wybuchu. Strażakom udało się ugasić ogień. 
Z pobliskich budynków ewakuowano około 50 
osób. W akcji wzięło udział 5 zastępów straży 
pożarnej, policja, pogotowie oraz pracownicy 
miejskiego centrum zarządzania kryzysowego. 
Na szczęście nikomu nic się nie stało.
n  Ko a l i c j a  O b y w a te l s k a  P l a t f o r m a . 

Nowoczesna zaprezentowała swojego kandy-
data na Prezydenta Miasta Suwałki. Jest nim 
mariusz szmidt. Ma 33 lata. Pracował w su-
walskim Parku Naukowo-Technologicznym,  
a obecnie kieruje Funduszem Pożyczkowym  
i Poręczeniowym Agencji Rozwoju Regionalnego 
ARES w Suwałkach, w której głos decydujący ma 
samorząd województwa podlaskiego. 
n Do groźnego wypadku doszło 12 lipca na 

ulicy Raczkowskiej. Motocyklista zderzył się  
z samochodem osobowym. Ze wstępnych usta-
leń wynika, że motocyklista jechał prawidłowo. 
Zarówno on, jak i jego pasażer trafili do szpita-
la. Za kierownicą volkswagena siedział 28-let-
ni mężczyzna.
n Suwalscy policjanci przyłączyli się do ogól-

nopolskiego protestu. Mundurowi domagają 
się 650 złotych podwyżki, wprowadzenia płat-
nych zwolnień lekarskich oraz przywrócenia po-
przednich zasad przechodzenia na emeryturę. 
Od 10 lipca policjanci za drobne przewinienia 
nie wystawiają mandatów karnych, a jedynie 
udzielają pouczenia. Przystąpienie do protestu 
to indywidualna decyzja każdego policjanta.
n Suwalski samorząd przygotował prezent 

dla rodziców suwalskich noworodków. Rodzice 
zameldowani w Suwałkach, odbierający akt 
urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, oprócz 
karnetu do Aquaparku otrzymają też ręczniczek 
z logo Pogodne Suwałki. To typowe ręczniczki  
z kapturkami dla niemowlaków. 

trwa nabór do sbo
Trwa nabór wniosków do szóstej edy-

cji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Mieszkańcy Suwałk mają ponownie do wy-
korzystania aż 2,6 mln zł. Kwota podobnie, 
jak rok temu, podzielona jest na 3 grupy 
projektów. Zgłoszenia można składać do 17 
sierpnia 2018 roku.

– W ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok proponujemy 
Państwu kontynuację sprawdzonych i pozy-
tywnie przyjętych rozwiązań z ubiegłego roku, 
jakimi są projekty małe, duże i społeczne – infor-
muje Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Pojedynczy „duży” projekt inwestycyj-
ny nie może przekroczyć kwoty 800.000 zł. „Mały” projekt inwestycyjny nie  może być droższy niż 
100.000 zł, a pojedynczy kulturalny lub społeczny projekt może maksymalnie kosztować 20.000 zł.

Zgłoszenia projektów mieszkańcy Suwałk oraz organizacje pozarządowe prowadzące działal-
ność na terenie Suwałk mogą składać na formularzach dostępnych na stronach internetowych: 
www.um.suwalki.pl i www.konsultacje.suwalki.eu, a także w Wydziale Inwestycji i Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miejskiego. Formularze w wersji papierowej można składać do 17 sierpnia  
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1 p.4. Potem te propozycje poddane 
będą weryfikacji, a opisy projektów będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
i DwuTygodnika Suwalskiego. Głosowanie rozpocznie się 22 października i potrwa do 9 listopada. 
Więcej na: www.um.suwalki.pl
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skŁaD wiGier
Jedynie skład bramkarzy nie zmienił się. 

Wigierskiej bramki bronić będą:
Hieronim Zoch (ur. 1990 r.), Damian Węglarz 

(ur. 1996 r. – wypożyczony z Jagiellonii Białystok, 
w Wigrach grał już wiosną poprzedniego sezo-
nu), Krzysztof Sztukowski (ur. 2000 r. – wychowa-
nek klubu).

W obronie ze składu Wigier z poprzedniego se-
zonu pozostali: Adrian Jurkowski (ur.1992 r.), Bartosz 
Olszewski (ur. 1999 r.), Paweł Olszewski (ur. 1999 r.) 
Adrian Piekarski (ur. 1998 r. – wychowanek klubu). 

Nowi obrońcy w suwalskiej drużynie: Adrian 
Karankiewicz (ur. 1987 r. – powrócił do Wigier po 
rocznym pobycie w Stomilu Olsztyn), Wojciech 
Kuriata (ur. 1996 r. – z MKS Ełk), Arkadiusz Najemski 
(ur. 1996 r. – z Legii Warszawa), Konrad Pojawa  
(ur. 1998 r. – ze Śląska Wrocław), Jonatan Straus  
(ur. 1994 r. – z Jagiellonii Białystok).

W pomocy z ubiegłorocznego składu Wigier 
pozostali: Piotr Kwaśniewski (ur. 1997 r.), Karol 
Mackiewicz (ur. 1992 r.), Jakub Świątek (ur. 2003 r. 
– wychowanek klubu), Bartosz Gużewski (ur. 
1999 r.), Przemysław Żukowski (ur. 1998 r. – wy-
chowanek klubu).

Nowi pomocnicy w suwalskim zespo-
le: Robert Bartczak (ur. 1996 r. – poprzednio  
w Legii Warszawa), Paweł Kaczmarczyk (ur. 1998 
r. – w poprzednim sezonie w GKS Tychy, wypo-
życzony z Jagiellonii) Filip Karbowy (ur. 1997 r.  
– z Górnika Łęczna), Bartosz Mroczek (ur. 1994 r.  
– z Sokoła Aleksandrów Łódzki), Damian 
Pawłowski (ur. 1999 r. – z Pogoni Szczecin), 
Dawid Polkowski (ur. 1998 r. – z Pogoni Siedlce, 
wypożyczony z Jagiellonii).

Atak Wigier zmienił się w połowie. Z po-
przedniego składu pozostali: Laurentiu Iorga 
(ur. 1988 r. – z rumuńskiej FC Voluntari) i Maciej 
Radaszkiewicz (ur. 1997 r. – wychowanek klubu). 
Nowi napastnicy to: Kamil Sabiłło (ur. 1994 r.  
– z Unii Skierniewice) i Aron Stasiak (ur. 1999 r. 
– z Pogoni Szczecin).

Zmienił się też trener. Poprzedni – Artur 

Skowronek niespodziewanie odszedł do bo-
gatszej Stali Mielec. Zastąpił go Kamil Socha– 
debiutant w I lidze. 

Od lewej Kamil Socha wraz ze swoimi asystentami, 
byłymi piłkarzami Wigier: Danielem Ołowniukiem 
(II trener) oraz Adamem Pomianem (trenerem 
przygotowania fizycznego)

przyGotowania Do sezonu
W czasie przygotowań do nowego sezo-

nu Wigry rozegrały kilka sparingów. I cho-
ciaż nie można przeceniać wyników takich 
meczów, to suwalski zespół zanotował kilka 
dobrych rezultatów. Wigry zremisowały 0:0  
z mistrzem Rumunii CFR Cluj. Remisem 2:2 za-
kończył się też mecz z wicemistrzem Polski 
Jagiellonią Białystok. Gole dla Wigier strzelili: 
A. Karankiewicz i W. Kuriata. Wigry pokonały 
2:0 Dainavę w litewskiej Olicie. Suwalski zespół 
wygrał 1:0 ze Stomilem Olsztyn. Gola strzelił  
J. Straus. W ostatni weekend Wigry rozegra-
ły dwa mecze towarzyskie dzień po dniu. 
Najpierw zremisowały 0:0 z Olimpią Zambrów. 
A w meczu rozegranym z okazji jubileuszu 
70-lecia Rominty Gołdap suwalski zespół wy-
grał 3:0. Wszystkie gole strzelił A. Stasiak.

Dziwne rozGrywki
Jesienią Wigry mają zaplanowanych do 

rozegrania aż 21 meczów ligowych. Tyle za-
planowali organizatorzy rozgrywek, a ile rze-
czywiście się odbędzie, przekonamy się na po-

czątku grudnia. 21 kolejkę zaplanowano na  
1 grudnia. W polskich warunkach klimatycz-
nych jest to odważna decyzja. Na pewno 
nie podjęto jej z myślą o marznących na try-
bunach kibicach. W tym roku w Suwałkach 
Wigr y zagrają z :  Chojnic zanką (28 l ip -
ca o godz. 17), Chrobrym Głogów (11 sierp-
nia o godz. 17), Bruk–Bet Termalica Nieciecza 
(22 sierpnia), Stomilem Olsztyn (26 sierp-
nia), Garbarnią Kraków (1 września), Wartą 
Poznań (15 września), Podbeskidziem Bielsko-
Biała (29 września), GKS Tychy (13 paź-
dziernika), Rakowem Częstochowa (3 listo- 
pada), GKS 1962 Jastrzębie (10 listopada) 
 i Odrą Opole (24 listopada).

 Natomiast wiosenną (a raczej zimową) 
rundę Wigry rozpoczną już 2 marca meczem  
w Suwałkach z GKS Katowice. A wszystko po 
to, by rozgrywki I ligi zakończyć już 18-19 ma-
ja, gdy będą najlepsze warunki do rozgrywania 
meczów piłkarskich. Takie dziwne rozgrywki  
I ligi zaplanowano ze względu na przyszło-
roczne mistrzostwa świata w piłce nożnej do 
lat 20, które zostaną rozegrane w naszym kra-
ju. Szkoda, że organizatorzy rozgrywek pomy-
śleli o wszystkim, tylko nie o kibicach drużyn 
pierwszoligowych.

nowe oświetlenie
Suwalski Urząd Miejski ogłosił przetarg na do-

stosowanie oświetlenia boiska stadionu piłkar-
skiego przy ul. Zarzecze 26 do nowych wymo-
gów PZPN. Teraz murawa boiska oświetlona jest 
144 lampami zamieszczonymi na trzydziestome-
trowych masztach. Natężenie oświetlenia wynosi 
900 luksów i nie spełnia nowych wymagań PZPN. 
Po modernizacji murawa boiska ma być oświetlo-
na 180 lampami o natężeniu 1600 luksów. Nowe 
oświetlenie ma być gotowe do 30 października,  
a prace mają rozpocząć się po 15 sierpnia.

wiGry spóŁką
Nowy sezon ligowy Wigry rozpoczną po 

raz pierwszy jako Spółka Akcyjna. Komisja do 
spraw Nagłych PZPN dała zielone światło na 
udział w rozgrywkach I Ligi naszemu klubowi 
w nowej strukturze prawnej – Spółce Akcyjnej.

Nadchodzący sezon 2018/2019 to nie tyl-
ko rywalizacja sportowa, ale także walka o so-
lidne fundamenty nowo powstałej spółki. Jej 
władze liczą na wsparcie oraz zaangażowanie 
w proces tworzenia nowego podmiotu Wigry 
Suwałki S.A.

Celem pozyskania dodatkowych środków 
na swoją działalność Wigry Suwałki S.A. pla-
nują podwyższyć swój kapitał zakładowy po-
przez wyemitowanie nowych akcji spółki i za-
oferowanie ich nabycia osobom, które zechcą 
tworzyć Wielką Wigierską Rodzinę. Każdy jest 
mile widziany w Wigrach. Więcej informa-
cji pod numerem tel. 87 566 57 08, oraz mail:  
sekretariat@wigrysuwalki.eu

nowe wigry

już w najbliższą sobotę (21 lipca) meczem z gks 1962 w jastrzębiu piłkarze suwalskich wigier rozpoczną 
nowy sezon w i lidze. poprzednie rozgrywki suwalska drużyna zakończyła na szóstym miejscu. to naj-
wyższa lokata naszego zespołu w historii jego występów w rozgrywkach ligowych. nie łatwo będzie po-
wtórzyć ten wynik w nowym sezonie, bo grać w nim będzie drużyna w zupełnie nowym składzie. będzie to 
bardzo młoda drużyna. średnia wieku 21,5 roku. po raz pierwszy wigry w rozgrywkach ligowych wystąpią 
jako spółka akcyjna.

Piłkarze suwalskich Wigier do nowych rozgrywek intensywnie przygotowywali się na obiekcie przy ul. Zarzecze 26 
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Za dwa lata jubileusz 300-lecia naszego 
miasta. Z tej okazji na łamach DwuTygodnika 
Suwalskiego przybliżamy postaci suwalczan, 
które wywarły znaczący wpływ na życie nasze-
go miasta i kraju. Skupiamy się na suwalskich 
wątkach w ich życiu i używamy współczesnego 
nazewnictwa np. ulic, tak by ułatwić lekturę na-

szym Czytelnikom. Publikowane teksty nie ma-
ją charakteru naukowego. A wszystko po to, by 
na 100-lecie wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród 
Czytelników Dwutygodnika Suwalskiego plebi-
scyt na Suwalczanina 300-lecia.

W tym roku przypominamy przede wszyst-
kim suwalczan, którzy byli związani z wyda-

rzeniami sprzed stu lat, gdy niepodległość 
odzyskiwała Polska, a nieco później Suwałki 
i  Suwalszcz y zna. Prz ypomnieliśmy już: 
Aleksandrę Piłsudską z domu Szczerbińską, 
Teofila Noniewicza, Adama Koca, ks. Stanisława 
Szczęsnowicza. Jedna z najwybitniejszych po-
staci w tamtym czasie był Aleksander Putra.

Aleksander Putra
Urodzi ł  s ię 5 sierpnia 1888 r.  

w Żubrynku niedaleko Suwałk, w ro-
dzinie Jana i Antoniny z domu Siemion. 
Początki jego edukacji w „Biografiach 
suwalskich” opisał Andrzej Matusiewicz: 
„Po odebraniu nauk wstępnych roz-
począł naukę w rosyjskim gimnazjum  
w Suwałkach. W okresie walki o pol-
ską szkołę w 1905 r. należał do organi-
zatorów strajku szkolnego, agitował za 
spolszczeniem szkół ludowych i urzę-
dów gmin. Aresztowany, trzy miesią-
ce spędził w suwalskim więzieniu. Po 
wyjściu na wolność podjął naukę w utworzonej w 1906 r. polskiej 
Szkole Handlowej.” Następnie studiował rolnictwo na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, które ukończył w 1914 r. Należał też do Związku 
Strzeleckiego. Po powrocie na Suwalszczyznę rozpoczął organizowanie 
kółek rolniczych. Pracował w rodzinnym gospodarstwie w Żubrynku. W 
czasie I wojny światowej zakładał Polską Organizację Wojskową i był jej 
pierwszym komendantem w okręgu suwalskim do stycznia 1919 r. Był też 
wiceprezesem Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego.

Do Sejmu Ustawodawczego wszedł z bezpartyjnej listy narodo-
wej, ale wstąpił do Klubu Posłów PSL „Piast”. W 1920 r. odpłatnie otrzy-
mał z reformy rolnej 43-hektarowe gospodarstwo rolne w Koniecborze. 
Był m.in. prezesem zarządu powiatowego Kółek Rolniczych, organizo-
wał spółdzielnie mleczarskie i Kasy Stefczyka. Od 1931 do 1935 r. nale-

żał do Stronnictwa Ludowego, z którego odszedł, nie akceptując decy-
zji partii o bojkocie wyborów parlamentarnych. W 1937 r. otrzymał Krzyż 
Niepodległości. W 1938 r. tworzył żeńską szkołę rolniczą w Kukowie i mę-
ską w Dowspudzie. W czasie wojny współpracował z Związkiem Walki 
Zbrojnej-Armią Krajową. Po II wojnie światowej organizował PSL; był wi-
ceprezesem zarządu powiatowego. Po jego rozwiązaniu w końcu 1947 r. 
zaprzestał działalności politycznej.

Od 1948 do 1952 roku w Dowspudzie był naucz ycielem  
w Państwowym Czteroletnim Liceum Rolniczym. Następnie został  
przeniesiony do Państwowego Technikum Hodowlanego w pow. 
Siemiatycze. Od wrze-
śnia 1956 r. pracował w 
PGR w Czartajewie. Na 
Suwalszczyznę powrócił w 
1958 r. Nie otrzymał świad-
czeń emerytalnych z po-
wodów politycznych. Był 
dwukrotnie żonaty, miał  
4 synów i 2 córki.

Zmarł 13 lipca 1962 r.  
w Suwałkach. Został po-
chowany na cmentarzu 
parafialnym w Raczkach. 

>> suwalczanie 300-lecia

głosujmy na 
„grzesznika” urbanowicza

Zachęcamy do głosowania na po-
wieść „Grzesznik” autorstwa pocho-
dzącego z Suwałk Artura Urbanowicza.

„Grzesznik”, powieść grozy z akcją 
osadzoną w Suwałkach, wydana dzięki 
stypendium Prezydenta Miasta Suwałk 
dla osób zajmujących się działalnością 
artystyczną, została nominowana do 
prestiżowej Nagrody Polskiej Literatury 
Grozy im. Stefana Grabińskiego. Akcja 
ta ma wyłonić najlepsze polskie dzie-
ło w tym gatunku opublikowane  
w 2017 roku.

W nagrodę zaangażowane jest śro-
dowisko akademickie, zwycięzcę wy-
bierają naukowcy z tytułami doktora i doktora habilitowanego nauk. 
Pierwszym etapem zabawy jest jednak plebiscyt czytelników, którzy 
oddają głosy pod tym linkiem: http://nagrodagrabinskiego.pl/glosowa-
nie-2018/

nagrodzony album
Album „Bóbr pracowity mąciwoda” Wojciecha Misiukiewicza, otrzy-

mał nagrodę w kategorii albumy i edytorstwo, podczas XIX Kościerskich 
Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2018”. Autor książ-
ki, pracownik Wigierskiego Parku Narodowego z zamiłowania foto-
graf, oprócz znakomitych zdjęć zamieścił interesujący tekst opisujący 
życie i zwyczaje tego ciekawego gryzonia. Jest to już czwarta publika-
cja W. Misiukiewicza, w przygotowaniu jest album „Łoś” oraz porad-
nik „Gospodarowanie populacją bobrów”. Album „Bóbr pracowity mą-
ciwoda” do nabycia w suwalskich księgarniach, Empiku i siedzibie 
Wigierskiego Parku Narodowego. 

Wojciech 
Misiukiewicz 
(w mundurze) 
wśród 
nagrodzonych  
na rynku 
Kościerzyna

>>>>

Jedna z ulic na Osie-
dlu Północ nosi imię 

Aleksandra Putry
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>>
Wywiadu dla „DwuTygodnika 

Suwalskiego” udzieli ł  pawe ł 
urbanowicz – reżyser spektaklu.

– jak zaczęła się pana przy-
goda z teatrem?

– Teatrem z ainteres owa -
łem się jeszcze w gimnazjum. 
Zac z ąłem w tedy uc zęszc z ać 
na zajęcia teatralne prowadzo-
ne przez Mirosławę Kr ymską  
w Młodzieżowym Domu Kultury 
– najpier w do grupy Mikrus,  
a następnie (w liceum) do gru-
py Teatru Form Czarno-Białych 
Plama. Pod koniec nauki w I LO  
dołączyłem do Stowarzyszenia 
A k t y w n o ś c i  S p o ł e c z n o -
Artystycznej „Nie Po Drodze” 
– zespołu ściśle z wiązanego  
z Teatrem Plama. To był bardzo 
ważny okres w moim życiu, być 
może dotychczas najważniejszy 
– ludzie, których wtedy pozna-
łem oraz doświadczenia, jakie 
tam zdobyłem, zdefiniowały mo-
je późniejsze aspiracje, marzenia 
i konkretne plany na przyszłość.

W tym też okresie zacząłem 
również uczęszczać na zajęcia 
tanec zne prowadzone pr zez 
Renatę Skórkiewicz , również  
w Młodzieżowym Domu Kultury. 
Były to zajęcia z tańca hip-hop, 
w tym czasie bardzo popular-
ne wśród suwalskiej młodzie-
ży. Był to czas, w którym mo-
j e  z a inte res ow ania  sk rę c i ł y 
nieco w stronę kultury f izycz-
nej. Jednak z tańcem współ-
czesnym pierwszy raz zetkną-
łem się tak naprawdę dopiero 
na studiach na Wydziale Teatru 
Tańca w Bytomiu Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im.  
L. Solskiego (obecnie Akademia 
S z t u k  Te a t r a l n y c h  i m .  S t . 
Wyspiańskiego) w Krakowie.  
O tym wydziale dowiedziałem 
się przypadkowo, po dwóch la-
tach studiów informatycznych 
na UJ w Krakowie. Nie do koń-
ca jeszcze wiedząc, czym właści-
wie jest teatr tańca, z ciekawo-
ści zapisałem się na tamtejsze 
egzaminy wstępne i ostatecznie 
się dostałem.

– studia aktorskie nie należą 
chyba do najłatwiejszych?

– Studia na Wydziale Teatru 
Tańca to 5 lat morderczego wysił-
ku, zarówno fizycznego jak i men-
talnego. Trudno jest mi wyobrazić 
sobie bardziej intensywne studia 
– jest to nieustanna praca nad so-
bą, swoim warsztatem aktorskim  
i tanecznym, ale również nad swo-
im charakterem. Zdecydowanie 
nie są to studia dla każdego, jed-
nak osobiście nie żałuję ani minuty 
tam spędzonej, a wręcz oddałbym 
wiele, by móc ten czas ponownie 
przeżyć. 

Pomijając unikalny na skalę eu-
ropejską program studiów oraz 
możliwość nabywania umiejęt-
ności pod okiem jednych z naj-
większych współczesnych akto-
rów, reżyserów i choreografów  
w kraju i za granicą – ten wydział 
to przede wszystkim ogromna 
społeczność wspaniałych, utalen-
towanych, wrażliwych ludzi, ar-
tystów o szerokich horyzontach  
i wielkich ideach. I to właśnie spra-
wia, że to miejsce jest tak wyjąt-
kowe.

– skąd pomysł na ten spek-
takl zaprezentowany 
w suwałkach?

– Jestem członkiem Vagabond 
Physical Collective, to niezależna  
i nieformalna grupa. Stypendia 

artystyczne to jedna z niewie-
lu możl iw ych form f inanso -
wania naszej działalności. Nie 
oznacza to, że nie miałem oso-
bistej  mot y wacj i ,  aby st wo -
r z y ć  t e n  s p e k t a k l  w ł a ś n i e  
w Suwałkach, ale nie nazwałbym 
jej „chęcią spłacenia długu” mia-
stu, czy środowisku w którym 
się wychowałem. Raczej świa-
domością, że kultura i sztuka są 
Suwałkom po prostu potrzebne. 

Teatr tańca może spełniać  
w społeczeństwie różne funkcje. 
Wiele z nich nie spełnia w tym mo-
mencie w naszym mieście żadna 
inna grupa czy organizacja (lub 
przynajmniej nie spełnia w wy-
starczającym stopniu). Najgorsze 
jest to, że mało kto zdaje sobie 
sprawę z tego braku. Ludzie trak-
tują sztukę wysoką jako doda-
tek – coś, bez czego można się 
obejść lub jako bezpośredni re-
zultat postępu cywilizacyjnego. 
Tymczasem od dawna wiadomo, 

„lorem  ipsum”

owacją na stojąco zakończył się występ teatru tańca  Vagabond physical collectiVe, który zaprezen-
tował spektakl „lorem ipsum” 29 czerwca w sali suwalskiego ośrodka kultury w reżyserii suwalczani-
na pawła urbanowicza. spektakl zrealizowano  w ramach stypendium artystycznego prezydenta miasta 
suwałk.

że jest na odwrót – postęp i po-
prawa jakości życia społeczeń-
stwa jest skutkiem, a nie przyczy-
ną funkcjonowania sztuki. 

Po prapremierze widzowie 
przychodzili do nas i dzielili się 
swoimi wrażeniami. Niektórych 
z nich spektakl poruszył, innych 
skłonił do refleksji, jeszcze innych 
zainspirował do własnych dzia-
łań. Bardzo często podczas mo-
jej dotychczasowej działalności 
w Suwałkach słyszałem: „nie da 
się”, „nie można”, „nie wolno”, „za 
dużo zachodu”, „po co to komu?”, 
„niemożliwe”. Tworzymy sztukę, 
aby pokazać, że „jednak można,  
a wręcz trzeba” i tym samym za-
chęcamy ludzi do działania.

Temat sztuki „Lorem Ipsum” 
wynika poniekąd z założeń naszej 
działalności – pragniemy tworzyć 
sztukę, która oddziaływać może 
na jak największe grono odbior-
ców. Poszukiwaliśmy więc proble-
mów lub sytuacji, z którymi utoż-
samić się może każdy człowiek. 
Wyszliśmy od odważnego stwier-
dzenia, że poczucie niespełnienia 
jest tego typu sytuacją.

– co dalej?

– Dołożymy wszelkich starań, 
aby na jednym spektaklu teatru 
tańca w Suwałkach się nie skoń-
czyło. Mamy ambitne plany co do 
dalszych działań w tej kwestii. Póki 
co zaprezentujemy „Lorem Ipsum” 
dwa razy we wrześniu dla uczniów 
szkół średnich, spróbujemy zor-
ganizować też warsztaty dla mło-
dzieży i dorosłych w terminie póź-
niejszym. Jeżeli chodzi o dalsze 
grania, to staramy się obecnie  
o możliwość prezentacji spektaklu 
we wszystkich większych ośrod-
kach zajmujących się teatrem tań-
ca w całej Polsce.

Po każdym spektaklu prze-
prowadzamy rozmowy artystów  
z publicznością – to bardzo waż-
ny aspekt naszej pracy. Czasem 
tego typu rozmowy organizuje 
się jeszcze przed prezentacją da-
nej sztuki. Zastanawiamy się nad 
taką opcją. Pomogłoby to widzowi 
nieobytemu z teatrem tańca zro-
zumieć, czym ta forma sztuki jest  
i w jaki sposób należy ją czytać.

Fot. Piotr Kopciał
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jak suwalczanin z Francuzem
– Serdecznie witam gości z Francji, ale też tych, 

którzy 40 lat temu inicjowali naszą współpracę i byli 
w nią zaangażowani przez lata: henryka owsiejewa, 
marię jolantę lauryn czy andrzeja turowskiego 
i wielu innych. To osoby, które z naszej strony na-
dawały ton tym relacjom. Ale współpraca funkc-
jonuje nie tylko pomiędzy władzami, to też praca 
w obszarze kultury, sportu, oświaty, a w ostatnich 
latach również między naszymi kombatantami – mó-
wił Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

W Pasażu Grande-Synthe wystąpił zespół taneczny ,,Dotyk” z SOK,  
a zebrani otrzymali okolicznościowe kotyliony i balony w kolorach fran-
cuskiej flagi, które w trakcie uroczystości poszybowały w niebo. Na Placu 
Marii Konopnickiej obejrzeć można wystawę fotografii poświęconej 
współpracy Suwałk z Grande-Synthe. 
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>>
Krótkim spotkaniem w symbolicznym, łączącym oba miasta miejscu – 

Pasażu Grande-Synthe między ulicami Noniewicza i Utratą rozpoczął się 
jubileusz 40-lecia współpracy Suwałk z Grande-Synthe. Pasaż swoją na-
zwę otrzymał w 1994 r., decyzją suwalskich radnych Rady Miejskiej, wła-
śnie dla podkreślenia dobrych relacji miast.

Ze strony francuskiej udział w uroczystościach wzięli Damien Careme, 
mer Grande-Synthe i mickael murcy, dyrektor ds. polityki edukacyjnej 
Grande-Synthe. Suwałki reprezentowały władze samorządowe z prezy-
dentem Czesławem renkiewiczem i przewodniczącym Rady Miejskiej 
zdzisławem przełomcem na czele oraz szereg osób zaangażowanych w 
40-letnią współpracę miast i mieszkańcy miasta. O początkach tej współ-
pracy opowiadał Damien Careme.

– Mój ojciec prz yjechał 42 lata temu do 
Suwałk by zainicjować tę współpracę, a dokład-
nie 40 lat temu złożył specjalny wniosek w ce-
lu rozpoczęcia współpracy z Suwałkami. Wiele 
r zec z y zmieni ło s ię od lat  70 -t ych,  „ żelaz-
na kur t yna” opadała, możemy się swobod-
nie w ypowiadać i  jesteśmy teraz prawdzi -
wą demokracją. Obecnie mamy do czynienia  
z Europą, która ma pokój, ale też sporo prob-
lemów. Uważam jednak, że nie należy tracić 
nadziei, bo właśnie zadaniem prezydentów miast jest znaleźć 
rozwiązania dla tych problemów. Poprzez w ymiany pomiędzy 
naszymi miastami, mieszkańcy poznają się wzajemnie, poznają 
inne kultury, inne religie, innych ludzi i wzbogacają się wzajem-
nie. Dzięki temu zmieniają się mentalności i w tej zjednoczonej 
Europie możemy razem funkcjonować.

DwuTygoDnik SuwalSki

Pierwsza umowa o współpracy Suwałk i Grande-Synthe została podpisana 17 marca 1978 roku przez ówczesnego prezydenta Suwałk Jana Kaszubę 
i mera Grande-Synthe Rene Careme. Współpraca zaczęła się dwa lata wcześniej od powstania Towarzystwa Przyjaciół Grande-Synthe. Na mocy po-
rozumienia odbywały się wymiany turystyczne i kulturalne. Do Francji wyjeżdżały zespoły artystyczne, np. Zespół Pieśni i Tańca ,,Suwalszczyzna”, 
grupy młodzieży, sportowcy, władze miasta. Obecnie miasta współpracują głównie na niwie kulturalnej (m.in. muzycy uczestniczą w Suwałki Blues 
Festival i Bay-Car Blues Festival), edukacyjnej (wymiana młodzieży) i sportowej.

Oficjalne obchody zakończył koncert zespołu ,,Rozłogi” z programem piosenek 
francuskich

„Dwutygodnik suwalski” poleCa
n w dwunastej edycji konkur-

su literackiego „Suwalskie limery-
ki latem”. W 2018 roku obchodzimy 
100. rocznicę przyznania Polkom 
praw wyborczych, dlatego specjal-
nie cenione będą utwory, których 
bohaterkami są słynne kobiety 
ważne dla Suwalszczyzny (więcej 
na ich temat można przeczytać 
na  www.bpsuwalki.pl). Konkurs 
zorganizowano pod honorowym patronatem prezydenta Suwałk, 
Czesława Renkiewicza.

Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do 31 lipca 
do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Regulamin 
konkursu dostępny na www.bpsuwalki.pl
n w wakacyjnym konkursie fotograficznym „Śladami Zbigniewa 

Herberta po Suwalszczyźnie”. „Przyjeżdżałem do tej części Polski chęt-
nie – trwała tu wciąż atmosfera sprzed wojny, zachował się w tych miej-
scach przedwojenny duch” – pisał Zbigniew Herbert. Prace należy nad-
syłać lub dostarczyć osobiście  
w płaskich, sztywnych opakowa-
niach zabezpieczających przed 
zniszczeniem do 15 września  
2018 roku na adres: Biblioteka 
Publiczna im. Marii Konopnickiej, 
ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki. 
Ocena prac konkursowych odbę-
dzie się do 20 września. 

Więcej na www.bpsuwalki.pl

BiBlioteka puBliCzna zaprasza Do uDziaŁu



17.07.2018

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

12

legendarny eric burdon, entuzjastycz-
nie witany billy gibbons z zz top, tłumy 
widzów, koncerty plenerowe, śniadania 
bluesowe i wieczorne koncert klubo-
we, czyli cztery dni wypełnione różnymi 
odcieniami muzyki bluesowej w suwał-
kach. tegoroczna edycja suwałki blu-
es festiVal potwierdziła, że jest to naj-
większy plenerowy festiwal bluesowy 
w polsce i w tej części europy, cieszący 
się coraz większym uznaniem wielbicieli 
bluesa. ogromna słowa uznania nale-
żą się organizatorom za bardzo dobre 
przygotowanie imprezy.

n wystąpiło 40 wykonawców, ponad 300 mu-
zyków m.in. z USA, Australii, Brazylii, Argentyny, 
Wielkiej Brytanii, Grecji, Danii, Francji, Rosji, 
Słowacji, Łotwy, Litwy i Polski; 

n na suwalskich scenach pojawił się m.in. le-
gendarny Eric Burdon&The Animals, Supersonic 
Blues Machine z wokalistą ZZ Top Billy F. Gibbons, 
Mavis Staples i Tomasz Organek; 

n blisko 40 koncertów plenerowych i ponad 
20 koncertów klubowych;

n Smooth Gentlemen zakwalifikował się do 
European Blues Challenge 2019.

 Suwałki Blues Festival 2018 rozpoczął się od-
słonięciem kolejnej tablicy i ławeczki bluesmana 
w Alei Gwiazd Bluesa na ul. Chłodnej, którą wy-
konał białostocki artysta metaloplastyk – janusz 
tałuć. Na dziesiątej już tablicy znalazły się nazwi-
ska gwiazd poprzedniej edycji suwalskiego festi-
walu. Wspólnego odsłonięcia dokonali Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk, jan Chojnacki, 
dziennikarz muzyczny radiowej Trójki od począt-
ku związany z festiwalem, anna naszkiewicz, 
wicemarszałek Województwa Podlaskiego  
i Bogdan topolski, dyrektor artystyczny SBF.

W koncercie inaugurującym tegoroczny SBF 
wystąpił Sebastian Riedel&Cree. Wcześniej na 
scenie zaprezentowała się polska grupa Smooth 
Gentelmen. Koncert transmitowała radiowa 
Trójka w audycji „Bielszy odcień bluesa”, którą 
poprowadził J. Chojnacki. 

W tym roku na głównych scenach plenero-
wych pojawiły się gwiazdy największe. Na dłu-
go w pamięci suwalczan pozostanie wspania-
ły koncert Erica Burdona & The Animals. Jeden 
ze 100 najbardziej znanych i ujmujących gło-
sów w światowym rock and rollu wykonał swo-
je największe przeboje jak: „House of the Rising 

Festiwal pozytywnych emocji
suwaŁki Blues Festival 2018

W koncercie otwarcia zagrali: Sebastian Riedel &Cre z Suwalską Orkiestrą Kameralną

Vanesa Harbek wśród widzów SBF Chętnych do współnego zdjęcia z suwalskim bluesmenem nie 
brakowało

Nie do podrobienia 
Billy F. Gibbons 
– frontman słynnego 
zespołu ZZ Top
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Sun” czy „Don’t Let Me Be Misunderstood”. Jego 
koncert zgromadził blisko 10 tys. widzów, którzy 
przyjechali z różnych części Polski i zagranicy.

– Przed dwudziestu laty trudno było sobie 
wyobrazić, że w Suwałkach Eric Burdon zaśpiewa 
swój największy przebój „Dom Wschodzącego 
Słońca”, a w czasie tegorocznego SBF stało się 
to faktem – niedowierzali wielbiciele bluesa  
i rock and rolla. Ten koncert wywołał duże emo-
cje, szczególnie u osób pamiętających lata 60–  
i 70-te. I ci, krótko ocenili suwalski koncert nie naj-
młodszego już E. Burdona: „Big Eric”. Towarzyszyli 
mu młodsi amerykańscy bardzo sprawni muzycy. 

Wielki entuzjazm publiczności wywołał też 
Billy F. Gibbons z ZZ Top, który wystąpił z ze-
społem Supersonic Machine. To nowa, elek-
tryzująca nazwa na bluesowej mapie świata. 
Zespół współpracuje z największymi muzyka-
mi tj. Warren Haynes, Chris Duarte i Lance Lopez.

Publiczność SBF 2018 przekonała się, że 
Mavis Staples to prawdziwa dama rhytm & blu-
esa i muzyki gospel. Wielka postać na amery-
kańskim rynku muzycznym, która nagrywała  
z Bobem Dylanem, Rayem Charlesem, Prince’m  
i Los Lobos.  Prawdziwe tłumy pojawiły się na 
koncercie tomasza organka.

– Gdy miałem 15 lat w Suwałkach w sklepie 
muzycznym, przy ul. Kościuszki przy PTTK oj-
ciec kupił mi 3 kasety: Tadeusza Nalepy, „Help” 
zespołu The Beatles i „Experience” Jimmi’ego 
Hendrixa. Na tych utworach uczyłem się muzy-
ki – wspominał T. Organek.

To już kolejny w tym roku jego koncert  
w Suwałkach. Tym razem na scenie plenero-
wej towarzyszyli mu Wojciech Waglewski, Piotr 
Nalepa i Magdalena Piskorczyk, którzy wspólnie 
wykonali piosenkę „Don’t let me down” z reper-
tuaru Beatlesów. 

Na niepowtarzalny klimat SBF duży wpływ 
mają koncertowe śniadania bluesowe i wieczor-
ne koncerty klubowe, które przyciągają tłumy fa-
nów bluesa. W tym roku, jak zwykle trudno by-
ło wejść na wieczorne koncerty w „Rozmarino”, 
„Barze Suwalskim”, OPEN Suwalszczyzna, Black 
Pub Komin, Browarze Północnym czy w Piwiarni 
przy ul. Chłodnej. 

Tym razem pogoda dopisała i na wieczor-
nych koncertach pojawiły się tłumy suwalczan  
i przyjezdnych. Chyba największe w historii festi-
walu. Na trawie w Parku Konstytucji pełno było 
koców, a na nich fanów bluesa. Wszyscy są pod 
wrażeniem sympatycznej atmosfery i pozytyw-
nych emocji, które królują na SBF. I co ważne od 
pierwszego festiwalu w 2008 r. jest to impreza 
bezpieczna, bez agresji. Tak było też w tym roku. 
Tradycyjnie już na festiwalu pojawili się motocy-
kliści, którym przygrywał zespół bluesowy z na-
czepy samochodowej. Na Suwałki Blues Festival, 
jak zwykle pojawiły się samochody Mazda MX5, 
które zaprezentowały się w czasie Suwałki Blues 
Drift 2018. Szczególne słowa uznania należą się 
wolontariuszom i pracownikom Suwalskiego 
Ośrodka Kultury. Bez ich pracy trudno wyobra-
zić sobie tak sprawnie zorganizowany festiwal.

Rywalizację w konkursie Polish Blues Challenge 2018 wygrał zespół Smooth  
Gentlemen, który będzie reprezentował nasz kraj w Portugalii na European  
Blues Challenge 2019. Zwycięzcy otrzymali nagrodę Grand Prix ufundowa-
ną przez prezydenta Czesława Renkiewicza wraz z nagrodą pieniężną wręczaną 
przez Ewę Sidorek, zastępcę prezydenta

Pełna energii Tierini Jackson z zespołu Southern 
Avenue

W ostatnim 
niedzielnym,

koncercie plene-
rowym wystąpiła 

Formacja Organek, 
której liderem 
jest absolwent 

suwalskiego III LO 
Tomasz Organek

Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl
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pięćdziesiąte jam session
W suwalskim „Rozmarino” odbył się jubileuszowy jam session. To pierwsza od lat 

w naszym mieście taka otwarta scena, na której występują również muzycy spoza 
Suwałk, np. Magda Piskorczyk. Gospodarzem piątkowych wieczorów w „Rozmarino” 
jest wojciech wasilewski (na zdjęciu po lewej). Gratulujemy znakomitego pomysłu, 
także właścicielom „Rozmarino”. 
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przestrzenie 
bliskie i dalekie

Blisko trzydzieścioro malarzy i fotografików z Suwałk, 
Ostrołęki, Warszawy, Olsztyna, Filipowa, Łodzi, Poznania, li-
tewskiej Olity i Sejn uczestniczyło w Międzynarodowych 
Warsztatach Malarsko-Fotograficznych „Przestrzenie bliskie 
i dalekie” Suwałki 2018.

Warsztaty zorganizowane z okazji  100. rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę zainspirowały uczest-
ników do odbycia wędrówki w czasie i artystycznych 
poszukiwań śladów przeszłości. Każdy zakątek Suwałk opo-
wiada o ludziach, którzy tu żyli, mieszkali i tworzyli. Istniejące  
w Suwałkach ścieżki kulturowe przybliżają interesującą hi-
storię miasta.

Rodzinne zdjęcie uczestników warsztatów Fot. SOK

Podsumowaniem warsztatów będzie wystawa, która 
zostanie zaprezentowana w SOK w październiku tego ro-
ku. Koordynatorami warsztatów byli instruktorzy SOK: halina 
mackiewicz i andrzej zujewicz.

>>

w galerii  i kinie
Niezwykłego artystę gościły Suwałki. Najpierw jerzy 

skolimowski – artysta o światowej renomie, o nim to wła-
śnie mówimy – pojawił się w Centrum Sztuki Współczesnej, 
gdzie dokonało się otwarcie jego prac; kilkudziesięciu gra-
fik i dwóch obrazów. Znakomitego reżysera witał gospodarz 
galerii andrzej strumiłło i wielu, wielu miłośników sztuki  
i sympatyków twórczości J. Skolimowskiego. Pomieszczenia 
galerii dosłownie pękały w szwach. – Choć podstawowym na-
rzędziem malarza jest pędzel, ja rzadko go używam – mówił  
o swojej technice pracy. – Bałbym się, że nie potrafię tak wła-
dać tym narzędziem lak wielcy malarze  – dodawał skromnie.

Później by-
ł o sp otk anie  
z miłośnikami 
sztuki filmowej 
i  dobrej mu-
zyki w sali ki-
nowej Cinema 
L u m i e r e  s u -
walskiej Plazy. 
Stało się tak , 

bowiem przed projekcją filmu Essential Killing  byliśmy 
świadkami rozmowy pomiędzy reżyserem a tomaszem 
organkiem, muzykiem szczególnie  w Suwałkach znanym i 
lubianym. To nie przypadek, obaj panowie od jakiegoś czasu 
ze sobą współpracują; Organek pisał fragmenty muzyki do fil-
mu Skolimowskiego „11  minut” , zaś Skolimowski reżyserował 
clip „Czarna Madonna”.  I była zapowiedź dalszej współpracy. 

Suwalski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach 
teatralnych przygotowujących do udziału w happeningu teatralnym „Kartki 
z historii Suwałk”, organizowanym w niedzielę, 12 sierpnia o godzinie 20  
w parku Konstytucji 3 Maja podczas Jarmarku Kamedulskiego. W tegorocznej, 
czwartej odsłonie zostanie przedstawiona wizyta Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Suwałkach.

Mieszkańców Suwałk i wakacyjnych gości, miłośników historii i trady-
cji, pasjonatów teatru i działań parateatralnych, młodzież i osoby doro-
słe (od 16 roku życia). SOK zaprasza do aktywnego uczestnictwa i wystąpie-
nia w roli suwalczan witających Komendanta. Warsztaty poprowadzi Joanna 
Łupinowicz, w SOK. Rozpoczynają się w poniedziałek, 30 lipca, potrwają do piątku,  
3 sierpnia. Odbywać się będą w sali 2.25, w godzinach 17-19.

aktorzy do happeningu 
poszukiwani

>> >>

>>

W jubileuszowym jam-session wystąpił współzałożyciel 
legendarnej białostockiego zespołu Kasa Chorych Jarosław 
Tioskow, który zagrał z Pawłem Szucher Szuszkiewiczem.

Jerzy Skolimowski i Tomasz Organek
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Suwałkach

2018
tr w a j ą  w a k a c j e .  n a  ł a m a c h  p a p i e r o w e g o  w y d a n i a 

„Dwutygodnika suwalskiego” oraz na naszej stronie internetowej 
informujemy o imprezach i działaniach adresowanych do najmłod-
szych suwalczan spędzających wakacje w mieście.

2 Biblioteka publiczna im. m. konopnickiej przy ul. e. plater 33a:
–  pracowania „smykałka” 

zaprasza dzieci 19 lipca w godz. 
11-13 na „Wakacje z mapą”. W 
czasie wakacji podróżujemy da-
leko lub blisko, ale czy zawsze 
wiemy, w k tór ym jechaliśmy 
kierunku? Wakacyjne zabawy  
z mapą – nauka orientacji i to-
pografii, gry i zabawy, zagadki 
geograficzne. 26 lipca w godz. 
11-13 – wakacyjne spotkanie z 

teatrem kamishibai.
– Filia nr 3 Biblioteki przy ul. północnej 26 zaprasza 18 lipca w godz. 

11-13 na zajęcia edukacyjne „Rusz głową nad logiczną grą planszową  
– zajęcia z grami planszowymi” oraz 25 lipca na zajęcia łamigłówki mą-
drej główki – szarady, krzyżówki, zagadki i rebusy.

– midicentrum przy ul. witosa 4a przez całe wakacje zaprasza dzieci na:
* luźny poniedziałek (gramy na Play Station) w godz. 14-16, zapisy 

telefonicznej 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 opie-

kunami, 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 20 lipca (piątek) 
w godz. 10-12 na bezpłatne zwiedzanie wystaw z przewodnikiem. Dzieci 
do lat 7 przychodzą z opiekunami.

2 ośrodek sportu i rekreacji w suwałkach
* moja DroGa Do tokio – do 30.08, w każdy wtorek i czwartek, 

w godz. 10–12 zajęcia ogólnorozwojowe z wybranych dyscyplin lekkiej 
atletyki prowadzone w formie zabaw przez instruktora na stadionie lek-
koatletycznym. Zajęcia bezpłatne, wiek uczestników 9-12 lat;

* suwalska akaDemia tenisa ziemneGo – 17, 19, 24, 26 i 31.07 
w godz.10-11.30 (U13), 11.30-13 (U16) zajęcia bezpłatne z tenisa ziemnego 
prowadzone przez instruktora, na kortach sztucznych OSiR. Wiek uczest-
ników 10 – 16 lat (podział na grupy wiekowe U13 i U 16), liczba miejsc ogra-
niczona, obowiązują zapisy;

* summer Cup – 20.07 w godz. 10-15 – turniej siatkówki plażowej, 
w dwóch kategoriach wiekowych U15 i U18 wg. zasad siatkówki plażo-
wej, dla dzieci i młodzieży szkolnej rozgrywany na Suwałki Beach Arena. 
Obowiązują zapisy.

* zorientowani – 27.07 w godz. 10-14 – bieg na orientację or-
ganizowany w warunkach leśnych (tzw. Zielony Punkt Nadleśnictwa 
w Suwałkach), nauka czytania mapy oraz orientacji w terenie. Zajęcia bezpłat-
ne, dla dzieci powyżej 10 lat, liczba miejsc ograniczona, wcześniejsze zapisy.

* DroGa na szCzyt – 26.07 w godz. – 12-14 – zajęcia bezpłatne na 
ściance wspinaczkowej znajdującej się w hali OSiR. Wiek bez ograniczeń, 
zajęcia otwarte.

* aQuapark – 30.07 w godz. 11-13 – bezpłatne zajęcia rekreacyjne 
dla dzieci powyżej 10 lat w Aquaparku. Warunkiem koniecznym uczest-

nictwa jest umiejętność pływania. Ograniczona liczba miejsc, zapisy.
* euroFutBol – wyGraj z nuDą – 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 – gry i zabawy w wodzie z ele-
mentami nauki i doskonalenia pływania dla dzieci w wieku 6-16 lat, 
prowadzone w cyklu 5-dniowym przez instruktorów pływania. III tura  
– 30.07-3.08. Godziny zajęć: grupy początkujące (dzieci od 6 lat) 9.15-
10 oraz 10.15-11; grupa doskonalenia pływania (dzieci od 6 lat) 10.15-11. 
Zajęcia płatne;

* BeaCh tennis – środy w godz. 10-11.30 zajęcia dla grupy wieko-
wej U13 w godz. 10-11.30 oraz U16 11.30-13, bezpłatne zajęcia z tenisa 
plażowego prowadzone przez instruktora na Suwałki Beach Arena. Wiek 
uczestników 10 – 16 lat, liczba miejsc ograniczona, zapisy;

* streetBal – zajęcia w środy i piątki, w godz. 10-11.30, bezpłatne 
na orliku (SP9) dla młodzieży od 16 lat, liczba miejsc ograniczona, zapisy. 

2 suwalski ośrodek kultury
* teatr
– poBawmy się w teatr – warsztaty teatralne 30.07-3.08 w godz. 

10-12. Wiek uczestników 5-10 lat, wstęp wolny, SOK, ul. Jana Pawła II 5, 
prowadzenie Mirosława Krymska.

– kartki z historii suwaŁk – warsztaty teatralne przygotowujące 
do udziału w happeningu teatralnym podczas Jarmarku Kamedulskiego 
(12.08) – 30.07–3.08 w godz. 17-19, wiek uczestników 16+ lat, wstęp wol-
ny, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadzenie Joanna Łupinowicz

* plastyka
– letnia akaDemia rękoDzieŁa – 17.07 – gałgankowa Zuzia; 18.07 

– obrazy naturą malowane; 19.07 – gipsowe kwiaty; 20.07 – rolostworki  
i inne cudaki. Zajęcia w godz. 10-11.30 – 7-13 lat, 7zł, SOK, ul. Jana Pawła 
II 5, prowadzenie Lidia Żyniewicz.

– wakaCyjne mazaki – warsztaty plastyczne – 21 i 28.07 w godz. 
11-12 oraz 13-14, wiek uczestników 5-10 lat, 5 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 5, 
prowadzenie Kazimierz Gomułka.

– zróB to sam – warsztaty manualne – 23-27.07 w godz. 10-11.30, 
wiek uczestników 7-13 lat, 7 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadzenie 
Halina Lutyńska

* taniec
– taŃCe luDowe i naroDowe – 23-27.07 w godz. 14-15, 7-12 lat, 

płatne 5 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadzenie Kinga Kobiela.
– raDośĆ taŃCa – warsztaty taneczne – 30.07. w godz. 12-13, 7-9 lat, 

płatne 5 zł, SOK, ul. Jana Pawła II 5, prowadzenie Iryna Popova

oFerta wakaCyjna Dla DzieCi niepeŁnosprawnyCh
2 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nr 1 w suwałkach, ul. 
przytorowa 8, obowiązują wcześniejsze zapisy

– norDiC walkinG – 18.07 w godz. 9-10.30 grupa od 2 do 8 osób
– fitness z elementami gimnastyki korekcyjnej – 20, 23, 27 i 30.07. 

w godz. 14-15 grupa do 8 osób
– zajęcia logopedyczne – 23.07 w godz. 10-13 grupa do 3 osób
– elementy tańca nowoczesnego – 17, 19, 24 i 26.07 w godz. 14-16, 

grupa do 8 osób.

2  szkoła podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi 
w suwałkach, ul. szpitalna 66. Zajęcia otwarte.

– zajęcia logopedyczne, rozwijające kompetencje komunikacyjne 
do 20.07 oraz 23-27.07 w godz. 10-12

– szachy i arteterapia – do 20.07 w godz. 8-10

wakaCje z loGopeDą
Do 31 sierpnia 2018 r. odbywają się dyżury logopedów w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Przedszkolach nr 1, 2, 4, 6, 8 (kon-
sultacje dla rodziców, diagnoza logopedyczna).

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 699 843 829.
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BiBlioteka puBliCzna im. marii konopniCkiej  
w suwaŁkaCh, ul. E. Plater 33A  zaprasza:

¿  na spotkanie z hubertem klimko-
Dobrzanieckim autorem m. in. „Domu 
Róży”, „Zostawić Islandię”. Autor powie-
ści, nowel, zbiorów opowiadań, książek dla 
dzieci oraz filmów krótkometrażowych. 
Nominowany do nagród: Nike, Cogito, 
Angelus, Śląski Wawrzyn Literacki, a tak-
że do Europejskiej Nagrody Literackiej, 
nagrody im. Reymonta. Finalista nagrody 
Paszporty Polityki. Spotkanie z Hubertem 
Klimko– Dobrzanieckim – we wtorek 17 lipca o godz. 17:00, w Sali im. J. 
Towarnickiej. Wstęp wolny.

¿  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: „Kuba Guzik”, „Co w trawie piszczy” (od 20 lipca).

Galeria sztuki wspóŁCzesnej 
– Galeria anDrzeja strumiŁŁo, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wystawę malarstwa Jerzego Skolimowskiego. Wystawa czynna do 

końca sierpnia.

arChiwum paŃstwowe w suwaŁkaCh, 
ul. T. Kościuszki 69

¿ Wystawa „Dziś albo nigdy – wielka wojna i polskie dążenia niepodle-
głościowe” prezentowana jest do końca sierpnia.

suwalski ośroDek kultury zaprasza na:
¿ „Na Dywaniku u Marii” – koncert zespołu maciej sadowski kwadrat 

(Suwałki/Gdańsk), 20.07, godz. 20, Plac Marii Konopnickiej, wstęp wolny;

¿ „Byle nie o miłości. Piosenki Agnieszki Osieckiej”–  wyjątkowy reci-
tal, subtelny i liryczny. Teksty Poetki w wykonaniu Nuli Stankiewicz, mu-
zyka w klimatycznych aranżacjach Janusza Strobla i Agnieszka Osiecka 
obecna w słowie, w muzyce, w obrazie i na fotografii – 22.07.(niedziela), 
godz. 19, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety 30 zł;
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¿ Kiermasz Ludowy na Placu Marii Konopnickiej – dla miłośników ręko-
dzieła ludowego i nie tylko – od 23.07 do 2.08 w godz. 10-15;
¿ „Na Dywaniku u Marii” – Hip-Hop Evening koncert zespołu MST 

(MAESTRO) + DJ TOWN + GOŚCIE (Suwałki), 27.07, godz. 20, Plac Marii 
Konopnickiej, wstęp wolny;
¿  X I X  L e t n i a  F i l h a r m o n i a 

AUKSO – Wigry 2018, 30.07-3.08.–  
Suwałki,  Gawrych  Ruda, Maćkowa 
Ruda, Huta, Mikołajewo. Przełom lip-
ca i sierpnia będzie należał do AUKSO. 
Przed nami koncerty, warsztaty i spo-
tkania. Wśród gości m.in. wybitny dy-
rygent Jacek Kaspszyk, ceniony kompozytor Zygmunt Krauze oraz gi-
tarzysta Waldemar Gromolak. W finale Festiwalu usłyszymy Reut Rivkę  
i międzynarodową formację Krzysztofa Kobylińskiego KK PEARLS;

30.07 (poniedziałek), godz. 20 – Sala im. Andrzeja Wajdy, SOK, Koncert 
inauguracyjny: ACOUSTIC QUARTET w składzie: Mateusz Moś (skrzypce), 
Marcin Sidor (skrzypce), Ewa Sidor (altówka), Mateusz Mańka (wioloncze-
la), bilety: 30/20 zł,

1. 0 8   (ś r o d a) ,  g o d z .  20   –   S a l a  i m .  A n d r z e j a  Waj d y,  S O K 
Gość Festiwalu: spotkanie z kompozytorem Zygmuntem Krauzem i re-
cital fortepianowy  prowadzenie: Justyna Rekść-Raubo i Marek Moś, bi-
lety 30/20 zł,

2.08 (czwartek), godz. 20 – Sala im. Andrzeja Wajdy, SOK Recital forte-
pianowy Krzysztofa Kobylińskiego, bilety 30/20 zł ;

4.08 (sobota), godz. 20 – Sala im. Andrzeja Wajdy, SOK, Koncert orkie-
strowy: Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Jacka 
Kaspszyka (gościnnie), bilety: 40/25 zł;  

5.08 (niedziela), godz. 20 – Sala im. Andrzeja Wajdy, SOK,Finałowy kon-
cert plenerowy: Reut Rivka (śpiew), Krzysztof Kobyliński (fortepian), KK 
PEARLS oraz Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją 
Marka Mosia, bilety: 40/25 zł. 
¿  Największe f ilmowe hity 

pod chmurką, 29-30.07. godz. 
21.30, zalew Arkadia, teren przy 
Aquaparku. Filmowe Lato w za-
sięgu Orange po raz drugi zapra-
sza na najlepsze kinowe przebo-
je minionych lat. W repertuarze 
plenerowego kina w Suwałkach 
znalazły się takie pozycje jak znakomity „Kwartet” w reżyserii Dustina 
Hoffmana i świetna komedia kryminalna „Nieobliczalni” z Omarem 
Sy’em w roli głównej. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny.

Cinema lumiere
zaprasza na Filmy:

¿ do 19 lipca – „Iniemamocni 2” (animo-
wany/przygodowy), „Drapacz chmur” (akcji), 
„Czego życzy sobie kobieta” (komediodra-
mat), „41 dni nadziei” (przygodowy/melodra-
mat), „Berek” (komedia), „Jestem taka pięk-
na!” (komedia), „Kuba Guzik: Na tajemniczym 
lądzie” (przygodowy/familijny), „Wakacyjny 
Maraton Filmowy” (akcji/thriller) – 19.07
¿ od 20 lipca „Co w trawie piszczy” (kome-

dia animowana), „Sztuka kłamania” (kome-
dia), „Sicario 2: Soldado” (thriller)
¿  od 27 lipca „Książę Czaruś” (komedia 

animowana), „Mamma Mia! Here We Go Again” (komedia/musical), 
„Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie” (komedia).

polskie towarzystwo turystyCzno-krajoznawCze 
oDDziaŁ w suwaŁkaCh im. jerzeGo klimko,

 ul. T. Kościuszki 37 zaprasza na:
¿ spacery po Suwałkach „Suwałki historyczne” – 28 lipca oraz „Suwałki 

wielokulturowe” – 29 lipca godz. 10 i 13. Miejsce zbiórki – Centrum 
Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. ks. K. Hamerszmita 16, wstęp 
wolny.

ZAproSZeniA SuWAlSKie

W Kinie

Fot. SOK

Fot. SOK



17.07.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

17

meDale jerzeGo BroCa
Suwalczanie (od prawej) jerzy Broc 

(M75) i tadeusz walendykiewicz (M40) 
wystartowali w Mistrzostwach Polski w 
Lekkiej Atletyce Masters rozegranych  
w Toruniu. J. Broc zdobył złoty medal  
w biegu na 400 m, srebrny medal w bie-
gu na 800 m i brązowy w rzucie dyskiem. 
Ponieważ jednocześnie były rozgrywa-
ne I Mistrzostwa Polski Dziennikarzy  
w LA, w oddzielnej klasyfikacji, J. Broc 
zdobył 2 złote medale (400 m i rzut dys-
kiem) i srebrny medal za bieg na 800 m, 
czyli w sumie zdobył 6 medali (3 złote, 
2 srebrne i 1 brązowy). Dodatkowo, za 
najlepszy wynik (punktowo za rzut dys-

kiem 802 pkt.) w klasyfikacji dziennikarzy mężczyzn, wręczono mu pu-
char Przewodniczącego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – Jerzego 
Domańskiego. Jerzy Broc był wieloletnim redaktorem naczelnym 
Tygodnika Suwalskiego.

Obiecująco wypadł debiut znacznie młodszego suwalczanina – 
Tadeusza Walendykiewicza. W biegu na 800 m był blisko podium, bo za-
jął 4 miejsce, a w biegu na 1500 m był ósmy.

meDalowy poŁów marCina makara
Kolejny dobr y star t 

s u w a l s k i e g o  p ł y w a -
ka marcina makara. Na 
IWAS Youth World Games 
2018 wywalczył cztery me-
dale. Marcin Makar na co 
dzień trenujący pod okiem 
Edwarda Deca, wystąpił 
na zawodach pod nazwą 
IWAS Youth World Games 
2018   rozgr y wanych w 
Irlandii. Po kilkudniowych 
zmaganiach suwalczanin 
wrócił z czterema medala-
mi zdobywając: złoto na 400m st. dow. oraz  na 50 m st. motyl., srebro na 
100m st. motyl. oraz na 200 m st. dow. 

sukCesy moDelarzy
Zawodniczka OSiR Suwałki zofia zdancewicz wygrała rywali-

zację w klasie F1G młodzików w Pucharze Polski Modeli Swobodnie 
Latających rozegranym w Pile. Wyprzedziła swojego kolegę klubowe-
go Filipa rudzińskiego. W klasie F1G open III miejsce zajęła inna za-

wodniczka OSiR 
Suwałk i  julia 
rypińska . Dla 
Z. Zdancewicz 
o r a z  F .  R u - 
dzińskiego za-
w o d y  w  P i l e 
b y ł y  o s t a t -
n i m  p r z e t a r -
c i e m  p r z e d 
Mistrzostwami 
Świata Modeli 
S w o b o d n i e 
L a t a j ą c y c h , 
które w sierp-
niu odbędą się  
w Bułgarii.

wyDarzenia sportowe ślepsk 
przeD sezonem

Ślepsk Suwałki otrzymał licencję na grę w I lidze siatkówki męż-
czyzn w sezonie 2018/2019. Będzie to jubileuszowy dziesiąty sezon 
Ślepska Suwałki w I lidze siatkówki. Poza tym licencje PZPS na grę 
w I lidze mężczyzn otrzymały kluby: Lechia Tomaszów Mazowiecki, 
Gwardia Wrocław, Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Sportowych Aktywna Nysa, KPS Progress Września, AGH 
Kraków, Olimpia Sulęcin, UKS Mickiewicz w Kluczborku, Bielsko-
Bialskie Towarzystwo Sportowe S.A. Bielsko-Biała. O licencję ubiega-
ją się jeszcze:  AZS Częstochowa, Dafi Społem Kielce, MCKiS Jaworzno 
i EX System Norwid Częstochowa.

Znany jest już skład Ślepska w jakim zagra w najbliższym sezonie 
w I lidze siatkówki mężczyzn. Jako ostatni do składu Ślepska dołączył 
rozgrywający 22-letni Jan Tomczak. Po roku gry w Treflu Gdańsk wrócił 
on do Suwałk. Ślepsk ma już kompletną kadrę na sezon 2018/19, któ-
ra 30. lipca rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. W Ślepsku 
Suwałki zagrają:

atakujący: Patryk Szwaradzki (przyszedł z Energi NET Ostrołęka), 
Wojciech Winnik;

przyjmujący: Jan Lesiuk, Jakub Rohnka (przyszedł z Łuczniczki 
Bydgoszcz), Kamil Skrzypkowski i Mateusz Laskowski;

środkowi: Jakub Macyra (z Energi NET Ostrołęka), Łukasz Rudzewicz, 
Cezary Sapiński i Wojciech Siek (z BBTS Bielsko-Biała),

rozgrywający: Kacper Gonciarz i Jan Tomczak (z Trefl Gdańsk)
libero: Jakub Krupiński i Paweł Filipowicz,
Sztab szkoleniowy: I trener: Mateusz Mielnik (powrócił do Suwałk 

z Energi NET Ostrołęka), II trener: Mateusz Kuśmierz; trener przygo-
towania fizycznego: Andrzej Sawicki; statystyk: Grzegorz Czetowicz 
(Energa NET Ostrołęka);fizjoterapeuta: Damian Słabiński.

Rodzinne zdjęcie uczestników IX Memoriału Józefa Gajewskiego w 2017 
roku

Przed rozpoczęciem nowego sezonu siatkarskiego kibice będą 
mogli obejrzeć Ślepsk w Suwałkach podczas  IX Memoriału Józefa 
Gajewskiego, który zostanie rozegrany 22-23 września. To będzie 
sportowa uczta dla miłośników piłki siatkowej nie tylko z Suwałk, ale 
z całego regionu. Zagrają w nim trzy zespoły z polskiej Plus Ligi: Trefl 
Gdańsk (trzecie miejsce w Plus Lidze), AZS Olsztyn (czwarta lokata)  
i Łuczniczka Bydgoszcz (trzynaste miejsce) oraz Ślepsk. Na trenerskich 
ławkach zespołów z ekstraklasy zasiądą: Andrea Anastasi (Włochy, 
Trefl), Roberto Santilli (Włochy, AZS Olsztyn) oraz Jakub Bednaruk 
(Łuczniczka). Na parkiecie zobaczymy m.in. Piotra Nowakowskiego, 
Wojciecha Grzyba, Macieja Muzaja, Serba Nikolę Mijailovića, Michała 
Żurka, Holendra Robberta Andringa, Pawła Woickiego, Czecha Jana 
Hadravę. W drużynie AZS Olsztyn zagra Jakub Urbanowicz, były za-
wodnik Ślepska, a w zespole gospodarzy Jakuba Rohnkę, byłego za-
wodnika bydgoskiej Łuczniczki. 

W ubiegłorocznym 8. Memoriale Jozefa Gajewskiego triumfował 
Ślepsk Suwałki, który w finale pokonał 3:0 Plus Ligowy MKS Będzin. 
MVP został Kamil Skrzypkowski.

Fot. Start Białystok
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o B w i e s z C z e n i e
prezydenta miasta suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1496 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z póź-
niejszymi zmianami) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta 
Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, 
właściwego zarządcy drogi, z dnia 21.05.2018r. (data 
wpływu 22.05.2018 r.) znak: I.7011.01.22.2018.IS, decy-
zję nr 5/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zatwier-
dzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbu-
dowie ulicy krzywólka w suwałkach na odcinku od 
pętli autobusowej do posesji przy ul. krzywólka 36 
(droga gminna nr 101269 B) w zakresie robót budow-
lanych obejmujących:

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych 
oraz istniejącego uzbrojenia terenu kolidujących z roz-
budową ulicy,

– budowę jezdni o szerokości 6,0 m z konstrukcją na-
wierzchni przystosowaną do przenoszenia obciąże-
nia ruchem KR3, 

– budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów 
publicznych i indywidualnych, 

– budowę obustronnych chodników o nawierzchni z 
kostki betonowej i ścieżki rowerowej o nawierzchni z be-
tonu asfaltowego po stronie południowej ulicy,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodociągo-

wej z odgałęzieniami i brakujących odgałęzień sieci 
wodociągowej,

– budowę uzupełniających odgałęzień sieci kanaliza-
cji sanitarnej,

– budowę nowego oświetlenia ulicznego z ustawie-
niem latarni oświetleniowych,

– budowę kanału technologicznego,
– budowę niekolizyjnych odcinków sieci telekomu-

nikacyjnej, 
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicz-

nego,
– przestawienie 2 istniejących kapliczek,
– rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii energe-

tycznej nN, 
– budowę kontenerowej stacji transformatorowej 

Mzbl 20/630 wraz z zasilaniem energetycznym na dział-
ce nr 20996/1, 

– budowę nowych i niekolizyjnych odcinków kablo-
wych linii energetycznych SN (przełożenie),

– rozbiórkę istniejących ogrodzeń kolidujących z roz-
budową ww. ulicy,

– budowę kablowych linii energetycznych nN wraz z 
ustawieniem złączy kablowych ZK,

– rozbiórkę ganku przy budynku mieszkalnym nr 31 na 
działce nr 21027,

– rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki) na dział-
ce nr 20981,

– rozbiórkę piwnicy wolnostojącej (ziemianki) na dział-
ce nr 20996/1, 21017/2,

– rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 
20973/2,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usy-
tuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. dro-
gi gminnej (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) rozbiórka istniejących słupów energetycznych na 

działkach nr 21648, 21662, 21036, 21002 (po podziale 
21002/2), 21034/1 (po podziale 21034/4), 21033/1, 21032 
(po podziale 21032/2), 21031 (po podziale 21031/2), 
21019 (po podziale 21019/2), 21018, 21017/2, 21015/2, 

b) rozbiórka napowietrznej linii energetycznej wraz z 
rozbiórką trzech słupów energetycznych na działkach 
nr 21037, 21036,

c) budowa kablowych linii energetycznych SN i nN, na 
działce nr 20996/13,

d) budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr 
20996/13 i 21038 (ustawienie latarni),

e) budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem 
na działkach nr 21035 i 21036 (czasowe zajęcie działki na 
czas prowadzenia robót budowlanych),

f) przestawienie studni na przyłączach kanalizacji sa-
nitarnej na działkach nr 20993 (po podziale 20993/2), 
21021 (po podziale 21021/2), 20973/4 (po podziale 
20973/8), 20994/1 (po podziale 20994/6), 20990/3, 
20990/2,

g) przestawienie studni wodomierzowych na przyłą-
czach sieci wodociągowej (na działkach nr: 21022 (po 
podziale 21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 20976 
(po podziale 20976/2), 

h) ustawienie hydrantu ppoż. na działce nr 21035,
i) rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej nr 

10-828, na działce nr 21026 (po podziale 21026/2) wraz 
z rozbiórką zasilającej napowietrznej linii energetycz-
nej SN na działkach nr 20983, 20946/2, 20716/3, 20717/3,

j) budowa kontenerowej stacji transformatorowej 
Mzbl 20/630 wraz z zasilaniem energetycznym na dział-
ce nr 20983,

k) wymiana istniejącej napowietrznej linii energetycz-
nej na długości 430 m na nową, na działkach nr 20975 (po 
podziale 20975/2) i 20976 (po podziale 20976/2), 

l) rozbiórka napowietrznych przyłączy zasilania ener-
getycznego i budowa wewnętrznej linii zasilającej 
(WLZ), na działkach nr: 

– strona północna: 21661, 20991/3 (po podzia-
le 20991/5), 20991/1, 20989/1 (po podziale 20989/7), 
20987/3 (po podziale 20987/5), 20987/4 (po podziale 
20987/7), 20986 (po podziale 20986/1), 20984, 20985/4 
(po podziale 20985/7), 20982/2 (po podziale 20982/3), 
20977, 20973/4 (po podziale 20973/7), 20973/3 (po po-
dziale 20973/9), 20971/1 (po podziale 20971/5) (budo-
wa linii kablowej nN-połączenie ze złącza do istnieją-
cego kabla WLZ),

– strona południowa: 21038, 21037, 21036, 21034/2 (po 
podziale 21034/5), 21034/1 (po podziale 21034/3) (budo-
wa linii kablowej nN-połączenie ze złącza do istniejące-
go kabla WLZ), 21033/2 (po podziale 31033/3), 21033/1, 
21032 (po podziale 21032/1), 21031 (po podziale 21031/1), 
21030/2, 21029 (po podziale 21029/1), 21028 (po podzia-
le 21028/1), 21027 (po podziale 21027/1), 21024 (po po-
dziale 21024/1), 21022 (po podziale 21022/1), 21021 (po 
podziale 21021/1) (budowa linii kablowej nN-połączenie 
ze złącza do istniejącego kabla WLZ), 21020 (po podziale 
21020/1), 21018, 21017/1,

2) budowy i przebudowy urządzeń wodnych:
a) budowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej do rze-

ki Czarnej Hańczy (działka nr 20918/3),
3) budowy i przebudowy zjazdów:
a) w ysokościowe dowiązanie zjazdów z ulic y 

Krzywólka na działki przyległe do pasa drogowego 
oznaczone nr: 20993 (po podziale 20993/2), 20989/3, 
20989/6, 20989/1 (po podziale 20989/8), 20988/3 (po 
podziale 20988/7), 20988/1 (po podziale 20988/9), 
20987/3 (po podziale 20987/6), 20986 (po podziale 
20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 21034/2 (po 
podziale 21034/6), 21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 
21030/2, 21029 (po podziale 21029/2), 21027 (po podziale 
21027/2), 20975 (po podziale 20975/2), 21022 (po podzia-
le 21022/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21019 (po po-
dziale 21019/2), 21028 (po podziale 21028/2),

b) utwardzenie części drogi oznaczonej działką nr 
21035 (dojazd do separatora),

4) rozbiórki obiektów kubaturowych:
– rozbiórka ganku przy budynku nr 31 na działce nr 

21027 (po podziale 21027/2),
– rozbiórka piwnicy wolno stojącej na działce nr 20981 

(po podziale 20981/2),
– rozbiórka piwnicy wolno stojącej na działce nr 

21017/2,
– rozbiórka istniejącego budynku na działce nr 

20973/2 (po podziale 20973/6).
Inwestycja jest zlokalizowana nieruchomości ozna-

czonej działkami nr: 20995, 20996/5, 20996/1 (grani-
ce istniejącego pasa drogowego), 21030/1 (w całości 
przeznaczona pod drogę) oraz w części na działkach nr: 
20994/2, 20994/1, 20993, 20992, 20991/3, 20989/1, 
20988/3, 20988/1, 20987/3, 20987/4, 20985/2, 20986, 
20985/4, 20983, 20982/2, 20981, 20980, 20979/1, 
20978/1, 20976, 20975, 20974, 20973/2, 20973/4, 
20973/3, 20971/1, 21034/2, 21034/1, 21033/2, 21032, 
21031, 21029, 21028, 21027, 21026, 21025, 21024, 
21023, 21022, 21021, 21020, 21019 (obręb nr 0002 
Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym ww. uli-
cy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (cza-
sowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych 
działkami o nr: 21661, 21648, 21662, 21035, 21036, 
21034/1 (po podziale 21034/4 i 21034/3), 21034/2 (po 
podziale 21034/5 i 21034/6), 21033/1, 21033/2 (po po-
dziale 31033/3), 21032 (po podziale 21032/2 i 21032/1), 
21031 (po podziale 21031/2 i 21031/1), 21019 (po podzia-
le 21019/2), 21018, 21015/2, 20991/1, 20991/3 (po po-
dziale 21991/5), 20993 (po podziale 20993/2), 20989/1 
(po podziale 20989/8 i 20989/7), 20989/3, 20989/6, 
20988/3 (po podziale 20988/7), 20988/1 (po podzia-
le 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6 i 20987/5), 
20987/4 (po podziale 20987/7), 20986 (po podzia-
le 20986/2 i 20986/1), 20985/4 (po podziale 20985/8 
i 20985/7), 20982/2 (po podziale 20982/3), 21030/2, 
21029 (po podziale 21029/2 i 21029/1), 20973/4 (po 
podziale 20973/8 i 20973/7), 20973/3 (po podziale 
20973/9), 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po po-
dziale 20976/2), 20977, 20971/1 (po podziale 20971/5), 
21022 (po podziale 21022/2 i 21022/1), 21021 (po po-
dziale 21021/2 i 21021/1), 21020 (po podziale 21020/2 
i 21020/1), 21018, 21024 (po podziale 21024/1), 21026 
(po podziale 21026/2), 21028 (po podziale 21028/2 i 
21028/1), 20981 (po podziale 20981/2), 20984, 20990/3, 
20990/2, 20994/1 (po podziale 20994/6), 20918/3 (ko-
ryto rzeki Czarnej Hańczy), 21017/1, 21017/2, 20973/2 
(po podziale 20973/6), 21038, 21037, 20996/13, 20983, 
20946/2, 20716/3, 20717/3, 21027 (po podziale 
21027/2 i 21027/1) (obręb 0002 Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 20994/2, 
20994/1, 20993, 20992, 20991/3, 20989/1, 20988/3, 
20988/1, 20987/3, 20987/4, 20985/2, 20986, 20985/4, 
20983, 20982/2, 20981, 20980, 20979/1, 20978/1, 
20976, 20975, 20974, 20973/2, 20973/4, 20973/3, 
20971/1, 21034/2, 21034/1, 21033/2, 21032, 21031, 
21029, 21028, 21027, 21026, 21025, 21024, 21023, 
21022, 21021, 21020, 21019 (obręb nr 0002 Miasto 
Suwałki). 

Numery działek, po podziale, wchodzących w gra-
nice projektowanego pasa drogowego drogi gmin-
nej nr 101269B: 20994/3, 20994/5, 20993/1, 20992/1, 
20991/5, 20989/7, 20988/6, 20988/8, 20987/5, 
20987/7, 20985/5, 20986/1, 20985/7, 20983/1, 
20982/3, 20981/1, 20980/1, 20979/3, 20978/3, 
20976/1, 20975/1, 20974/1, 20973/5, 20973/7, 
20973/9, 20971/5, 21034/5, 21034/3, 21033/3, 
21032/1, 21031/1, 21029/1, 21028/1, 21027/1, 21026/1, 
21025/1, 21024/1, 21023/1, 21022/1, 21021/1, 21020/1, 
21019/1 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załą-
czonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pa-
sem drogowym drogi gminnej nr 101269B: 20994/4, 
20994/6, 20993/2, 20992/2, 20991/6, 20989/8, 
20988/7, 20988/9, 20987/6, 20987/8, 20985/6, 
20986/2, 20985/8, 20983/2, 20982/4, 20981/2, 
20980/2, 20979/4, 20978/4, 20976/2, 20975/2, 
20974/2, 20973/6, 20973/8, 20973/10, 20971/6, 
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21034/6, 21034/4, 21033/4, 21032/2, 21031/2, 
21029/2, 21028/2, 21027/2, 21026/2, 21025/2, 
21024/2, 21023/2, 21022/2, 21021/2, 21020/2, 
21019/2 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załą-
czonego projektu podziału. 

Numer działki, która w całości wchodzi w granice pa-
sa drogowego: 21030/1 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach projek-
towanej rozbudowy pasa drogowego ulicy Krzywólka i 
nie podlegające podziałowi nr geod.: 20995, 20996/5, 
20996/1 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) (w całości po-
łożone w granicach istniejącego pasa drogowego dro-
gi gminnej). 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w ca-
łości jest zlokalizowana na nieruchomościach oznaczo-
nych działkami nr: 20995, 20996/5, 20996/1 (granice 
istniejącego pasa drogowego), 21030/1 (w całości prze-
znaczona pod drogę) oraz 20994/3, 20994/5, 20993/1, 
20992/1, 20991/5, 20989/7, 20988/6, 20988/8, 
20987/5, 20987/7, 20985/5, 20986/1, 20985/7, 
20983/1, 20982/3, 20981/1, 20980/1, 20979/3, 
20978/3, 20976/1, 20975/1, 20974/1, 20973/5, 
20973/7, 20973/9, 20971/5, 21034/5, 21034/3, 
21033/3, 21032/1, 21031/1, 21029/1, 21028/1, 21027/1, 
21026/1, 21025/1, 21024/1, 21023/1, 21022/1, 21021/1, 
21020/1, 21019/1 (działki po zatwierdzeniu projektów po-
działu) (obręb nr 0002, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 
usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
drogi gminnej w zakresie przebudowy infrastruktury 
technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami nr geod.: 21661, 21648, 
21662, 21035, 21036, 21034/1 (po podziale 21034/4 
i 21034/3), 21034/2 (po podziale 21034/5 i 21034/6), 
21033/1, 21033/2 (po podziale 31033/3), 21032 (po po-
dziale 21032/2 i 21032/1), 21031 (po podziale 21031/2 
i 21031/1), 21019 (po podziale 21019/2), 21018, 21015/2, 
20991/1, 20991/3 (po podziale 21991/5), 20993 (po 
podziale 20993/2), 20989/1 (po podziale 20989/8 i 
20989/7), 20989/3, 20989/6, 20988/3 (po podzia-
le 20988/7), 20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 
(po podziale 20987/6 i 20987/5), 20987/4 (po podzia-
le 20987/7), 20986 (po podziale 20986/2 i 20986/1), 
20985/4 (po podziale 20985/8 i 20985/7), 20982/2 (po 
podziale 20982/3), 21030/2, 21029 (po podziale 21029/2 
i 21029/1), 20973/4 (po podziale 20973/8 i 20973/7), 
20973/3 (po podziale 20973/9), 20975 (po podziale 
20975/2), 20976 (po podziale 20976/2), 20977, 20971/1 
(po podziale 20971/5), 21022 (po podziale 21022/2 i 
21022/1), 21021 (po podziale 21021/2 i 21021/1), 21020 
(po podziale 21020/2 i 21020/1), 21018, 21024 (po po-
dziale 21024/1), 21026 (po podziale 21026/2), 21028 
(po podziale 21028/2 i 21028/1), 20981 (po podziale 
20981/2), 20984, 20990/3, 20990/2, 20994/1 (po po-
dziale 20994/6), 20918/3 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 
21017/1, 21017/2, 20973/2 (po podziale 20973/6), 
21038, 21037, 20996/13, 20983, 20946/2, 20716/3, 
20717/3, 21027 (po podziale 21027/2 i 21027/1) (obręb 
0002 Miasto Suwałki). 

D z i a ł k i  o b j ę t e  p o d z i a ł e m  p r z e j m o -
w a n e  p o d  p a s  d r o g o w y  d r o g i  g m i n n e j :  
Gmina miasto suwałki obręb 0002 miasto suwałki:
1) 20994/2 o pow. 0,1062 ha dzielona na działki: 20994/3 
o pow. 0,0045 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
20994/4 o pow. 0,1017 ha (w dotychczasowym władaniu),
2) 20994/1 o pow. 0,1343 ha dzielona na działki: 20994/5 
o pow. 0,0063 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20994/6 o pow. 0,1280 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
3) 20993 o pow. 0,1429 ha dzielona na działki: 20993/1 
o pow. 0,0077 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
20993/2 o pow. 0,1352 ha (w dotychczasowym władaniu),
4) 20992 o pow. 0,5103 ha dzielona na działki: 20992/1 
o pow. 0,0106 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 

i 20992/2 o pow. 0,4997 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
5) 21032 o pow. 1,3194 ha dzielona na działki: 21032/1 
o pow. 0,0020 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
21032/2 o pow. 1,3174 ha (w dotychczasowym władaniu),
6) 20991/3 o pow. 0,0943 ha dzielona na działki: 20991/5 
o pow. 0,0025 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20991/6 o pow. 0,0918 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
7) 20989/1 o pow. 0,1000 ha dzielona na działki: 20989/7 
o pow. 0,0002 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20989/8 o pow. 0,0998 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
8) 20988/3 o pow. 0,1573 ha dzielona na działki: 20988/6 
o pow. 0,0007 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20988/7 o pow. 0,1566 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
9) 21029 o pow. 0,8338 ha dzielona na działki: 21029/1 
o pow. 0,0182 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
21029/2 o pow. 0,8156 ha (w dotychczasowym władaniu),
10) 20988/1 o pow. 0,2170 ha dzielona na działki: 
20988/8 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20988/9 o pow. 0,2130 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
11) 20987/3 o pow. 0,1500 ha dzielona na działki: 
20987/5 o pow. 0,0037 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20987/6 o pow. 0,1463 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
12) 20987/4 o pow. 0,1500 ha dzielona na działki: 
20987/7 o pow. 0,0040 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20987/8 o pow. 0,1460 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
13) 20985/2 o pow. 0,15398 ha dzielona na działki: 
20985/5 o pow. 0,0047 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20985/6 o pow. 1,5351 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
14) 21027 o pow. 1,2923 ha dzielona na działki: 21027/1 
o pow. 0,0211 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
21027/2 o pow. 1,2712 ha (w dotychczasowym władaniu),
15) 20986 o pow. 0,0148 ha dzielona na działki: 20986/1 
o pow. 0,0043 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20986/2 o pow. 0,0105 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
16) 20985/4 o pow. 0,1152 ha dzielona na działki: 
20985/7 o pow. 0,0032 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20985/8 o pow. 0,1120 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
17) 20983 o pow. 0,6956 ha dzielona na działki: 20983/1 
o pow. 0,0031 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20983/2 o pow. 0,6925 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
18) 21026 o pow. 0,4575 ha dzielona na działki: 21026/1 
o pow. 0,0091 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 21026/2 o pow. 0,4484 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
19) 20982/2 o pow. 0,3000 ha dzielona na działki: 
20982/3 o pow. 0,0038 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20982/4 o pow. 0,2962 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
20) 20980 o pow. 0,5547 ha dzielona na działki: 20980/1 
o pow. 0,0075 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20980/2 o pow. 0,5472 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
21) 20981 o pow. 2,1787 ha dzielona na działki: 20981/1 
o pow. 0,0227 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
20981/2 o pow. 2,1560 ha (w dotychczasowym władaniu),
22) 21034/2 o pow. 1,0703 ha dzielona na działki: 
21034/5 o pow. 0,0026 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 21034/6 o pow. 1,0677 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
23) 21034/1 o pow. 0,6763 ha dzielona na działki: 
21034/3 o pow. 0,0028 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 21034/4 o pow. 0,6735 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),

24) 21033/2 o pow. 0,7846 ha dzielona na działki: 
21033/3 o pow. 0,0005 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 21033/4 o pow. 0,7841 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
25) 21031 o pow. 1,1211 ha dzielona na działki: 21031/1 
o pow. 0,0050 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
21031/2 o pow. 1,1161 ha (w dotychczasowym władaniu),
26) 21028 o pow. 0,8281 ha dzielona na działki: 21028/1 
o pow. 0,0164 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
21028/2 o pow. 0,8117 ha (w dotychczasowym władaniu),
27) 21025 o pow. 0,4127 ha dzielona na działki: 21025/1 
o pow. 0,0071 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 21025/2 o pow. 0,4056 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
28) 20979/1 o pow. 0,1051 ha dzielona na działki: 
20979/3 o pow. 0,0064 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20979/4 o pow. 0,0987 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
29) 20978/1 o pow. 0,3700 ha dzielona na działki: 
20978/3 o pow. 0,0020 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20978/4 o pow. 0,3680 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
30) 20976 o pow. 1,2537 ha dzielona na działki: 20976/1 
o pow. 0,0035 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20976/2 o pow. 1,2502 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
31) 20975 o pow. 1,2883 ha dzielona na działki: 20975/1 
o pow. 0,0116 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
20975/2 o pow. 1,2767 ha (w dotychczasowym władaniu),
32) 20974 o pow. 2,7783 ha dzielona na działki: 20974/1 
o pow. 0,0481 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 20974/2 o pow. 2,7302 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
33) 20973/3 o pow. 0,0072 ha dzielona na działki: 
20973/9 o pow. 0,0011 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20973/10 o pow. 0,0061 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
34) 20973/4 o pow. 0,0807 ha dzielona na działki: 
20973/7 o pow. 0,0142 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20973/8 o pow. 0,0665 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
35) 20971/1 o pow. 0,3000 ha dzielona na działki: 
20971/5 o pow. 0,0013 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20971/6 o pow. 0,2987 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
36) 20973/2 o pow. 2,9544 ha dzielona na działki: 
20973/5 o pow. 0,0268 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 20973/6 o pow. 2,9276 ha (w dotychczaso-
wym władaniu),
37) 21023 o pow. 0,2309 ha dzielona na działki: 21023/1 
o pow. 0,0034 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 21023/2 o pow. 0,2275 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
38) 21024 o pow. 1,1563 ha dzielona na działki: 21024/1 
o pow. 0,0181 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
21024/2 o pow. 1,1382 ha (w dotychczasowym władaniu),
39) 21022 o pow. 0,2354 ha dzielona na działki: 21022/1 
o pow. 0,0041 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
21022/2 o pow. 0,2313 ha (w dotychczasowym władaniu),
40) 21021 o pow. 0,2052 ha dzielona na działki: 21021/1 
o pow. 0,0029 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
21021/2 o pow. 0,2023 ha (w dotychczasowym władaniu),
41) 21020 o pow. 0,3489 ha dzielona na działki: 21020/1 
o pow. 0,0033 ha (przeznaczona pod drogę gminną) 
i 21020/2 o pow. 0,3456 ha (w dotychczasowym wła-
daniu),
42) 21019 o pow. 0,5643 ha dzielona na działki: 21019/1 
o pow. 0,0004 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 
21019/2 o pow. 0,5639 ha (w dotychczasowym władaniu).
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, 16 - 400 Suwałki, ul . A 
Mickiewicza 1, pok. 138.  183/2018 
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oGŁoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic piaskowej i Dąbrówka 
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 XXXI/376/2017 z dnia 29 marca 2003 
r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Piaskowej i Dąbrówka w 
Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 25.07.2018 r. do 27.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki 

Przestrzennej w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600 w pozostałe dni od 
730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejsco-
wego planu odbędzie się w dniu 02.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 900 do 1100.

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 jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018 r. 180/2018

oBwieszCzenie
prezyDenta miasta suwaŁk

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) zwa-
nej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 
§ 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu po-
stępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 roku, 
poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach, Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte po-
stępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta 
Miasta Suwałk z dnia 03.07.2018 r. (data wpływu 
04.07.2018 r) znak: I.7011.02.8.2017/2018.IS, w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pole-
gającej na budowie ulicy bez nazwy (droga gmin-
na nr 101398B) na odcinku od ul. gen. Kazimierza 
pułaskiego do ul. Mikołaja reja w Suwałkach w za-
kresie robót budowlanych obejmujących:

– rozbiórkę istniejących elementów komunika-
cyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z bu-
dową ulicy,

– budowę jezdni o szerokości 6,0 m o nawierzchni 
bitumicznej dla obciążenia ruchem KR3, 

– budowę zjazdów publicznych, zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu, 

– budowę chodnika szerokości 2,0 m z betonowej 
kostki brukowej gr. 8 cm (strona południowa ulicy),

– budowę chodnika (nawierzchnia z betonowej 
kostki brukowej gr. 8 cm) i ścieżki rowerowej (na-
wierzchnia bitumiczna) z pasem rozdziału (strona 
północna ulicy),

– budowę zatoki postojowej na 28 miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych (strona pół-
nocna ulicy),

– budowę i przebudowę zjazdów publicznych i 
indywidualnych, zgodnie z planem zagospodaro-
wania terenu,

– budowę kanału technologicznego,
– budowę uzupełniającego odcinka sieci kanaliza-

cji deszczowej i przykanalików, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem la-

tarni oświetleniowych, 
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci teletech-

nicznej,
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodocią-

gowej i przyłącza wraz z odgałęzieniami i budową 
hydrantu ppoż., 

– budowę niekolizyjnego odcinka kablowej linii 
elektroenergetycznej, zgodnie z planem zagospo-
darowania terenu,

– regulację pionową urządzeń uzbrojenia pod-
ziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbro-
jenia terenu, zgodnie z projektem zagospodaro-
wania terenu,

– wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią.
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 

usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. drogi gminnej (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) przebudowa istniejącego skrzyżowania z ul. M. 
Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, na działkach 
nr 22169/1, 22170/3, 22171/1 w zakresie:

– wysokościowego dowiązania projektowanej 
jezdni z istniejącą jezdnią ul. Reja,

– wysokościowego dowiązania odcinków chodni-
ków dla pieszych oraz istniejącej ścieżki rowerowej,

– przebudowy wyspy dzielącej (utwardzenie be-
tonową kostką brukową),

b) przebudowa skrzyżowania z ul. gen. K . 
Pułaskiego w ciągu drogi krajowej nr 8 w zakresie:

– likwidacji istniejącego skrzyżowania z ul. 
Pułaskiego i budowy nowego skrzyżowania z ul. 
Pułaskiego w ciągu drogi krajowej nr 8, na działkach 
nr 22155/1, 22170/1, 22181/1,

– wysokościowego dowiązania odcinków chodni-
ka dla pieszych i ścieżki rowerowej (lewa strona ul. 
gen. K. Pułaskiego) na działkach nr 22155/1, 22170/1, 
22181/1, 22182/1,

– wykonania uzupełniającego odcinka chodnika 
dla pieszych i ścieżki rowerowej z ustawieniem ba-
rierek zabezpieczających ruch pieszy po prawej stro-
nie ulicy (działka nr 22792),

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowy odcinków kablowej linii oświetlenio-

wej z ustawieniem latarni oświetleniowej i kana-
łu technologicznego na skrzyżowaniu z ul. Reja na 
działce nr 22169/1,

b) budowy odcinków kablowej linii oświetlenio-
wej z ustawieniem latarni oświetleniowej i kanału 
technologicznego na skrzyżowaniu z ul. Pułaskiego 
na działce nr 22181/1.

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami o nr geod. gruntów: 
22156/1, 22170/4, 22154/1 (istniejący pas drogowy) i 
w części na działkach nr: 22169/2, 22166, 22156/2, 
22180/2, 22181/2 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji 
usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub 
przebudowy innych dróg publicznych oraz budowy 
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nierucho-
mości oznaczonej działkami nr: 22169/1, 22170/3, 
22171/1 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki) –droga 
wojewódzka nr 655 oraz działkami nr: 22155/1, 
22170/1, 22181/1, 22182/1, 22792 (obręb nr 0001, 
Miasto Suwałki) – droga krajowa nr 8.

Numery działek podlegających podziałowi: 
22169/2, 22166, 22156/2, 22180/2, 22181/2 (ob-
ręb nr 0001, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w 
granice projektowanego pasa drogowego nw. uli-
cy: 22169/3, 22166/1, 22156/3, 22180/3, 22181/3 
(obręb nr 0001, Miasto Suwałki), według załączone-
go projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza 
pasem drogowym: 22169/4, 22166/2, 22156/4, 
22180/4, 22181/4 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki), 
według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w gra-
nice pasa drogowego ww. ulicy: 22156/1, 22170/4, 
22154/1 (istniejący pas drogowy) (obręb nr 0001, 
Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w 
całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczo-
nej działkami nr: 22156/1, 22170/4, 22154/1 (istnie-
jący pas drogowy) i działkami nr: 22169/3, 22166/1, 
22156/3, 22180/3, 22181/3 (obręb nr 0001, Miasto 
Suwałki) po zatwierdzeniu podziału, oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytu-
owane poza projektowanym pasem drogowym ww. 
ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebu-
dowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudo-
wy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości ozna-
czonej działkami nr: 22169/1, 22170/3, 22171/1 
(obręb nr 0001, Miasto Suwałki) – droga wojewódzka 
nr 655 oraz działkami nr: 22155/1, 22170/1, 22181/1, 
22182/1, 22792 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki) – 
droga krajowa nr 8.
Działki objęte podziałem przejmowane pod pas 
drogowy drogi gminnej:
Gmina miasto suwałki obręb 0002 miasto 
suwałki:

1) 22166 o pow. 0,0671 ha dzielona na działki: 
22166/1 o pow. 0,0110 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 22166/2 o pow. 0,0561 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

2) 22169/2 o pow. 0,1889 ha dzielona na działki: 
22169/3 o pow. 0,0932 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 20994/6 o pow. 0,0957 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

3) 22180/2 o pow. 0,2014 ha dzielona na działki: 
22180/3 o pow. 0,0266 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 22180/4 o pow. 0,1748 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

4) 22181/2 o pow. 0,0144 ha dzielona na działki: 
22181/3 o pow. 0,0119 ha (przeznaczona pod drogę 
gminną) i 22181/4 o pow. 0,0025 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),

5) 22156/2 o pow. 0,6774 ha dzielona na działki: 
22156/3 o pow. 0,0395 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 22156/4 o pow. 0,6379 ha (w dotychcza-
sowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym 
materiałem dowodowym w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, 
pok. 138, także składać uwagi i wnioski dotyczące 
przedmiotowej sprawy. w terminie 14 dni od daty 
publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uwa-
ża się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 186/2018
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DwuTygoDnik SuwalSki

prezydent miasta suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowią-
cych własność Miasta Suwałki:

1. oznaczona działką nr 33928/8 o powierzchni 0,1470 ha, położo-
na w Suwałkach przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00040509/3. nieruchomość przeznaczona jest do 
sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczo-
nej na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 
29KDW jest nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. i energetyczną. 

Cena wywoławcza: 117 600 zł brutto (słownie: sto siedemnaście tysię-
cy sześćset złotych).

wadium: 11 760 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset sześćdzie-
siąt złotych).

2. oznaczona działką nr 33928/14 o powierzchni 0,2403 ha, położo-
na w Suwałkach przy ul. Zbigniewa Herberta, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą nr SU1S/00040509/3. nieruchomość przeznaczona jest do 
sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-
stojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę ko-
munikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczo-
nej na planie 29KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 
29KDW jest nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. i energetyczną

Cena wywoławcza: 154 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt czte-
ry tysiące złotych).

wadium: 15 400 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta 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.

Poprzednie przetargi na działki wymienione w pkt. 1 odbyły się w dniach 
19 marca 2018 r, 30 kwietnia oraz 11 czerwca 2018 r. i zakończyły się wynika-

mi negatywnymi. Poprzednie przetargi na działkę wymienioną w pkt. 2 od-
były się w dniach 30 października 2017 r, 5 lutego 2018 r, 30 kwietnia oraz 11 
czerwca 2018 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 11.00 
w siedzibie urzedu miejskiego w suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w 
sali nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 lipca 2018 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków 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 sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowa-
nie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego 
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.

 174/2018

prezyDent miasta suwaŁk działając na 
podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2018 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wy-
wieszony został na okres 21 dni (od 29.06.2018 
r. do 20.07.2018r.) wykaz nieruchomości sta-
nowiącej własność miasta suwałk przezna-
czonej do sprzedaży na rzecz użytkownika 
wieczystego (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 223/2018  z dnia 29 czerwca 2018 ro-
ku).  175/2018

prezyDent miasta suwaŁk działając na 
podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2018 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wy-
wieszony został na okres 21 dni (od 29.06.2018 
r. do 20.07.2018r.) wykaz lokali stanowiących 
własność miasta suwałk przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 222/2018  z dnia 29 czerwca 
2018 roku). 177/2018

prezyDent miasta suwaŁk działając na 
podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 4 lipca 2018 roku w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszo-
ny został na okres 21 dni (od 04.07.2018 r. do 
25.07.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność miasta suwałk przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze przetargu i bez-
przetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 229/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku).

 181/2018

oGŁoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

północnej części rejonu krzywólka 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 
XXXVIII/490/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu krzywólka w 
suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.07.2018 r. do 27.08.2018 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600 w pozostałe dni od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się 
w dniu 6.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w go-
dzinach od 900 do 1100.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespon-
dencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018 r. 184/2018

inFormaCja
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w 

Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podsta-
wie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarzą-
dzania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 
31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (teks jednolity Dz. U.z 2018 r., poz. 121) 
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 
21 dni tj. od dnia 10.07.2018 r. do dnia 30.07.2018 
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 dzienni-
ku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 10/2018 
z dnia 9 lipca 2018 r. nieruchomości przeznaczo-
nej do dzierżawy.

 185/2018
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Dyżury konsultaCyjne
członków Suwalskiej Rady Seniorów w siedzibie Suwalskiego 

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

24 lipca – krystyna polkowska, 7 sierpnia – piotr marian luto
Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnie-

niu telefonicznym: 601 917 445.

przyGarnij przyjaCiela 
ze sChroniska „sianożęĆ”

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

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną, za-
szczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

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

www.e-schronisko.pl
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prezyDent miasta suwaŁk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 
2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 29.06.2018 r. 
do 20.07.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta 
suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 224/2018  z dnia 29 czerwca 2018 roku). 176/2018

Łaciata suczka, za opiekę od-
wdzięczy się wiernością i od-
daniem

Słodziak , czekoladowa 
piękna suczka, pozna swo-
ją nową rodzinę.

Dorosła biszkoptowa suczka  
szuka opieki i miłości.

Bura, bystra młoda kotka, 
skora do zabawy  szuka cie-
płego i przyjaznego miej-
sca.

Świętowałem 99 rocznicę powsta-
nia PP, czyli Policji Państwowej. Razem 
ze mną świętowali policjanci z Suwałk, 
Augustowa i Sejn, był nawet komen-
dant z województwa. Grała orkiestra. 
Szczególnie pięknie brzmiał marsz 
generalski, gdy witany był najważ-
niejszy gość uroczystości. Byłem pe-
łen podziwu dla policyjnych muzykan-
tów, którzy grali w strugach rzęsistego 
deszczu. Musieli naprawdę mocno 

dmuchać w swoje trąby i inne instrumenty, żeby nie dać się zalać poto-
kom spadającej z niebios wody. Powinnością kronikarza jest dać świa-
dectwo prawdy – nie dali się! Wszystkie melodie brzmiały pięknie, fał-
szu nawet na pół nuty.

Dzielnie stała specjalnie sprowadzona do naszego miasta kompania 
honorowa policji. Stać godzinkę w strumieniach lejącej się za kołnierz 
wody,  to nie przelewki. A oni stali. Dzielni i niewzruszeni. Najpierw mu-
sieli wytrwać ceremonię powitania gości, a tych było więcej niż publicz-
ności. Później złożenie wieńca, a tego nie da się robić szybko, na chyb-
cika. Do pomnika i od pomnika trzeba iść krokiem godnym, truchtem 
się nie da, nie przystoi.

Następnie odznaczenia. Po odznaczeniach awanse. Dużo awansów. 

Ktoś nawet zauważył, że to wszystko po to, by przykryć protest policjan-
tów domagających się podwyżek. Póki co awans, a o podwyżkach po-
gadamy później. 

Potem przemówienia. Najpierw najważniejszy gość, bo przecież nie 
może nic nie powiedzieć, skoro jest najważniejszy. Po nim komendant  
z województwa, bo skoro już przyjechał, to i przemówił. A deszcz leje…

I tu mi się rzuciło w oczy coś bardzo, ale to bardzo oczywistego, taka 
„oczywista oczywistość” chciałoby się powiedzieć; oto ci, którzy prze-
mawiali i ci, którzy stali w miejscu dla gości honorowych, chronieni by-
li przed, skądinąd tak potrzebnym, deszczem przez przezornie przynie-
sione parasole.  Orkiestranci i policjanci z kompanii honorowej rzecz 
jasna parasoli nie mieli. Czy ktoś widział zresztą, żeby ktoś grał i trzy-
mał parasol nad sobą? Albo trzymając parasol wykonywać komendę „na 
prawo patrz”? Nie widział. Ktoś inny musiałby to robić, znaczy parasol 
trzymać. Ale od czasu pewnego zdarzenia w Wydminach (z parasolem 
w tle) trzymać nad kimś parasol jest niewskazane. Toteż nawet najważ-
niejszy gość tym razem sam sobie parasolem służył.

Co nie zmienia faktu, że – tak, czy owak – pod parasolem lepiej,  
o czym zaświadczy każdy moknący na deszczu za niewielkie pieniądze 
policjant. A skoro już o tym; policjanci potrzebują nie tylko parasola od 
deszczu, również parasola chroniącego ich od polityków. „Im się to nale-
ży”, że zacytuję panią Beatę.

Stanisław Kulikowski

pod parasolem lepiej
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Klimko-Dobrzaniecki na bis. Po recenzji „Dżender domowy…” Huberta Klimko-
Dobrzanieckiego, usłyszałam o książce wiele: i dobrego, i złego. Ten, kto zna twór-
czość pana Huberta, wie, że nie 
bawi się on w konwenanse, nie 
owija w bawełnę, porusza tema-
ty niełatwe. Być może nowy czy-
telnik, szczególnie ten wrażliwy, 
powinien zapoznać się przede 
wszystkim z zbiorem opowiadań 
pt. „Dom Róży. Krysuvik. Kołysanka 
dla wisielca.” Ja tak właśnie rozpo-
częłam moją niesamowitą przygo-
dę z twórczością tego autora.

K siążka ta jest niez w ykła. 
Zachwyca niebanalną fabułą, róż-
norodnym stylem, czy niecodzien-
nym zabiegiem edytorskim.

W pierwszym opowiadaniu autor opisuje pracę w domu starców. Przyglądamy 
się w nim powolnemu, samotnemu odchodzeniu. Poznajemy okrucieństwo starości, 
która odziera z samodzielności, godności, a wreszcie świadomości. 

Opowiadanie „Krysuvik” stworzone w formie baśni opowiada o losach Tomasa. 
Zachwyca subtelnością języka, poraża treścią.

Ostatnia część książki dedykowana jest Szymonowi Kuranowi, przyjacielowi au-
tora, który popełnił samobójstwo.

Opowiadania łączy Islandia, autobiograficzne wątki, a przede wszystkim wielki 
kunszt twórcy. Gorąco polecam. Kamila Sośnicka

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

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

Na odpowiedź czekamy do 27 lipca.
Spośród tych, którzy nadesłali odpowiedzi na pytanie  

z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymała anna 
Chmielewska.

>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

archiwalne zdjęcia Suwałk ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Suwałkach oraz te same miejsca współcześnie. 

Autorem zdjęcia archiwalnego jest tadeusz smagacz. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

Co można było kupić w pawilonie widocznym na zdjęciu po-
niżej w latach 70, 80 i 90-tych? Wystarczy podać jeden z towa-
rów jaki można było kupić w tym pawilonie.

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema lumiere 
suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicz-

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  

Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23

tu zaszła zmiana

dwory 
suwalszczyzny

Na regional-
nej półce poja-
wiła się nowa, 
niezwykle cie-
kawa i jak za-
w s z e  d o b r z e 
napisana pozy-
cja – „Dwory na 
Suwalszczyźnie”. 
I nic w tym dziw-
nego, bowiem 
autorem tej książ-
ki jest Andrzej 
M a t u s i e w i c z , 
znany nie tylko 
jako  kompetent-
ny i rzetelny hi-
storyk, ale także 
jako autor świet-
nie władając y 
piórem.

 Książka przypomina świat, którego  już nie ma, po któ-
rym najczęściej zostały juz tylko plany, mapy, stare zdjęcia, 
wspomnienia. To piękny album prezentujący historię dzie-
więćdziesięciu dworów położonych na terenie obecnego po-
wiatu suwalskiego. To jednocześnie pięknie opowiedziana 
historia Suwalszczyzny i ludzi tamtego, minionego już czasu.



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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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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w systemie wieCzorowym
*  TECHNIK MASAŻYSTA – 2 LATA
*  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – 2 LATA
*  OPIEKUNKA DZIECIĘCA – 2 LATA
*  HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – 2 LATA

w systemie zaoCznym
*  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – 2 LATA
*  OPIEKUN MEDYCZNY – I ROK
*  TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – I ROK
*  ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – I ROK

w systemie Dziennym
* TECHNIK MASAŻYSTA – 2 LATA
* TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – 2 LATA
* HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA – 2 LATA
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