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maraton Szantowy
Suwalczanie i liczni przyjezdni pojawili się na XI Suwalskim Maratonie 

Szantowym nad Zalewem Arkadia. Sprzyjała temu pogoda, wiele atrakcji 
i piknikowy, rodzinny klimat tej imprezy. Publiczności zaprezentowały się 
zespoły: North Cape, Trzy Majtki, Sąsiedzi i suwalska grupa Zmiana Wachty. 
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Sto kSiążek na 100 lat
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

proponuje suwalczanom „100 książek na 100 -lecie 
Niepodległości Polski”. Każdy, co setny czytelnik suwalskiej 
Biblioteki, który odwiedzi jedną z czterech wypożyczalni 
otrzyma w prezencie jedną książkę. Będzie to literatura patriotyczna, hi-
storyczna lub regionalna. Akcja rozpoczęła się w 99. rocznicę wyzwole-
nia Suwałk 24 sierpnia 2018 roku.

>>

>>

„czytające podwórko”
Kilkadziesięcioro dzieci pojawiło się na „Czytającym podwórku” – ak-

cji popularyzującej czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, która wzbo-
gaciła wakacyjną ofertę kulturalną adresowaną do dzieci z suwalskiego 
Osiedla Północ. Już po raz kolejny zorganizowanej przez Midicentrum 
– oddział Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Dzieci 
mogły przekonać się, że czytanie jest super. Można było oglądać i czytać 
cudowne książki dla dzieci i młodzieży, gawędzić i spędzać miło czas na 
świeżym powietrzu.  Nie zabrakło też opowieści kamishibai. Było to sym-
patyczne, acz pouczające  przedpołudnie na największym suwalskim po-
dwórku przy ul. Witosa 4a, w pobliżu Midicentrum.

Organizatorem XI Suwalskiego Maratonu 
Sz antowe go by ł  SO K , a p atronat  
medialny sprawował „DwuTygodnik 
Suwalski”.

piękna arS muSica
Trwa VI Międzynarodowy Festiwal Ars Musica. Jak 

zwykle przyciągnął ten festiwal znakomite grono pe-
dagogów, członków jury, i uczestników – tym razem 
byli to młodzi wykonawcy w liczbie 45 z ośmiu krajów. 
I jak zwykle wszystkim tym dowodzi niezmordowa-
na marlena Borowska (na zdjęciu obok), której ambi-
cją jest, by w Suwałkach nie zabrakło sztuki przez du-
że „S”. I nie zabrakło.

Co prawda festiwal jeszcze trwa, bowiem koncert finałowy jesz-
cze przed nami, ale już dziś śmiało możemy stwierdzić, że tego-
roczny festiwal dostarczył wielu pięknych wrażeń. Było tak podczas 
Koncertu Inauguracyjnego w konkatedrze, Koncertu Promocyjnego  
w hotelu LOFT i wreszcie podczas Koncertu Laureatów w Sali PSM, pod-
czas którego najlepsi młodzi wokaliści zostali wyróżnieni i nagrodzeni. 
Specjalne nagrody przyznał również Czesław renkiewicz, prezydent 
Suwałk. Otrzymali je roksana maria maciejczuk i Paweł Horodyski.

Patronat medialny „DwuTygodnik Suwalski”

>>

218/2018

nad obwodnicą
Od kilku tygodni kierowcy korzystają już z wiaduktu, który stanowi 

fragment ulicy Reja nad budowaną obwodnicą Suwałk. Pewną niedogod-
nością są uskoki asfaltu. W poniedziałek 27 sierpnia pojawiły się maszy-
ny do układania asfaltu, zamknięto jeden pas drogowy wiaduktu,  a ru-
chem kieruje sygnalizacja świetlna.

>>
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jubileuSzowa SeSja
Na L sesji Rady Miejskiej spotkają się suwalscy rajcowie. W programie 

m.in. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w Suwałkach 
odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej, 
Sejmiku oraz w wyborach prezydenta Suwałk, zarządzonych na dzień  
21 października 2018 roku. Radni zajmą się też zmianami w tegorocznym 
budżecie miejskim. Sesja rozpocznie się 29 sierpnia (środa) o godz. 16  
w sali nr 26 w ratuszu przy ul. A. Mickiewicza 1.

79. rocznica wybuchu 
ii wojny Światowej

Prezydent Miasta Suwałk 
Czes ław renkiewicz  oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w  S u w a ł k a c h  z d z i s ł a w 
Prze łomiec  zapraszają na 
uroczystości 1 września pod 
Pomnikiem Żołnierzy Września 
1939 r. przy ul. Wojska Polskiego 
w związku z 79. Rocznicą wybu-
chu II wojny światowej i obcho-
dami Dnia Weterana. 

Program:
12.00 – sygnał syren i rozpo-
częcie uroczystości
12.05 – wystąpienie 
Prezydenta Miasta Suwałk
12.20 – modlitwa
12.30 – złożenie kwiatów
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zdaniem
Prezydenta

>>

Pragnę uspokoić wszystkich mieszkańców 
Suwałk, którzy złożyli swoje wnioski o wyda-
nie Suwalskiej Karty Mieszkańca, a jeszcze jej 
nie otrzymali. Mamy gotowe rozwiązanie, któ-
re spowoduje, że osoby które nie odebrały swo-
jej SKM`ki będą mogły od 1 września korzystać 
z wszystkich zniżek jakie ona oferuje.

W ostatnich dniach, z powodu nierzetelno-
ści wykonawcy, Miasto Suwałki zmuszone zo-
stało do odstąpienia od umowy, z winy drukarni, 
która drukowała karty. Wykonawca wyłoniony  
w pierwszym przetargu nie doszacował kosz-
tów i dlatego też postanowił odstąpić od reali-
zacji naszego zamówienia. Jednakże na mocy 
porozumienia ustalono, że ma on obowiązek 
druku kart do momentu, aż miasto wyłoni no-
wego wykonawcę.

23 sierpnia otworzono nowy przetarg 
na druk kart. Wpłynęły trzy oferty. Wydział 
Zamówień Publicznych suwalskiego Urzędu 
Miejskiego analizuje, je by jak najszybciej roz-
strzygnąć postępowanie, tak bym mógł podpi-
sać umowę z nowym dostawcą kart. 

Obecnie mieszkańcy Suwałk złożyli 2714 
wniosków na wydanie 6250 kart. Jest już goto-
wych ponad 2 tysiące kart, które są wydawane 
mieszkańcom.  

Postanowiłem, że z powodu nierzetelności 
firmy, która spowodowała te całe zamieszanie, 
wprowadzę rozwiązanie zastępcze polegające 
na wydawaniu tymczasowego poświadczenia 
o złożonym wniosku o wydanie Suwalskiej Karty 
Mieszkańca.  Oznacza to, że każdy mieszkaniec, 
który złożył lub dopiero złoży wniosek o wy- 
danie SKM’ki otrzyma dokument, który od razu 

będzie uprawniał do korzystania z wszystkich 
zniżek, jakie oferuje Suwalska Karta Mieszkańca.

Dokument będzie wydawany na okres 8 ty-
godni od dnia złożenia wniosku. Po upływie te-
go okresu Suwalska Karta Mieszkańca będzie 
na pewno gotowa do odbioru. 

Wszyscy mieszkańcy, którzy do tej pory zło-
żyli swoje wnioski, a nie otrzymali jeszcze karty, 
zostaną powiadomieni SMS’em o tym, że mogą 
takie poświadczenie odebrać. 

Takie rozwiązanie będzie korzystne również 
dla wszystkich osób, które dopiero teraz złożą 
wnioski. Dzięki temu już od 1 września będą 
mogli korzystać ze wszystkich preferencji ofe-
rowanych w ramach programu Suwalska Karta 
Mieszkańca, bez konieczności czekania na od-
biór karty. Poświadczenie o złożeniu wniosku  
o wydanie SKM będzie wydawane już przez ca-
ły okres funkcjonowania tego programu.

Serdecznie zachęcam do złożenia wnio-
sków zwłaszcza te osoby, których dzieci od  
1 września będą uczęszczały do miejskich 
przedszkoli bądź dojeżdżały do szkół autobu-
sami suwalskiej komunikacji miejskiej. Dzięki 
SKM’ce będą mogły z obu tych rzeczy korzy-
stać za darmo.

>>

wtOreK z radnym
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 4 września zapraszają anna ruszewska i wojciech Pająk z Klubu Radnych „Łączą nas 

Suwałki”. Natomiast 11 września na suwalczan czekają zdzisław S. Ścięgaj z Prawa i Sprawiedliwości  
i Sławomir J. Szeszko z Bloku Samorządowego. Na spotkanie z radnymi 18 września zapraszają 
andrzej turowski z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” i Piotr wasiukow  z Bloku Samorządowego.

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

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

dyżury KOnSultaCyJne
c z ł o n k ó w  S u w a l s k i e j  R a d y 
Seniorów w siedzibie Suwalskiego 
Centrum Inicjatyw Senioralnych 

przy ul. Ciesielskiej 15 w godz. 10.00-13.00:
4 września – włodzimierz marczewski
11 września – Krystyna Polkowska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowol-
nym terminie po uzgodnieniu telefonicz-
nym: 601 917 445.
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dożynki wojewódzkie
Wojewódzkie doroczne święto 

dziękczynienia za zebrane plony w tym 
roku odbyło się w pokamedulskim klasz-
torze w Wigrach. Uczestniczyli w nich 
m.in. marszałek województwa podla-
skiego Jerzy leszczyński, wojewo-
da podlaski Bohdan Paszkowski, pre-
zydent Suwałk Czesław renkiewicz 
oraz przewodniczący suwalskiej Rady 
Miejskiej zdzisław Przełomiec. 

Dożynki rozpoczęły się nabożeń-
stwami dziękczynnymi w suwalskich 
parafiach: ewangelicko-augsburskiej 
św. Trójcy odprawionym przez bisku-
pa diecezji mazurskiej Pawła Hause, 
oraz prawosławnej Wszystkich Świętych,  
w której nabożeństwu przewodniczył 
abp Jakub. W w Wigrach mszę św. odprawił biskup ełcki Jerzy mazur.

Po nabożeństwach dziękczynnych w ogrodach przyklasztornych rozpoczęła 
się oficjalna część dożynek wojewódzkich. Przygotowano stoiska z jadłem i ręko-
dziełem ludowym, pokaz maszyn i sprzętu rolniczego oraz prezentację obrzędów 
dożynkowych. Jak nakazuje dożynkowa tradycja, został też wybrany najpiękniej-
szy wieniec. Pierwsze miejsce w kategorii wieniec tradycyjny i nagrodę Marszałka 
Województwa otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich ze Studzianek i z sołectwa 
Krzemianka w gminie Jeleniewo. Nagrodę za najpiękniejszy wieniec współczesny 
otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Zawykach.

nowy Sprzęt 
w Szpitalu

Jeszcze w tym roku  suwalczanie będą mogli skorzystać 
z nowoczesnego tomografu komputerowego w Szpitalu 
Wojewódzkim. Umowę na zakup sprzętu do suwalskiego szpi-
tala oraz  adaptację i dostosowanie pomieszczeń, podpisa-
li dyrektor tej placówki adam Szałanda i członek Zarządu 
Województwa Podlaskiego Bogdan dyjuk. 

Za ponad 2,6 mln zł zostanie zakupiony nowoczesny to-
mograf 64-rzędowy. Obecny tomograf, zakupiony w 2011 r. 
jest bardzo wyeksploatowany. To, jak informują władze szpita-
la, często uniemożliwia przeprowadzenia szybkiej diagnostyki. 

Przy okazji podpisano też umowę przekazania suwal-
skiemu szpitalowi wózka do transportu chorych Mobilo Plus  
o wartości 6 tys. zł, który Samorząd Województwa Podlaskiego 
otrzymał  jako pomoc rzeczową z suwalskiego budżetu miej-
skiego.
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15 sierpnia w suwalskim Urzędzie Miejskim 
gościł premier Litwy Saulius Skvernelis. 
Zwrócił on uwagę na to, że Suwałki rozwijają 
się bardzo dobrze.

– Obserwuję od kilku lat bardzo dynamicz-
ny rozwój Suwałk. Jestem pod wrażeniem jak 
to przygraniczne miasto szybko się zmienia. 
Chcę pogratulować takiego tempa przeobra-
żeń i wyrazić nadzieję, że jako państwa z bo-
gatą wspólną historią będziemy mogli wła-
śnie tu w Suwałkach utworzyć miejsce, które 
będzie wspólnym mianownikiem dla mniej-
szości litewskiej zamieszkującej tę część Polski 
– powiedział premier Litwy Skvernelis, któ-
r y już podc zas najbliższego spotkania  
w Krynicy z polskim premierem mateuszem 
morawieckim będzie chciał rozmawiać o moż-
liwości takiego działania.

– My się dostosujemy do ich wspólnych 
ustaleń i wtedy, jeżeli będzie taka wola, roz-
poczniemy prace nad jakąś propozycją. Ale tyl-
ko i wyłącznie wtedy, kiedy porozumieją się ze 
sobą organy obu państw. Wizyta w Suwałkach 
miała wyłącznie charakter kurtuazyjny – infor-
muje Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta 
Miasta Suwałk.

uwaGa!
Bez CiePłeJ wOdy

28-29 sierpnia w Suwałkach nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w bu-
dynkach przy ul. Wojska Polskiego, Sportowa, Innowacyjna, Raczkowska, Hubala 
i Batalionów Chłopskich.

Na zdjęciu 
od prawej 
dyrektor 
Adam 
Szałanda 
i Bogdan 
Dyjuk

Chlebem z tegorocznych zbiorów dzielą 
się od lewej: Szczepan Ołdakowski, 
starosta suwalski i Tadeusz Chołko, wójt 
gminy Suwałki

premier litwy w Suwałkach>>

Oprócz rozmów na temat utworzenia  
w Suwałkach Centrum Kultury Litewskiej, dys-
kutowano  też o współpracy Suwałk z samo-
rządami litewskimi. Czesław renkiewicz, pre-
zydent Suwałk bardzo szczegółowo omówił 
efekty wspólnie podjętych projektów.

– Taki ostatni namacalny dowód naszej 
współpracy to wspólny projekt z miastem 
Alytus, dzięki któremu przy wszystkich suwal-
skich przedszkolach powstały nowoczesne pla-
ce zabaw – opowiadał prezydent Suwałk.

W spotkaniu wzięli też udział m.in. : 
deividas matulionis, wicekanclerz Rządu 

Republiki Litewskiej, Šarūnas adomavičius, 
ambasador Republiki Litewskiej w Polsce, 
Vaclav Stankevič, konsul Republiki Litewskiej 
w Sejnach oraz zdzisław Przełomiec, prze-
wodniczący Rady Miejskiej, ewa Sidorek  
i łukasz Kurzyna, zastępcy prezydenta Suwałk 
oraz wiesław Stelmach, skarbnik Miasta. O wi-
zycie premiera Litwy Sauliusa Skvernelisa po-
informowano Wojewodę Podlaskiego. Jednak 
na spotkaniu w suwalskim ratuszu nikt z Pod- 
laskiego Urzędu Wojewódzkiego się nie poja-
wił. Delegację litewską na granicy w Budzisku 
powitał wicewojewoda podlaski Jan zabielski.
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>> wydarzyłO Się

Czy w suwalskich szkołach skończy-
ły się już kłopoty związane ze zmiana-
mi wprowadzanymi w polskich szkołach 
przez obecny rząd?

W naszym mieście uniknęliśmy chaosu 
związanego z wdrożeniem reformy oświaty. 
Samorząd, już na etapie zapowiedzi reformy 
– od września 2016 r. – przeprowadził dogłęb-
ne analizy, również demograficzne, dotyczą-
ce kolejnych lat szkolnych. To pozwoliło na do-
bre przygotowanie się do zmian wynikających 
z nowych przepisów. Prezydent podjął decy-
zję, że w roku szkolnym 2018/2019 dokonane 
zostaną zmiany w obwodach szkół. W związku 
z powyższym powołał zespół złożony z dyrek-
torów szkół i pracowników Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, który analizuje dane demogra-
ficzne i wypracuje propozycję zmian w obwo-
dach. Wszyscy dostrzegamy, jak zmienia się ma-
pa Suwałk, powstają nowe osiedla. W związku 
z tym zachodzi konieczność zmiany obwodów. 

Z oświatowej mapy Suwałk wkrótce znik-
ną gimnazja.

Rok szkolnym 2018/2019 to rok historycz-
ny – ostatni rok funkcjonowania gimnazjów, 
ostatni egzamin gimnazjalny, nowy egzamin 
ósmoklasisty, rekrutacja dwóch roczników do 
szkół ponadpodstawowych i nie tylko. Trwająca 
reforma dotyczy zarówno uczniów, nauczycieli, 
jak i rodziców. Nauczyciele oceniani wg nowych 
zasad, wydłużona ścieżka awansu zawodowe-
go, zmiany w wymiarze godzin zajęć realizowa-
nych przez nauczycieli, obowiązkowe doskona-
lenie – to tylko część z wielu zmian w oświacie. 
Wiele aktów prawnych jest w fazie projektu  
i prawdopodobnie na dniach zostaną podpi-
sane i od 1 września będą już obowiązywać!

Czy wszyscy nauczyciele znajdą zatrud-
nienie?

Dzięki temu, że wielu nauczycieli skorzysta-
ło z uprawnień emerytalnych na skutek refor-
my, uniknęliśmy masowych zwolnień nauczy-
cieli. Ale już wiemy, że nie wszyscy nauczyciele 
znaleźli zatrudnienie. 

A co z suwalskimi przedszkolakami?
Nowy rok szkolny rozpocznie również pra-

wie 2 tys. przedszkolaków. Suwałki rozwijają się, 
więc istnieje ogromna potrzeba opieki przed-
szkolnej. Miasto od wielu lat tworzy nowe, bez-
płatne miejsca w przedszkolach. 

Wakacje to czas remontów w suwalskich 
placówkach oświatowych. 

W tym roku łączna kwota inwestycji  
w oświacie wynikająca z zawartych i realizowa-

nych umów wynosi: 15.855.381,88 zł brutto. 
Najważniejsze zadania to: 
–  m o d e r n i z a cj a  e n e r g e t yc z n a Sz ko ł y 

Podstawowej nr 9,
– modernizacja energetyczna budynków 

oświatowych w Suwałkach (Przedszkole  
nr 1, 2, 5, 6) – etap I,

– modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 
2 przy ul. Kościuszki 36, 

– budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół 
Technicznych.

Oczywiście w czasie realizacji tych za-
dań dochodziło wiele dodatkowych robót, 
które trudno było przewidzieć wcześniej. 
Generowaliśmy na nie dodatkowe środki fi-
nansowe, ale też zależy nam na kompleksowym 
i rzetelnym działaniu. Większość prac kończy 
się, ale nie ukrywam, że jeszcze dużo znaków 
zapytania rodzi się wokół inwestycji w budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 9.

Czego życzy Pani ludziom związanym  
z suwalską oświatą w nowym roku szkol-
nym?

Mam nadzieję, że będzie to dobry rok szkol-
ny. Dla suwalskiego samorządu sprawy oświaty 
to jedno z najważniejszych zadań, bo dbałość  
o edukację mieszkańców, to jedna z najlep-
szych inwestycji w przyszłość naszego miasta.

  Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 
2018/2019 wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom administracji i obsługi suwalskich przed-
szkoli, szkół i placówek oświatowych życzę du-
żo zdrowia i wielu sukcesów zawodowych. 
Rodzicom suwalskich uczniów życzę, aby trud 
rodzicielski zaowocował rozwojem Waszych 
dzieci, przynosząc radość i satysfakcję. Zaś 
uczniom wielu sukcesów edukacyjnych oraz te-
go, abyście po latach z przyjemnością wspomi-
nali okres nauki szkolnej. 
Dziękujemy za rozmowę.

nowy rok Szkolny

W Suwałkach rok szkolny 2018/2019 roz-
pocznie 1.196 nauczycieli i 515 pracowników 
administracji i obsługi oraz 11.699 uczniów 
tj. 257 uczniów więcej niż w poprzednim ro-
ku szkolnym. Są to uczniowie powracający  
z zagranicy, czy z innych miast osiedlający się  
w Suwałkach i wiążący swoją przyszłość z gro-
dem nad Czarną Hańczą. 

3 września prawie 11,7 tys. uczniów oraz prawie 1 200 na-
uczycieli i ponad 500 pracowników administracji rozpocz-
nie nowy rok szkolny w Suwałkach. 
O problemach suwalskiej oświaty „DwuTygodnik Suwalski” 
rozmawiał z ewą BeatąSidOreK, 
zastępcą prezydenta Suwałk.

n Trzydzieści pięć osób odpowiedzia-
ło na  apel Fundacji Promyk i Suwalskiego 
Oddziału Terenowego Stacji Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa i odwiedziło mobilny punkt 
krwiodawstwa przy kościele p.w. Matki Bożej 
Miłosierdzia na Osiedlu Północ. Nie wszyscy jed-
nak, najczęściej ze względów zdrowotnych, mo-
gli zostać dawcami. Krew pobrano od 28 osób.

n Nietrzeźwego kierowcę, który starano-
wał barierki ochronne przy garażach, zatrzy-
mali suwalscy funkcjonariusze Straży Miejskiej. 
Strażnicy otrzymali informację o Skodzie 
Favorit, której kierowca wjechał w nowo za-
montowane bariery zabezpieczające garaże 
przy ul. Klonowej. Patrol, który był w pobliżu 
zauważył dziwnie poruszający się samochód. 
Jego kierowca usiłował zaparkować w pobli-
skiej zatoce, nie potrafił jednak utrzymać toru 
jazdy. Strażnicy zatrzymali mężczyznę. Od za-
trzymanego wyczuwalna była wyraźna woń al-
koholu. Na miejsce zdarzenia strażnicy wezwa-
li patrol policji.

n Do kolizji z udziałem cysterny doszło na 
rondzie Solidarności. Kierujący ciężarówką 
wykonując manewr skrętu, przewrócił pojazd 
na bok. Wydarzyło się to 23 sierpnia około go-
dziny 4. Na szczęście kierowcy nic się nie sta-
ło, a znajdujący się w cysternie płynny asfalt 
nie wylał się.

n Ciała dwóch osób – kobiety i mężczyzny, 
odnaleziono 25 sierpnia rano w jednym z su-
walskich budynków przy ul. Szpitalnej. Zwłoki 
kobiety znajdowały się w mieszkaniu, męż-
czyzny w piwnicy. Obydwoje mieli ok. 50 lat. 
Niewykluczone, że mogło to być tak zwane 
rozszerzone samobójstwo. Oznaczałoby to, 
że jedna z osób zabiła drugą, po czym popeł-
niła samobójstwo.

n W Parku Konstytucji 3 Maja odbyło się 
Muzyczne Lato z Radiem 5. W programie zna-
lazł się m.in.: występ moniki Bogdanowicz, 
artystyczne pokazy, konkursy, a na zakończe-
nie wystąpił mrozu. 

n maja Kałęka z suwalskiego Studia „Beciaki” 
z trzecią nagrodą na festiwalu w Bułgarii.  
M. Kałęka na festiwalu „We XXI century”,  
w międzynarodowym towarzystwie wyśpie-
wała 3. miejsce. Wystąpiła w dwóch koncer-
tach konkursowych i w koncercie galowym  
w zabytkowym Nesebarze. Gratulacje.



28.08.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

6

>>
W suwalskim PGK zaprezento-

wano autobus IVECO Crossway LE 
zasilany  gazem ziemnym (CNG).   
Jest to kolejny  autobus, po elek-
trycznym, napędzany paliwem al-
ternatywnym.

 – Niestety, autobus nie bę-
dzie testowany w ruchu miejskim. 
Powód? W cał ym wojewódz-
twie podlaskim brak jest stacji 
do tankowania gazem ziemnym.  
Rozmawialiśmy z przedstawicie-
lami PGNiG-e, mogą oni zbudo-
wać dla nas z własnych środków 
stację tankowania gazem, pod wa-
runkiem, że my zakupimy mini-
mum 10 autobusów zasilanych 
CNG – mówił eugeniusz dariusz 
Przybysz, prezes PGK.

Zakup nowych autobusów 

dla   komunikacji miejskiej   jest 
koniecznością, gdyż mają one 
już  9-10 lat. Lada moment  Urząd 
Marszałkowski w Białymstoku 
ogłosi konkurs na modernizacje 
taboru komunikacyjnego ze środ-
ków unijnych. O te pieniądze będą 
zabiegały Suwałki.

Prezentowany autobus ma 
365-konny silnik i cztery butle 
kompozytowe zamontowane na 
dachu o pojemności 315 litrów 
każda. Pozwala to na przejecha-
nie 250-500 kilometrów w ruchu 
miejskim. W warunkach suwal-
skich wymagałby tankowania co 
drugi dzień. Cena jest atrakcyj-
na, ok. miliona złotych, czyli dwu-
krotnie mniej niż autobusu elek-
trycznego.

przebudowa ul. piekarSkiego
Od kilku dni nieco utrudnione jest poruszanie się ul. Mariana 

Piekarskiego. Lada moment ruszy tam warta prawie 2 mln zł inwestycja 
polegająca na przebudowie tej drogi. 

– Ta inwestycja wynika z „Programu budowy ulic lokalnych  
w Suwałkach w latach 2014–2020” przyjętego przez Komisję Strategii  
i Rozwoju Rady Miejskiej. To też odpowiedź na zapotrzebowanie miesz-
kańców tej części miasta, którzy zabiegali o realizację tej inwestycji – in-
formuje Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Ulica M. Piekarskiego jest zlokalizowana w południowej części mia-
sta. Nie ma tam nawierzchni, ani chodników. Zakres prac inwestycyjnych 
obejmie wykonanie układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą ulic, 
zjazdy publiczne oraz indywidualne, a także chodniki, oświetlenie i peł-
ną infrastrukturę podziemną. Inwestycja ma zostać wykonana do 30 li-
stopada 2018 r.

Przez ostatnich 8 lat w Suwałkach utwardzono nawierzchnię aż 52 
ulic osiedlowych o łącznej długości 16,7 km. W ślad za tymi inwestycja-
mi powstawały drogi  rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Obecnie ich 
sieć to 70,63 km długości. 28,77 km dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych przybyło w ciągu 8 ostatnich lat. W planach jest kolejnych 7,2 km.

komunikacja miejSka na gaz czy prąd?

Wydawało by się, nic tylko ku-
pować. Ale na przeszkodzie staje 
uchwalona  w tym roku przez par-
lamentarzystów ustawa o elek-
tromobilności i paliwach alter-
natywnych. Według jej założeń 
30% taboru komunikacji miejskiej  
w gminach powyżej 50 tys. miesz-
kańców mają stanowić pojazdy 
zeroemisyjne, nie emitujące żad-
nych gazów cieplarnianych pod-
czas jazdy, czyli wykorzystują-
ce wyłącznie napęd elektryczny.  
W ten sposób, w praktyce wyklu-
czona została możliwość wyko-
rzystania innych paliw alterna-
tywnych, takich jak CNG, LNG, 
biometan, czy też wodór. Co wię-
cej, ustawa o elektromobilności na-
kazuje  zlecenie świadczeń usługi 
komunikacji miejskiej podmioto-
wi, którego udział autobusów zero-
emisyjnych we flocie użytkowanej 
na obszarze tej jednostki samorzą-

du terytorialnego wynosi co naj-
mniej 30%.

I tutaj nasuwa się pytanie, czy 
autobusy elektryczne są ekolo-
giczne i  zeroemisyjne?  Każdy z nas  
odpowie, że tak. Ale czy jest tak 
na pewno? W Polsce energetyka  
oparta jest na węglu kamien-
nym lub brunatnym. Sprawność 
tych elektrowni waha się od 30%  
do 43%, gdy sprawność pieców 
centralnego ogrzewania na eko-
groszek 5 generacji,  na zakup któ-
rych mieszkańcy Suwałk mogą 
otrzymać dotację z budżetu mia-
sta, to prawie 90%. Sprawność 
elektrowni, czyli zamiana paliwa 
w energię elektryczną to jedno. 
A gazy cieplarniane, które emitu-
ją elektrownie? Czy zatem  samo-
chody elektryczne są ekologiczne 
jak twierdzą przedstawiciele rzą-
du i Sejmu? Niech każdy sam od-
powie na to pytanie.

Niestety, takie autobusy zasilane gazem ziemnym, raczej nie pojawią się na 
suwalskich ulicach

Przedstawiciel producenta prezentuje panel sterowania autobusu na paliwo CNG

>>
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W ósmą rocznicę śmierci

Śp. Grzegorza Wołągiewicza
Prezydenta Suwałk w latach 1994–2002

Msza św. w intencji zmarłego
zostanie odprawiona 

w Kościele pw. św. Piotra i Pawła
w Suwałkach

1 września 2018 r. o godz. 18.00
O czym powiadamiają:

Rodzina, Koleżanki i Koledzy 
z „Bloku Samorządowego”

bezpłatne 
badanie koŚci

28 sierpnia (wtorek) w „Osteobusie” ustawionym przy ulicy Wojska 
Polskiego 23abc, można przeprowadzić bezpłatne badania kości. Badania 
odbywają się w godzinach 10 a 16. Fundacja neuCa dla zdrowia roz-
poczęła akcję bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych oste-
oporozie. Wszyscy mieszkańcy Suwałk w Osteobusie mogą skorzystać  
z pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego i uzyskać facho-
wą poradę. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

 Badanie trwa około 7 minut i wykonywane jest przez wykwalifikowa-
ny personel, który wcześniej przeprowadza wywiad z pacjentem. Po je-
go zakończeniu, pacjent otrzyma wydrukowany wynik, a także wskazów-
ki dotyczące profilaktyki osteoporozy. Jedynym przeciwwskazaniem do 
wykonania badania jest ciąża.

Wczesne rozpoznanie osteoporozy pozwala na wdrożenie odpo-
wiedniego postępowania leczniczego. W odpowiedzi na tę potrzebę 
Fundacja NEUCA dla Zdrowia, współpracująca z aptekami działający-
mi w ramach programu PARTNER+, prowadzi akcję bezpłatnych badań 
profilaktycznych. Wykonywana podczas nich densytometria, umożliwia 
wykrycie osteoporozy we wczesnym stadium rozwoju, a także pozwala 
na monitorowanie leczenia i określenia stopnia zaawansowania choro-
by. Polecana jest osobom po 40 roku życia, u których w rodzinie wystę-
powała osteoporoza, jak również wszystkim kobietom po 50 roku życia  
i mężczyznom po 55 roku życia.

Suwałki edukacyjnym 
centrum europy

Za dwa tygodnie (10-11.09) Stowarzyszenie Pastwisko.org zrobi  
z Suwałk edukacyjne centrum Europy. To w naszym mieście odbędzie 
się finał międzynarodowego projektu skupiającego edukatorów z ca-
łej Europy, którzy przez dwa ostatnie lata wymieniali między sobą dobre 
praktyki edukacji nieformalnej w ramach projektu EDUCITIZENS.

Efekty tego projektu prezentowane będą na krótkim podsumowaniu 
11 września o godz. 10 w sali 146 suwalskiego Urzędu Miejskiego. Wizyta 
edukatorów w Suwałkach to okazja do pokazania dobrych praktyk edu-
kacji nieformalnej w naszym regionie. Goście zagraniczni, partnerzy te-
go projektu, odwiedzą instruktorów Wigierskiego Parku Narodowego  
i Ośrodka Pogranicze. 

Jednak będą też sami twórcami nowych doświadczeń edukacyjnych 
w Suwałkach, do których zapraszają zarówno młodzież, jak i nauczy-
cieli czy metodyków nauczania. W suwalskiej Bibliotece Publicznej im.  
M. Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A, 11 września od godz. 12 do 14 bę-
dzie można wziąć udział w Międzynarodowej Bibliotece Pomysłów, czy-
li spotkać się przy stoliku m.in. ze:

– specjalistką doskonalącą nauczycieli w Finlandii,
– Kostarykanką uczącą języka angielskiego poprzez teatr w wiosce 

we Włoszech,
– Turczynką z Uniwersytetu w Ankarze, która pomaga w rozwoju bi-

bliotek w swoim kraju,
– portugalską animatorką organizacji młodzieżowych całego regio-

nu Porto,
– tatą polsko-niemieckiej rodziny z Berlina, który opowie, jak się wy-

chowuje dzieci w kilku językach w wielokulturowej metropolii (bez sa-
mochodu!).

***
Na spotkania przy stoliku, które prowadzone będą w języku angiel-

skim metodą „żywej biblioteki” (do 20 minut rozmowy), należy się zare-
jestrować – tel. do stowarzyszenia: 604 117 142.

Drugą propozycją będzie coś z cyfrowego świata. Testowana będzie 
gra komputerowa i aplikacje mobilne, które uczą, w jaki sposób oby-
watele mogą mieć wpływ na otaczające ich środowisko. Partycypacja 
obywatelska w formie gry to przykład nowoczesnej edukacji, która nie 
opiera się na podręcznikach. Aktualności i szczegóły o spotkaniu moż-
na śledzić na Facebooku Stowarzyszenia Pastwisko.org oraz na stronie: 
http://bit.ly/edu-suwalki

***

Projekt zrealizowany został przy wsparciu f inansowym Unii 
Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Liderem projektu jest 
Comparative Research Network z Berlina.

>> >>
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>> Suwalczanie 300-lecia
Za dwa lata jubileusz 300-lecia naszego 

miasta. Z tej okazji na łamach „DwuTygodnika 
Suwalskiego” przybliżamy postaci suwal-
czan, które wywarły znaczący wpływ na ży-
cie naszego miasta i kraju. Skupiamy się na 
suwalskich wątkach w ich życiu i używa-
my współczesnego nazewnictwa np. ulic, 
tak by ułatwić lekturę naszym Czytelnikom. 
Publikowane teksty nie mają charakteru na-

ukowego. A wszystko po to, by na 100-le-
cie wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród 
Czytelników „DwuTygodnika Suwalskiego” 
plebiscyt na Suwalczanina 300-lecia.

W tym roku przypominamy przede 
wszystkim suwalczan, którzy byli związa-
ni z wydarzeniami sprzed stu lat, gdy nie-
podległość odzyskiwała Polska, a nie-
co później Suwałki i  Suwalszcz y zna. 

Przypomnieliśmy już: Aleksandrę Piłsudską 
z domu Szczerbińską, Teofila Noniewicza, 
Adama Koca, ks. Stanisława Szczęsnowicza 
i Aleksandra Putrę. Jedną z najwybitniej-
szych suwalskich postaci w tamtym cza-
sie był Walery Roman. Mocno zaangażował 
się w sprawę walki o przynależność Suwałk  
i Suwalszczyzny do Polski.

Akt nadania honorowego – fot. z książki  
Andrzeja Matusiewicza i Krzysztofa 

Skłodowskiego „Walery Roman 1877-1952. 
Honorowy Obywatel Suwałk. Szkic biograficzny”

walery rOman 
pierwszy honorowy
obywatel Suwałk

Urodził się 12 września 1877 r. w Kalwarii 
w guberni suwalskiej w rodzinie Mariana  
i Natalii z Cepeuszów. Miał czworo rodzeń-
stwa: brata Stanisława i trzy siostry Marię, 
Matyldę i Natalię. Po ukończeniu w 1895 r. su-
walskiego gimnazjum, podjął studia na wy-
dziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
Po czterech latach powrócił do Suwałk i roz-
począł pracę w charakterze aplikanta ad-
wokackiego, a potem we własnej kancelarii.

W 1906 r. ożenił się z Heleną z Brzoskich. 
Mieli troje dzieci: Irenę, Janusza i Tadeusza.  
W tym czasie wywierał on duży wpływa na 
życie miejskie w Suwałkach. Wiele suwalskich 
stowarzyszeń zakładał, wspierał, a niektóry-
mi kierował. Był m.in. przewodniczącym 
Suwalskiego Klubu Obywatelskiego „Lutnia”, 
pomocnikiem naczelnika Straży Ogniowej 
Ochotniczej, członkiem zarządu Towarzystwa 
Oszczędnościowo-Pożyczkowego, jed-
nym ze współzałożycieli Szkoły Handlowej  
i Czytelni Naukowej, współpracownikiem 
„Tygodnika Suwalskiego”. Był obecny też  
w Stowarzyszeniu Konsumentów Wyrobów 
Szewskich i Kasie Pogrzebowej.

W 1914 r. otrzymał powołanie na wi-
ceprezesa Suwalskiego Gubernialnego 
Komitetu Obywatelskiego. Trzy lata póź-
niej zostaje mianowany podprokuratorem 
sądu w Suwałkach, a w 1918 r. – przy Sądzie 
Najwyższym w Warszawie. W listopadzie 
1918 r. powrócił na Suwalszczyznę, okupo-
waną jeszcze przez Niemców. Zajmował 
się przygotowaniem do otwarcia Sadu 
Okręgowego w Suwałkach. Znalazł się też  
w składzie Tymczasowej Rady Obywatelskiej 
Okręgu Suwalskiego. Powierzono mu per-
traktacje z władzami niemieckimi w sprawie 
ewakuacji wojsk i przejęcia administracji cy-
wilnej w Suwałkach. W lipcu 1919 r. na cze-
le delegacji suwalczan jeździł do Warszawy 

i Paryża w sprawie przyszłości państwowej 
Suwałk i Suwalszczyzny.

W 1921 r. zostaje pierwszym honoro-
wym obywatelem Suwałk. W akcie nadania  
W. Romanowi tego tytułu przedstawiciele 
ówczesnych władz miejskich napisali m.in.: 
„W trudnych warunkach utrwalania niepod-

ległego państwowego naszego bytu w znoj-
nym trudzie nad ukształtowaniem pojęć, we 
wcielaniu śmiałych marzeń ojców i dziadów 
naszych byłeś nam jednym z pierwszych  
i jednym z najdzielniejszych pracowników 
na zapuszczonej odwieczną niewolą niwie.”

Wkrótce po nadaniu tego honorowego 
tytułu W. Roman opuścił Suwałki. W 1926 r.  
po zamachu majowym stał się jednym  
z najbliższych współpracowników marszałka  
J. Piłsudskiego. W latach 1928-1935 był sena-
torem wybranym z listy Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem w województwie bia-
łostockim. Otrzymał Komandorię Orderu 
Polonia Restituta i Krzyż Niepodległości.

Utrzymywał stałe związki z Suwałkami  
i Suwalszczyzną. Był jednym z założycieli,  
a potem prezesem Zrzeszenia Suwalczan. 
Do grodu nad Czarną Hańczą przyjeżdżał 
na zjazdy Zrzeszenia Suwalczan. Po zakoń-
czeniu działalności politycznej prowadził do 
1950 r. kancelarię notarialną w Warszawie. 
Zmarł na udar mózgu 25 października 1952 r.  
w Warszawie. Pochowany na Powązkach. 
Jego imię nosi jedna z ulic w południowej 
części Suwałk.
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26 sierpnia mszą św. odprawioną w konkatedrze pw św. Aleksandra 
w intencji suwalczan i harcerzy rozpoczęły się uroczystości „100-lecie 
suwalskiego harcerstwa”. Potem był Apel Harcerski w Parku Konstytucji  
3 Maja, w czasie którego wręczono Krzyże za zasługi dla ZHP oraz pierw-
sze w historii odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Suwałki”.

Następnie harcerze przemaszerowali do Suwalskiego Ośrodka 
Kultury. Tam nie zabrakło gier, zabaw i wystawy pamiątek Hufca ZHP 

Stulecie SuwalSkiego harcerStwa

Poczet sztandarowy Hufca ZHP Suwałki na Apelu Harcerskim w Parku 
Konstytucji 3 Maja

HiStOria
Pierwsza suwalska męska drużyna ZHP powstała 17 grudnia 1918 r. 

przy Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego. Na jej czele stanął Norbert 
Breneisen, a wspomagali go koledzy powracający z Rosji, gdzie praco-
wali wcześniej w drużynach skautowych. W następnym roku powsta-
ła w tej samej szkole pierwsza drużyna żeńska, która działała później  
w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Marii Konopnickiej. Teraz w su-
walskim hufcu ZHP jest 337 harcerzy w 22 jednostkach organizacyjnych.

Suwalscy harcerze i ich przyjaciele spo-
tkali się w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. 
M. Konopnickiej na wystawie„100-lecie su-
walskiego harcerstwa – ze zbiorów groma-
dzonych i opracowanych przez hm Stefana 
Tutaka”. W spotkaniu uczestniczyła mieszka-
jąca w Warszawie alicja lutostańska, najbliż-
sza żyjąca krewna patrona suwalskiego Hufca 
ZHP Tadeusza Lutostańskiego. W czasie spo-
tkania było też wspólne śpiewanie piosenek 
harcerskich.

Postać Tadeusza Lutostańskiego przybli-
ża wystawa prezentowana w suwalskiej bi-
bliotece przy ul. E. Plater 33A. Można zobaczyć 
na niej dawny ekwipunek harcerski i mundu-

o SuwalSkich harcerzach w bibliotece
ry harcerskie, najstarsze zachowane suwalskie 
kroniki harcerskie oraz setki fotografii z obo-
zów, złazów, zbiórek i przyrzeczeń harcerskich. 
Ekspozycja wpisuje się w jubileuszowe obcho-
dy suwalskich harcerzy.

Wystawa oparta jest o zbiory niedawno 
zmarłego Stefana Tutaka, jednego z najbardziej 
zasłużonych suwalskich harcerzy. Tuż przed 
swoją śmiercią przekazał on swoje niezwykle 
bogate zbiory suwalskiej Bibliotece. Wcześniej 
nie była nimi zainteresowana żadna suwalska 
instytucja. Przypomnijmy, że S. Tutak był, po re-
aktywacji ZHP w 1956 roku, pierwszym komen-
dantem suwalskiego hufca. Stefan Tutak zmarł 
28 maja 2018 r. 

tadeuSz lutOStańSKi

Urodził się 23 lipca 1925 r. Jego rodzice mieszkali w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 126. 
W latach 1937-1939 Tadeusz uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. Karola Brzostowskiego  
w Suwałkach. Wtedy wstąpił do 1 Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Bartosza Głowackiego. Była 
to drużyna żeglarska. Po wybuchu II wojny światowej Tadeusz wszedł w skład konspiracyjnej 
grupy Wydornika pod nazwą „Odrodzenie Narodowe”, w której został dowódcą grupy zwia-
dowców i przybrał pseudonim Rawicz. 

Niemcy aresztowali go 12 maja 1941 r. Po czternastu miesiącach pobytu w więzieniu suwal-
skim, w sierpniu 1942 r. przewieziono go wraz ze współwięźniami do Królewca do więzienia 
„Neubau”. Został skazany przez Niemców na karę śmierci. Wyrok na T. Lutostańskim został wy-
konany w dniu 19 maja 1943 r. Tadeusz miał wówczas zaledwie 17 lat. W rocznicę jego śmierci 
19 maja 1980 r. Tadeusz Lutostański zostaje patronem suwalskiego Hufca ZHP.Alicja Lutostańska w rozmowie z phm Kamilem 

Sokołowskim, komendantem Hufca ZHP Suwałki

Harcerze 
sprzed lat 

Lech 
Nowikowski

i Marian Luto 
śpiewali 
piosenki 

harcerskie

Odznakę 
Zasłużony 
dla Hufca ZHP 
Suwałki otrzymuje 
Waldemar 
Borysewicz

Suwałki. Była też Gala Harcerska, na której przyjaciele suwalskiego  Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego otrzymali pamiątkowe statuetki.

Jubileuszowy dzień suwalscy harcerze zakończyli koncertem zespo-
łu „Dom o Zielonych Progach”.

>>

>>
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Obchody 99. rocznicy wyzwo-
lenia Suwałk rozpoczęły się zło-
żeniem kwiatów pod pomnika-
mi Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w centrum miasta oraz Polskiej 
Organizacji Wojskowej na cmen-
tarzu komunalnym przy ulicy 
Bakałarzewskiej. W uroczysto-
ściach 99. rocznicy wyzwolenia 
Suwałk poza kombatantami i wła-
dzami samorządowymi udział 
wzięli delegacje różnych insty-
tucji i zakładów, harcerze, pocz-
ty sztandarowe, przedstawicie-
le szkół wszystkich szczebli oraz 
mieszkańc y naszego miasta. 
Podczas wystąpienia Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk 
przypomniał tło wydarzeń histo-
rycznych sprzed 99 lat.

– My w Suwał- 
kach mamy ta-
k ą  s z c z e g ó l -
ną sposobność, 
ż e  n i e p o d l e -
głość obchodzi-
my dwukrotnie 
– raz jako świę-

to narodowe – 11 Listopada – kiedy 
cały naród polski świętuje odzyska-
nie niepodległości i te szczególne, 
nasze, lokalne, regionalne święto, 
które obchodzimy 24 sierpnia. Bo 
tak naprawdę ta niepodległość po 
latach niewoli, po latach zaborów 
do Suwałk dotarła znacznie później 
– mówił Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk.

mOBilne muzeum 
multimedialne

W czasie obchodów 99. rocz-
nicy wyzwolenia Suwałk można 
było zwiedzać Mobilne Muzeum 
Multimedialne. Na wystawie pod 
nazwą „100-lecie odzyskania nie-
podległości” zaprezentowano za 
pomocą ekranów dotykowych i ho-
logramów proces odbudowy kraju 
po 123 latach niewoli. Zwiedzający 
mogli zapoznać się z biografia-
mi sześciu Ojców Niepodległości: 
Józefa Piłsudskiego, Romana 
Dmowskiego, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Wojciecha Kor- 
fantego, Ignacego Daszyńskiego  
i Wincentego Witosa. Suwalskim śla-
dem na wystawie była przypomnia-
na postać Andrzeja Wajdy. Projekt 
Mobilne Muzeum Multimedialne 
został zrealizowany z inicjatywy 
Prezydenta Andrzeja Dudy z oka-
zji Obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Polski. 

99. rOCzniCa wyzwOlenia SuwałK

widOwiSKO 
HiStOryCzne

A na zakończenie obchodów 
99. rocznicy wyzwolenia Suwałk 
przed ratuszem w niezbyt sprzy-
jających warunkach pogodowych 
odbyło się widowisko historycz-
ne pod tytułem „Suwalszczyzna 
1918-1919, Sto Lat Niepodległej” 
– multimedialny pokaz światło
-dźwięk z udziałem członków 
grupy rekonstrukcji historycz-
nej „Garnizon Suwałki” i klubu 

Już DAWno SuWAlCZAnie nie obChoDZili tAk rADośnie roCZniCy WyZWoleniA SWoJego miAStA. byłA inSCeni-
ZACJA hiStoryCZnA, PotAńCóWkA Z mArSZAłkiem, mobilne muZeum multimeDiAlne orAZ trADyCyJne obChoDy 
roCZniCoWe.

Kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego składają suwalscy kom-
batanci

POtańCówKa 
z marSzałKiem

P o  p o ł u d n i u  w  P a r k u 
Konstytucji 3 Maja suwalcza-
nie spotkali się na Potańcówce. 
Nie zabrakło polki, oberka, tan-
ga, slowfoxa czy walca. A do 
tańca przygrywała warszawska 
Orkiestra Taneczna Bonanza. Były 
utwory: Henryka Warsa, Jerzego 

Pe te r s b u r s k i e g o c z y  Fa n ny 
Gordon. Na Potańcówkę przy-
był gość specjalny Marszałek J. 
Piłsudski. Zebrani tańczyli, uczy-
li się kroków, a także mogli wziąć 
udział w konkursie na najlepszą 
stylizację z lat 20-tych i 30-tych 
XX wieku. Impreza nawiązywa-
ła do klimatu przedwojennych 
Suwałk.
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Sportowe pożegnanie 
wakacji

Moc atrakcji czekało na suwalczan 
w czasie sportowego zakończenia wa-
kacji. W ostatniej chwili ze względu 
na niesprzyjające warunki pogodo-
we imprezę trzeba było przenieść do 
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, któ-
ra zamieniła się w wielki plac zabaw, 
gdzie każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Otwarte zajęcia sekcji bokserskiej, 
sekcji modelarstwa lotniczego, oraz 
strefy przygotowane przez partnerów 
– SL SALOS Suwałki, MKS Ślepsk Suwałki, Lekkoatletyka dla każdego czy 
Socatots – Piłkarskie Maluszki. 

 Nie zabrakło również gwiazd, które w niedzielne popołudnie pojawi-
ły się w hali OSiR. Gwiazda brazylijskiej siatkówki – Gilberto de Godoy 
Filho – czyli popularny Giba, jeden z najlepszych siatkarzy świata oraz 
włoski mistrz kuchni – Giancarlo russo.

moc przyciągania 
niepodległoŚci

Mocne brzmienie z okazji 100. rocznicy Odzyskania Nieodległości 
przez Polskę zabrzmiało w niedzielny wieczór w suwalskim Pubie Komin, 
do którego ze względu na niesprzyjającą pogodę przeniesiono koncert 
z Placu Marii Konopnickiej. Zagrali: gospodarz koncertu suwalska gru-
pa FSB (Fri Stejdż Bend) i zaproszeni goście – daniel Hertzov & Crew, 
Syrbski Jeb. Koncert był podziękowaniem tym, dzięki ofiarności któ-
rych polska kultura przetrwała i rozkwita w wolnym, niepodległym kraju. 

Grenadierius z Litwy. Opowieść  
o trudnej drodze Suwalszczyzny 
do wolności, ilustrowana archiwal-
nymi fotografiami, dokumentami, 
fragmentami wspomnień i scena-
mi filmowymi. To była wyjątkowa  
wędrówka w czasie i opowieść  
o wydarzeniach sprzed stu lat. 

W odróżnieniu od innych re-
gionów kraju, listopad 1918 r. 
nie oznaczał wolności dla miesz-
kańców Suwałk i Suwalszczyzny. 
Wprawdzie już w listopadzie 1918 r.  
ukonstytuowała się, stanowią-
ca organ polskiego samorządu, 
Tymczasowa Rada Obywatelska 
Okręgu Suwalskiego, której celem 
było pokojowe przejęcie władzy,  
a w lutym 1919 r. odbyły się tu-
taj wybory do Sejmu Ustawo- 
dawczego, to wiosną 1919 r. sta-
nowisko niemieckiego okupanta 
uległo radykalnej zmianie. W ma-

ju 1919 r., za zgodą Niemców, do 
miasta wkroczyły oddziały wojsk 
litewskich, a w ślad za nimi milicja 
i urzędnicy. W końcu lipca, na sku-
tek decyzji jakie zapadły na forum 
międzynarodowym, Litwini opu-
ścili jednak Suwałki. Konflikt mi-
mo to nie wygasł, a jego kulmina-

cją był wybuch 23 sierpnia 1919 r. 
powstania sejneńskiego i trwają-
ce kilka dni polsko-litewskie wal-
ki o Sejneńszczyznę. W tym czasie 
Suwałki były już wolne, bowiem  
24 sierpnia 1919 r. do miasta wkro-
czyły oddziały 41. Suwalskiego 
Pułku Piechoty. Niewiele ponad 
dwa tygodnie później, 12 i 13 
września 1919 r. miasto podejmo-
wało z wizytą Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego, który wypo-
wiedział wtedy pamiętne słowa: 
„Dzisiaj ziemia Wasza jest wolną.”

Na ścianie suwalskiego ratusza zaprezentowano zdjęcia i filmy ukazujące trud-
ną i długą drogę mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny do niepodległości

Rekonstrukcja powstania sejneńskiego zaprezentowana przed suwalskim ra-
tuszem

Na zakończenie odbył się charytatywny bieg dla małej Lenki. Suwalski Ekspres oraz 
Rodzinny Ekspres – biegi dla każdego – zwieńczyły sportowe zakończenie wakacji

Słynny siatkarz Giba (w ciemno-
niebieskiej koszulce) zagrał z su-
walczanami w piłkarzyki

>>

>>
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tu zaSzła 
zmiana

Od ponad roku prezentujemy 
zdjęcia Suwałk sprzed lat, oraz 
te same miejsca współcześnie. 
Do Czytelników „DwuTygodnika 
Suwalskiego” mamy pytanie do-
tyczące prezentowanego miej-
sca. Tym razem z okazji 99. rocz-
nicy wyzwolenia Suwałk mamy 
trzy pytania i trzy nagrody dla 
osób, które jako pierwsze na-
deślą prawidłowa odpowiedź. 
Uwaga, jedna osoba może udzie-
lić odpowiedzi na jedno pytanie.

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 1

1. Jak nazywa się park krajo-
brazowy, do którego prowadzi 
ul. Mikołaja Reja?

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 2

 2.Który z polskich lekkoatle-
tów – medalistów ostatnich 
Mistrzostw Europy w Berlinie 
wystąpił na suwalskim stadio-
nie lekkoatletycznym po re-
moncie?

Pytanie do zestawu 
zdjęć nr 3

3.Proszę wymienić przynaj-
mniej trzech królów z dyna-
stii Piastów, których imię no-
szą suwalskie ulice na Osiedlu 
Piastowskim?

Nagrodami będą bilety ufun-
dowane przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy po-
lubić i udostępnić publicznie naj-
nowsze wydanie „DwuTygodnika 
Suwalskiego’ na naszym fan-
pag’u: https://www.facebook.
com/dwutygodnik/

Odpowiedzi prosimy prze-
syłać pocztą na adres redakcji, 
bądź na adres internetowy; kon-
takt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do  
7 września.

Spośród tych, którzy nadesła-
li odpowiedzi na pytanie z po-
przedniego wydania „DTS” na-
grodę otrzymała ewa Osewska.
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BiBliOteKa PuBliCzna im. marii KOnOPniCKieJ  
w SuwałKaCH, ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿ do udziału w konkursie fotograficznym „Wakacje 

u dziadków”. Jeżeli spędziłeś ciekawe wakacje, podziel 
się wspomnieniami i weź w nim udział. Konkurs foto-
graficzny jest adresowany do dzieci i młodzieży w wie-
ku 7-16 lat. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobi-
ście do Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. 
E. Plater 33A do 1 października 2018 r. Autorzy najlep-

szych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia. Regulamin konkursu foto-
graficznego „Wakacje u dziadków” na: www.bpsuwalki.pl 

Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Wyruszamy w wiel-

ki świat”. 
¿  do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym „Śladami 

zbigniewa Herberta po Suwalszczyźnie”. Prace należy nadsyłać lub do-
starczyć osobiście w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających 
przed zniszczeniem do 15 września 2018 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. 
Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki.

Ocena prac konkursowych odbędzie się do 20 września. 
Więcej na: www.bpsuwalki.pl.

Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Epizod w bibliotece”.

¿ do udziału w konkursie plastycznego „Suwałki, moje miasto”. Z oka-
zji 80. rocznicy urodzin Leszka Andrzeja Moczulskiego. Termin nadsyła-
nia prac upływa 31 października 2018 r.

Szczegóły i regulamin konkursu na www.bpsuwalki.pl

¿ Jak co roku Narodowe Czytanie odbędzie się 
również w Suwałkach. Szczegółowy program zosta-
nie opublikowany na internetowej stronie Biblioteki 
Publicznej im. M. Konopnickiej oraz „DwuTygodnika 
Suwalskiego".

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim 
obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do 
kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Film objęty akcją: Krzysiu, 
gdzie jesteś? (familijny/przygodowy, 104 min. od lat: b/o), „Biały Kieł” (ani-
mowany, 85 min. od lat: b/o).

Galeria SztuKi wSPółCzeSneJ – Galeria andrzeJa StrumiłłO, 
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę, malarstwo – Jerzy Skolimowski. Wystawa czynna do koń-
ca sierpnia.

muzeum OKręGOwe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿wystawę „Pamięć i du- 

ma” Krzysztofa Chojnac- 
kiego. Przedstawia ona 
d i o r a my m o d e l a r s k i e , 
zdjęcia i grafiki oraz uka-
zuje epizody z Powstania 
Warszawskiego w skali 1:35. 

Wystawa czynna jest do 
2 października.

arCHiwum PańStwOwe w SuwałKaCH, 
ul. T. Kościuszki 69 zaprasza na:

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

SuwalSKi OŚrOdeK Kultury zaprasza na:
¿ warsztaty tkackie, 29.08, godz. 17, pt. Środy Seniora: Tradycje tkackie 

na Suwalszczyźnie, pracownia tkacka SOK, wstęp 5 zł;
¿ familijne warsztaty artystyczne pt. Alfabet Wyobraźni ze Sztuką, 7.09, 

godz. 16, Galeria Patio SOK;
¿ wernisaż wystawy malarstwa artystki 
marty taraszkiewicz, 7.09, 
godz. 18, GSW Chłodna 20 SOK, 
wstęp wolny, wystawa czynna 
do 14 października;

¿ inaugurację 12. sezonu 
artystycznego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej 

pt. Filharmonia Suwałk,  
7 września, godz. 19, Sala im. A. Wajdy SOK, 

koncert biletowany;

¿ warsztaty rękodzieła dla dzieci „Dziecięca Akademia Rękodzieła”, 
8.09, godz. 10, Galeria Patio SOK, wstęp 5 zł;
¿ Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów, niedziela, 2 i 16.09, w godz. 

9-13, parking za SOK. W tym roku nie obowiązują opłaty za stoisko;
¿ wystawę w Galerii Jednego Obrazu, pokazano tam prace wyjątko-

wego artysty Stanisława Wosia. Uświetnia ona 10. rocznicę istnienia GJO. 
Wystawa jest czynna do 11.09;
¿ wystawę fotografii Marcina Wróbla „Miasto”, Galeria PAcamera SOK, 

wystawa czynna do 30.09, wstęp wolny.

rOzmarinO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿  c h a r y t a t y w -

ny koncert zespołu 
PIANO BLUES BAND 
pt. Gramy dla leny! 
31 sierpnia, godz.19. 

Więcej infor-
macji na stronach 

„DwuTygodnika 
Suwalskiego” i 

Rozmarino.

¿ 4 spotkanie Fan Clubu Bluesa – koncert Bang On Blues, 14.09, godz. 
19-21, wstęp wolny.

zaprasza na filmy:

– od 31 sierpnia „Rozpruci na śmierć”; „Też go kocham”; „Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa”;

–  od 7 września „Biały kieł”; „Juliusz”; 
„Zakonnica”;

– 11 września „Człowiek, który zabił 
Don Kichota” (kino konesera);

– od 14 września „K siężniczka  
i smok”; „Smak zemsty. Peppermint”; 
„Predator” 2D+3D;

– 19 września „AVA” (babskie wie-
czory);

– od 21 września „Zegar czarnoksięż-
nika”; „Johnny English: Nokaut”;

– 25 września „Dogman” (kino ko-
nesera).

13

zaPROszEnia suwalsKiE

w KiniE

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

Dwa zwycięstwa i porażka to bilans piłkarzy suwalskich Wigier  
w ostatnich meczach I ligi. Najpierw suwalski zespół przegrał 0:2  
w Katowicach z GKS. Gole dla GKS strzelili: Damian Bronisławski w 26 min. 
i Adrian Błąd w 62 min.

 Następne dwa mecze Wigry rozegrały w Suwałkach i oba wygrały. 
Suwalski zespół pokonał 3:2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Gole dla Wigier 
strzelili: Kamil Sabiłło w 21 min. oraz Martin Adamec w 55 min. i 81 min.; 
a dla Bruk-Bet Dawid Szymonowicz w 34 min. i Patrik Miśak w 90 min.

W ostatnią niedzielę sierpnia suwalski zespół zasłużenie wygrał 2:0 
ze Stomilem Olsztyn. Gole dla Wigier strzelili: Kamil Sabiłło w 32 min. 
i po wspaniałej indywidualnej akcji Filip Karbowy w 44 min. Drużyna 
z Olsztyna grała bardzo nerwowo. W 94 min. za drugą żółtą kartkę  
i w efekcie, czerwonej, boisko musiał opuścić zawodnik Stomilu Sołowiej. 
Wcześniej czerwoną kartkę otrzymał trener zespołu z Olsztyna Kamil 
Kiereś. 

Po siedmiu kolejkach suwalska drużyna ma 11 pkt i zajmuje piątą lo-
katę w tabeli. Następny mecz Wigry ponownie zagrają na stadionie przy 
ul. Zarzecze 26 w Suwałkach. Ich rywalem będzie beniaminek Garbarnia 
Kraków, który zajmuje ostatnią lokatę w tabeli I ligi. Początek spotkania 
31 sierpnia (piątek) o godz. 18.

zwyCięSKie wiGry ii
Piłkarze suwalskich Wigier II wygrali 4:2 z Magnatem w Juchnowcu 

Kościelnym w meczu czwartej kolejki IV ligi podlaskiej. Gole dla Wigier 
strzelili: Wilczewski, Siłkowski, Omilianowicz i Krupiński. W czterech me-
czach Wigry II zdobyły 10 punktów i zajmują trzecią lokatę w tabeli IV ligi. 
Kolejny mecz suwalskie Wigry II rozegrają 1 września z KP w Wasilkowie. 

wyGrana SuwalSKiCH PiłKareK 
Bardzo dobrze nowy sezon  

w II lidzie piłki nożnej kobiet roz-
począł zespół RESO Akademia 2012 
Suwałki. W Hucie Mińskiej suwal-
czanki wygrały 6:3 z beniaminkiem 
drużyną Tygrys Huta Mińska. Gole 
dla suwalskiej drużyny zdobyły; 
Bieryło x4, Skrodzka i Zabawska.

Suwalskie piłkarki z trenerem Grzego-
rzem Twarowskim (w ciemnej kurtce) 
i Wojciechem Kowalewskim

Fot. Akademia 2012

wiCemiStrzyni POlSKi z SuwałK
Michalina Rudzińska z KSz Hańcza Suwałki wywalczyła srebrny medal 

na Mistrzostwach Polski w szachach szybkich i błyskawicznych rozegra-
nych we Wrocławiu, w których startowało 989 szachistów z całej Polski.  
Jak zawsze nie zawiodły dziewczęta. Poza medalem srebrnym Michaliny 
w rywalizacji dziewcząt do lat 16 w pierwszej dwudziestce znalazły się 
jeszcze Debora Choińska i Kinga Wołągiewicz. Bardzo dobrze w rywa-
lizacji najmłodszych szachistów spisały się: Anna Czarniecka i Gabriela 
Pałejko. Więcej na: ww.dwutygodniksuwalski.pl 

żeGlarze na OlimPiadzie
Dobrze zaprezentowali się młodzi żeglarze z suwalskiego klu-

bu UKŻ Grot OSiR na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 2018  
w Goczałkowicach. Przez 4 dni regat udało się rozegrać tylko 4 wyści-
gi w warunkach bardzo słabo wiatrowych i po wielu godzinach ocze-
kiwania na odpowiedni wiatr. Wyniki suwalskich żeglarzy: 6. Amelia 
Piasecka i Aniela Nowak, 9. Michalina Hościłowicz i Klara Tyczkowska, 
13. Maria Kisłowska i Julia Kundzicz i 15. Mateusz Wasilewski i Vanessa 
Radzewicz.

turnieJ teniSOwy w deBlu
Suwalczanie Robert Usarek i Karol Szymański wygrali turniej tenisa 

ziemnego Pogodne Suwałki Challenge rozegrany na kortach cegla-
nych przy ul. Wojska Polskiego. W finale pokonali oni parę z Białegostoku 
Jacek Czerniszewski / Artur Krasowski 9:6. W pojedynku o trzecie miej-
sce Robert Popławski / Tomasz Szyszkowski z Gołdapi pokonali inną pa-
rę z Suwałk Adam Cąkała / Krzysztof Pietranis 9:2. W suwalskim turnie-
ju rywalizowało 15 par. Organizatorem Pogodne Suwałki Challenge był 
suwalski OSiR przy współpracy z Suwalskim Towarzystwem Tenisowym 
oraz marką RECMAN, fundatorem nagród rzeczowych.

POGOdne SuwałKi CuP
Pomimo deszczowej pogody odbył się międzynarodowy turniej siat-

kówki plażowej Pogodne Suwałki CUP na boisku nad Zalewem Arkadia. 
Rywalizowało prawie 20 drużyn m.in. z Wrocławia, Olsztyna oraz Litwy. 
W bardzo silnie obsadzonym turnieju zwycięstwo odniosła para Jakub 
Zdybek / Zarankiewicz Mateusz (woj. opolskie), która powtórzyła ubie-
głoroczny sukces. W tym roku w wielkim finale pokonali parę z w. war-
mińsko-mazurskiego Ociepski Marcin / Radzikowski Kamil. Najlepszą pa-
rą z Suwałk okazał się duet z miejscowej drużyny Ślepsk Suwałki Łukasz 
Rudzewicz / Kamil Skrzypkowski.

Vi turnieJ PiłKarSKi
im. GrzeGOrza wOłąGiewiCza

1-2 września na głównej płycie suwalskiego Stadionu Miejskiego od-
będzie się VI edycja Turnieju Piłkarskiego im. Grzegorza Wołągiewicza, 
w którym zagrają dzieci urodzone w 2009 r. Turniej ten jest imprezą cy-
kliczną upamiętniającą byłego prezesa klubu Wigry Suwałki, Prezydenta 
Miasta Suwałk, który zmarł 1 września 2010 roku. 

Uczestnicy ubiegłorocznego turnieju im. Grzegorza Wołągiewicza

Jak co roku w turnieju wezmą udział drużyny zagraniczne z Litwy, 
Łotwy oraz najmocniejsze Akademie Piłkarskie w kraju. Zagrają: Legia 
Warszawa, Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków, AP Talent Białystok, 
Akademia 2012 Suwałki, Żalgirietis Wilno (Litwa), Delta Warszawa, FK 
Dinamo Ryga (Łotwa), Arkonia Szczecin, Lech Poznań, AP Wigry Suwałki 
– niebieska i  AP Wigry Suwałki – biała. Mecze turniejowe rozpoczną się  
1 i 2 września o godz. 10. 

Turniej odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Suwałk. 

Patronat medialny „DwuTygodnik Suwalski”.

Na mistrzostwach suwalski klub reprezentowało 32 zawodników

Źródło: Beata Choińska
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limeryki wyróżnione
Po raz dwunast y suwalska Biblioteka Public zna im.  

M. Konopnickiej ogłosiła konkurs na krótką wierszowaną formę li-
teracką zatytułowaną „Suwalskie limeryki latem” pod patronatem 
Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk.

Podobnie jak w latach poprzednich, utwory dotyczyły Suwałk 
i Suwalszczyzny – w tej edycji ze względu na setną rocznicę przyznania Polkom praw wybor-
czych, specjalnie oceniane były utwory, których bohaterkami były słynne kobiety ważne dla 
Suwalszczyzny. W poprzednim wydaniu „DTS” opublikowaliśmy limeryki, które otrzymał nagro-
dy: Prezydenta Miasta Suwałk, Dyrektora Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach 
oraz „DwuTygodnika Suwalskiego”. W tym wydaniu limeryki wyróżnione m.in. przez Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach i Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil.
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naGrOda 
muzeum OKręGOweGO

limeryk nordycki
czyli

dlaczego Dagmar Falk nie została
Honorowym Obywatelem Olecka

Przemawiała Falk Dagmar w Olecku,
przemawiała, niestety, po szwedzku.
Nikt nie wiedział co gada,
rzekła więc Miejska Rada
by do Suwałk szła, po sąsiedzku.

***
limeryk drażliwy
J.Jadwiga gdy była w Płocicznie
rzekła „Pięknie jest tutaj, wręcz ślicznie.
Jak na Litwie u taty,
jeziora i las bogaty...”
Czy to aby patriotycznie?

limeryk platerowany
Spytał hrabia we wsi Widugiery
„Wiesz Emilio gdzie nasze platery?”
Ona na to z patosem
że przekuła na kosę,
patriotyzm jej bowiem jest szczery.

naGrOda StOwarzySzenia 
KulturalneGO „BiBliOFil”

Pewną panią calutki zna Prater,
bo zna dżudo, ta pani, karate.
Włada szablą i nożem,
bronią palną też może,
ale gdzież do Emilii jej Plater?!

***
O syrenach wie cała Ostenda.
Według wielu to tylko legenda.
Podkreślają wszak stale,
że pływają wspaniale,
ale gdzież do Joanny im Mendak?!

Prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż następujących 
nieruchomości niezabudowanych, stanowią-

cych własność Miasta Suwałk:
1. oznaczona działką nr 20703/5 o  po-

wierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księ-
gę wieczystą SU1S/00045537/3. nieruchomość 
przeznaczona jest na cele zabudowy miesz-
k a n i owej z u s ł u g a m i n i e u c i ą ż l i w y m i . 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego Nr 52 zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 90 000 zł brutto (słow-
nie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

wadium: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysię-
cy złotych).

2. oznaczona działką nr 20703/6 o  po-
wierzchni 0,1823 ha, położona w Suwałkach przy 
ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą SU1S/00045537/3. nieruchomość prze-
znaczona jest na cele zabudowy mieszkanio-
wej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Nr 52 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 102 000 zł brutto (słow-
nie: sto dwa tysiące złotych).

wadium: 10 200 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
dwieście złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 
2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie urzędu 
miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewi- 
cza 1 w sali nr 146.

warunkiem wzięcia udziału w przetar-
gu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysoko-
ści na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 13 września 
2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi  być 
uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargo-
wa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesie-
nie wadium przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pi-
semnego oświadczenia o zapoznaniu się z tre-
ścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem 
przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z 

rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób re-
prezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby 
fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu prze-
targu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełno-
mocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jed-
nego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość  
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć 
stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające 
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 za-
warcia umowy sprzedaży wadium nie podle-
ga zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; 
telefon (87) 562-81-41.  207/2018

Ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych na okres 

do 3 lat
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 

TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na 
wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i 
Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy 
ulicy: 

1. ludwika waryńskiego 11 o powierzch-
ni użytkowej 41,40 m2 – wywoławcza wyso-
kość stawki czynszu 8,00 zł/m2 netto, wa-
dium  490,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony 
na cele handlowe, usługowe, biurowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w in-
stalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i jest 
przedmiotem przetargu w aktualnym stanie tech-
nicznym. 

2. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 a o po-
wierzchni użytkowej 17,55 m2 – wywoławcza wy-
sokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wa-
dium 290,00 zł,

Lokal położony na I piętrze, przeznaczony 
na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne 
nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instala-
cję elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne-
go ogrzewania i ciepłej wody oraz jest przedmio-
tem przetargu w aktualnym stanie technicznym.  

Przetarg odbędzie się w dniu 4.09.2018 r. (wto-
rek) o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. 
Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetar-
gu oraz projekt umowy najmu dostępne są w sie-
dzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, 
pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w 
dzienniku www.monitorurzendowy.pl i na stronie 
internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe 
informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 
87 563 50 51, 52 lub 58.  216/2018
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Prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 34760/3 o powierzchni 0,0517 ha, 
położonej w Suwałkach przy ul. Gołdapskiej, posiadającej urządzoną księ-
gę wieczystą SU1S/00030588/7. Nieruchomość przeznaczona jest na ce-
le zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Nr 59 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku.

Cena wywoławcza: 60 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zło-
tych).

Wadium: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2018 roku o godz. 11.00 

w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 
w sali nr 146.

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

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 20 września 2018 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzo-
nego 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 
wadium 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.

208/2018

Prezydent miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałki, 
oznaczonej działką nr 23894 o  powierzchni 0,0019 ha, położonej 
w Suwałkach przy ul. Moniuszki, posiadającej urządzoną księgę wieczy-
stą nr SU1S/00030223/1, zabudowanej budynkiem garażowym murowa-
nym o powierzchni użytkowej 15,61 m2. Nakłady poniesione na budowę 
garażu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 17 900 zł (słow-
nie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych). Nieruchomość przeznaczo-
na jest na cele zabudowy garażowej. 

Cena wywoławcza: 20 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Wadium: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 10 

września 2018 roku  w godz. od 9.00 –10.00.
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2018 roku o godz. 12.00 

w siedzibie urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 
w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub prze-

lewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 20 wrze-
śnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku 
Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wnie-
sienie wadium przez uczestników przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzo-
nego 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 
wadium 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;  209/2018

Miasto Suwałki realizuje projekt pn. „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 
9 w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, Osi priorytetowej V – „Gospodarka niskoemisyjna”, 
Działania 5.3. – „Efektywność energetyczna w sektorze 
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej”. 
Cel: „Poprawiona efektywność energetyczna w sekto-
rze publicznym”.

Zakres projektu obejmuje kompleksową mo-
dernizację energetyczną Szkoły Podstawowej nr 9 
w Suwałkach położonej przy ul. Hamerszmita 11 w 
Suwałkach. Prace budowlane polegają na ociepleniu 
poddasza wełną mineralną wraz z wymianą pokrycia 
dachowego, ociepleniu ścian fundamentowych i piw-
nicznych, ociepleniu części ścian zewnętrznych, ocie-
pleniu ścian zewnętrznych elewacji zachodniej od 
wewnątrz, wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła w sali gimnastycznej, modernizacji insta-

lacji centralnego ogrzewania i c.w.u., wymianie drzwi 
zewnętrznych, modernizacji instalacji oświetleniowej 
z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczęd-
ne, montażu instalacji fotowoltaicznej. Roboty obej-
mują też renowację zabytkowej elewacji frontowej bu-
dynku wraz z wykonaniem elementów zewnętrznych  
i robót towarzyszących.

Głównym celem projektu jest poprawa efek-
tywności energetycznej w Szkole Podstawowej nr 9  
w Suwałkach, co przyczyniać się będzie do poprawy 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym. 
Realizacja projektu przyniesie znaczną redukcję zapo-
trzebowania na energię oraz redukcję zanieczyszczeń 
do środowiska naturalnego.

Termin realizacji projektu: lipiec 2017 – paździer-
nik 2018

Całkowita wartość projektu: 2 888 233,41 zł w tym 
koszty kwalifikowalne: 2 119 057,53 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego: 889 792,20 zł

215/2018

Prezydent miaSta SuwałK 

działając na podstawie art. 
35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 
ze zm.) podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 20 sierp-
nia 2018 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń 
wywieszony został na okres 21 dni 
(od 20.08.2018 r. do 10.09.2018 r.) 
wykaz nieruchomości stanowią-
cych własność miasta Suwałk 
przeznaczonych do sprzedaży w 
drodze przetargu i bezprzetar-
gowej (Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 288/2018  z dnia 
20 sierpnia 2018 roku). 

213/2018



28.08.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

17

Ogłoszenia „dtS” tel. 87 566-28-25

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

praca
n Praca za granicą – Niemcy (sprzątanie, kobiety)  

tel. 510 589 264  187/2018

OBwieSzCzenie
Prezydenta miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (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 późn. zm.) 
zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wy-
dał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, wła-
ściwego zarządcy drogi, z dnia 03.07.2018r. (data 
wpływu 04.07.2018 r.) znak: I.7011.02.8.2017/2018.
IS, decyzję nr 7/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlane-
go i udzielenia zezwolenia na realizację inwe-
stycji drogowej polegającej budowie ulicy bez 
nazwy (droga gminna nr 101398B) na odcin-
ku od ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego do uli-
cy mikołaja reja w Suwałkach w zakresie robót 
budowlanych obejmujących:

– rozbiórkę istniejących elementów komuni-
kacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących 
z budową ulicy,

– budowę jezdni o szerokości 6,0 m o na-
wierzchni bitumicznej dla obciążenia ruchem 
KR3, 

– budowę zjazdów publicznych, zgodnie z pla-
nem zagospodarowania terenu, 

– budowę chodnika szerokości 2,0 m z beto-
nowej kostki brukowej gr. 8 cm (strona połu-
dniowa ulicy),

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

– budowę zatoki postojowej na 28 miejsc po-
stojowych dla samochodów osobowych (strona 
północna ulicy),

– budowę i przebudowę zjazdów publicznych 
i indywidualnych, zgodnie z planem zagospoda-
rowania terenu,

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

lizacji deszczowej i przykanalików, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 

latarni oświetleniowych, 
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci tele-

technicznej,
– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodo-

ciągowej i przyłącza wraz z odgałęzieniami i bu-
dową hydrantu ppoż., 

– budowę niekolizyjnego odcinka kablowej li-
nii elektroenergetycznej, zgodnie z planem za-
gospodarowania terenu,

– regulację pionową urządzeń uzbrojenia 
podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia terenu, zgodnie z projektem zagospo-
darowania terenu,

– wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwesty-

cji usytuowane poza projektowanym pasem drogo-
wym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:
a) przebudowy istniejącego skrzyżowania z ul. M. 
Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, na dział-
kach nr 22169/1, 22170/3, 22171/1 w zakresie:

– wysokościowego dowiązania projektowa-
nej jezdni z istniejącą jezdnią ul. M. Reja,

– wysokościowego dowiązania odcinków 
chodników dla pieszych oraz istniejącej ścież-
ki rowerowej,

– przebudowy wyspy dzielącej (utwardzenie 
betonową kostką brukową),
b) przebudowy 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. Gen. K. Pułaskiego w ciągu drogi krajowej 
nr 8, na działkach nr 22155/1, 22170/1, 22181/1,

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

– wykonania uzupełniającego odcinka chod-
nika dla pieszych i ścieżki rowerowej z ustawie-
niem barierek zabezpieczających ruch pieszy po 
prawej stronie ulicy (działka nr 22792),

2) budowy lub przebudowy sieci uzbroje-
nia terenu:
a) budowy odcinków kablowej linii oświetlenio-
wej z ustawieniem latarni oświetleniowej i kanału 
technologicznego na skrzyżowaniu z ul. M. Reja 
na działce nr 22169/1,
b) budowy odcinków kablowej linii oświetlenio-
wej z ustawieniem latarni oświetleniowej i ka-
nału technologicznego na skrzyżowaniu z ul. 
Pułaskiego na działce nr 22181/1.

Inwestycja zlokalizowana jest na nierucho-
mościach 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 inwesty-
cji usytuowane poza projektowanym pasem dro-
gowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie bu-
dowy lub przebudowy innych dróg publicznych 
oraz budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia te-
renu, na nieruchomości 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 
(Obręb Nr 0001, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących 

w granice projektowanego pasa drogowego 
nw. ulicy: 22169/3, 22166/1, 22156/3, 22180/3, 
22181/3 (Obręb Nr 0001, Miasto Suwałki), według 
załączonego 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 granice pasa drogowego ww. ulicy: 22156/1, 
22170/4, 22154/1 (istniejący pas drogowy) (Obręb 
Nr 0001, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu po-
działu w całości zlokalizowana jest na nieru-
chomości oznaczonej działkami nr: 22156/1, 
22170/4, 22154/1 (istniejący pas drogowy) i dział-
kami nr: 22169/3, 22166/1, 22156/3, 22180/3, 
22181/3 (Obręb Nr 0001, Miasto Suwałki) po za-
twierdzeniu podziału,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-
stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakre-
sie budowy lub przebudowy innych dróg publicz-
nych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia te-
renu, na nieruchomości 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.

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 dział-
ki: 22166/1 o pow. 0,0110 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 22166/2 o pow. 0,0561 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

2) 22169/2 o pow. 0,1889 ha dzielona na dział-
ki: 22169/3 o pow. 0,0932 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 20994/6 o pow. 0,0957 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

3) 22180/2 o pow. 0,2014 ha dzielona na dział-
ki: 22180/3 o pow. 0,0266 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 22180/4 o pow. 0,1748 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

4) 22181/2 o pow. 0,0144 ha dzielona na dział-
ki: 22181/3 o pow. 0,0119 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 22181/4 o pow. 0,0025 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

5) 22156/2 o pow. 0,6774 ha dzielona na dział-
ki: 22156/3 o pow. 0,0395 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 22156/4 o pow. 0,6379 ha (w do-
tychczasowym władaniu), zgodnie z zatwierdzo-
nym 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. 212/2018

Firma spedycyjna Lago Logistics sp z o.o. poszukuje prze-
woźników do stałej współpracy na trasach:

Polska – Finlandia
Włochy – Finlandia

Hiszpania – Finlandia
Gwaranty od 10.000 km

Również przewoźników z ciągnikami siodłowymi na trasy po 
Polsce i Niemczech. Gwarant od 3.000 km tygodniowo. Powtarzal-
ność miejsc załadunku.

Kontakt: +48 12 259 24 82 214/2018



28.08.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

„KSiężyC. Od nOwiu dO nOwiu” 
martín CaParróS

Książka ta na polskim rynku wy-
dawniczym jest świeżynką, ale czy-
telnicy powinni mieć świadomość, 
że została ona napisana już w 2009 
roku, a zatem przed bestsellero-
wym „Głodem” tegoż autora.

Jak mówi podtytuł mamy do 
czynienia z dziennikiem hiperpo-
dróży. Powstał on na zlecenie ONZ. 
Autor miał za zadanie odwiedzić  
w ciągu miesiąca księżycowego kil-
ka krajów i stworzyć, na podstawie 
przeprowadzonych tam rozmów, 
reportaże do 2000 słów. Co naj-
ważniejsze – bohaterami publika-
cji były ofiary migracji, często przy-
musowej. 

Historie wydrukowane zosta-
ły kursywą. Mówią np. o zdradza-
nej i zarażonej przez męża wirusem HIV Zambijce, poddanej obrzeza-
niu Masajce czy też Liberyjczyku, który widział jak sąsiedzi zamordowali 
i zjedli jego babcię. Autor przeplata opowieści obserwacjami z podró-
ży oraz refleksjami m.in. o kondycji świata lub sensie pracy reportera. 
Nie wiem, czy bez tych przerywników dałoby się przebrnąć przez na-
tłok okrucieństwa. 

Ta książka jest naprawdę dobra. „Głód” jest rewelacyjny. Co zatem 
zaserwuje Caparrós następnym razem? Zostaje tylko cierpliwie czekać.

Kamila Sośnicka
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Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu południowej części ulicy Stanisława Staszica  
w Suwałkach.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089) podaje się 
do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XLVIII/610/2018 Rady Miejskiej  
w Suwałkach z dnia 25.07.2018 r. przyjęty został „Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego rejonu południowej części ulicy Stanisława 
Staszica w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowa-
niem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1, pok. Nr 139 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, od wtor-
ku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicz-
nie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.
um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. 
Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.  217/2018

CzytelniCy PytaJą

W internecie pojawiły się informacje, że uczniowie posiadający 
Suwalską Kartę Mieszkańca, żeby jeździć bezpłatnie  autobusami komu-
nikacji miejskiej, będą musieli wykupić imienny bilet okresowy ze stu-
procentową ulgą.

eugeniusz dariusz Przybysz prezes PGK:
– Nie jest to prawdą. Wszyscy uczniowie i studen-

ci posiadający Suwalską Kartę Mieszkańca  i aktualną 
legitymację szkolną lub studencką, będą korzystali  
od 1 września 2018 r. z bezpłatnych  przejazdów  ko-
munikacją miejską

Czy od 1 września zmieni się rozkład jazdy au-
tobusów miejskich?

–  Obecny rozkład  jazdy praktycznie pozosta-
je bez zmian, będą jedynie małe korekty minutowe.  

Przybędzie nam nowa linia „16”, która połączy miasto z przedsiębior-
stwem Tanee w Dubowie, planujemy zorganizować trzy podwójne kursy.

zawiadomienie
o rozpoczęciu uzupełniającego naboru na nowe mieszkania

„od najemcy do właściciela”
U p r z e j m i e  i n f o r -

m u j e  s i ę ,  ż e  Z a r z ą d 
Budynków Mieszkalnych 
w Suwałkach TBS sp. z o.o. 
prowadzi prace związanie 
z budową dwóch wielo-
rodzinnych 6-kondygna-
cyjnych budynków miesz-
kalnych z 24 mieszkaniami 
każdy, w których znajdo-
wać się będzie łącznie 48 

mieszkań (położonych pomiędzy ul. Pułaskiego a ul. Reja).
Oferujemy do nabycia następujące lokale mieszkalne

3 – pokojowe o pow. użyt. – 55,05 m²:
Budynek nr 1, mieszkanie nr 3, 15
3 – pokojowe o pow. użyt. – 57,86 m²:
Budynek nr 1, mieszkanie nr 16
Budynek nr 2, mieszkanie nr 16
3 – pokojowe o pow. użyt. – 63,18 m²:
 Budynek nr 1, mieszkanie nr: 1, 5, 13, 17
 Budynek nr 2, mieszkanie nr: 1, 9

Pełny tekst ogłoszenia oraz stosowny wniosek wraz z załącznikami do-
stępny jest na stronie www.zbm.suwalki.pl w zakładce „Lokale mieszkal-
ne TBS” oraz w siedzibie Spółki.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. (pok.5-6) lub przekazać za 
pośrednictwem poczty 16-400 Suwałki ul. Wigierska 32, w terminie  
do 12 września 2018 r. 

Dodatkowe informacje w sprawie udzielane są w Dziale Lokali 
Mieszkalnych pok. nr 5, tel.(87) 563 50 55 lub (87) 563 50 40 m.in. z ewen-
tualnym wykorzystaniem zakładki „Umów spotkanie” znajdującej się rów-
nież na stronie www.zbm.suwalki.pl 219/2018
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trwa ii tura rekrutacji do Państwowej wyższej Szkoły zawodowej 
w Suwałkach.

Bogata oferta ściśle związana z potrzebami rynku lokalnego, świetna 
baza dydaktyczna i bardzo wysokie stypendia, to tylko niektóre z wielu 
zalet studiowania w suwalskiej Uczelni. Na przyszłych studentów czeka-
ją 3 wydziały i 15 kierunków kształcenia.

Wydział Ochrony Zdrowia zaprasza na: 
n ratownictwo medyczne 
n pielęgniarstwo
n kosmetologię 
n bezpieczeństwo wewnętrzne (i i ii stopień)

Wydział Politechniczny oferuje: 
n zarządzanie i inżynierię produkcji
n budownictwo
n transport
n produkcję i przetwórstwo surowców rolniczych (nOwOŚĆ)

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny poleca natomiast: 
n finanse i rachunkowość
n ekonomię (i i ii stopień) 
n pedagogikę (i i ii stopień – nOwOŚĆ)
n filologię. 

W tak rozbudowanej ofercie, jak zapewnia dr Marta Wiszniewska, 
rektor PWSZ w Suwałkach, zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie. 
Najważniejsze jest jednak to, że po każdym z nich studenci mogą liczyć 

na dobrą, ciekawą i sa-
tysfakcjonującą pracę 
– dodaje rektor.

Potrzeby rynku lo-
kalnego są bowiem 
jednym z priorytetów 
PWSZ w Suwałkach. 
– Inne to: wysoka ja-
kość kształcenia, no-
woczesna baza dy-
daktyczna i przede 

ostatnie wolne miejsca  w  pwSz  czekają

wszystkim... student – mówi dr Edyta Kimera, prorektor ds. studenc-
kich i dydaktyki i dodaje, że to właśnie studenci są na suwalskiej Uczelni 
najważniejsi. Liczne koła zainteresowań, świetnie wyposażona siłownia, 
strzelnica, przestronne patio z kawiarnią, drużyny sportowe, nowoczesny 
dom studenta, nawet 2000 zł miesięcznego stypendium. Tak wymieniać 
można jeszcze bardzo długo, a jak zapewniają sami studenci – PWSZ jest 
po prostu miejscem przyjaznym i dobrym do studiowania.

Suwalska Uczelnia w zdecydowany sposób stawia na praktyczność. 
Zajęcia nastawione są w głównej mierze na ćwiczenia, wyjazdy studyj-
ne i „naukę w terenie”. Laboratoria i pracownie należą do najlepiej wy-

posażonych w kraju, kadra jest znakomita. – Uczelnia współpracuje  
z wieloma ośrodkami i uczelniami z całej Polski, utrzymuje stałe kontakty  
z samorządami lokalnymi, a z największymi firmami i przedsiębiorstwa-
mi w regionie wspólnie nawet tworzy i konsultuje programy nauczania.  
W ostatnim roku zdobyła nawet certyfikat: UCZELNIA LIDERÓW. Wszystko 
po to, by warunki do studiowania i zdobywania wiedzy stały na najwyż-
szym poziomie – mówi rektor Uczelni.

II tura rekrutacji trwa do 20 września. Wystarczy założyć konto w sys-
temie IRK, zalogować się, wypełnić oraz wydrukować formularz i czekać 
na wyniki. PWSZ czeka właśnie na Ciebie! Warto odwiedzić stronę inter-
netową: pwsz.suwalki.pl. Można tam znaleźć nie tylko szczegóły rekru-
tacji i ofertę kształcenia, ale też zobaczyć czym studenci żyją na co dzień.
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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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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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>> roŚnie
arena

Budowana w Suwałkach hala sportowo-wido-
wiskowa będzie największą w regionie. Bryła bu-
dynku powoli zbliża się do montażu dachu. Na po-
trzeby wzniesionej już konstrukcji wylano ponad  
2 tys. m3 betonu.

Przy realizacji inwestycji codziennie na placu 
budowy pracuje na dwie zmiany ok. 100 pracow-
ników. W środku znajduje się istna sieć szalunków 
oraz ciekawych rozwiązań budowlanych. Budowa 
hali ma zakończyć się w maju 2019 roku.



Czerwiec 2018 rok nr 4/4  rok I Nakład 5.000 egzemplarzy

SuwalSki GloS Seniora-

Osoby publiczno-sceniczne wyzwalają podziw i uznanie, 
ale też zazdrość. Przyciągają nie tylko przyjaciół. muszą 
przemawiać na forum, poddawać się przenikliwemu oku 
kamery czy działać w oślepiających światłach rampy. By 
temu sprostać – niezbędny jest zestaw talentów, zaplecze 
oraz właściwości obronne.

Wymienić wszystkie talenty marii lauryn nie sposób. 
Niemałą grupę stanowią tylko te, dzięki którym posiadła wro- 
dzoną łatwość nauki tańca i zdobyła wykształcenie choreografa. 
Poczucie rytmu, słuch muzyczny, giętkość czy pamięć ruchu – to 
niektóre z nich. A przecież nie tylko komponuje figury i układy 
taneczne czy ich naucza. Na scenie – zapowiada, tańczy, śpiewa... 
Rozśmiesza jako Hanka Bielicka, czy prowadzi poważną debatę 
oxfordzką. Poza sceną – ma dar tworzenia pomysłów i talent or-
ganizatorski... Jest niezwykle pracowita. Tryska energią, zaraża 
optymizmem... „Kobieta orkiestra” i lider społeczny w jednym.

Poniżej przedstawiamy fakty z kalendarza Marii, z okresu 
niespełna dwóch miesięcy bieżącego sezonu ogórkowego. 
Niech przemówią „same za siebie”:
Jako przewodnicząca Suwalskiej rady Seniorów:
– Przygotowała i sprawnie przeprowadziła 15. i 16. posiedzenie 

rady (25.06; 23.07).
– Opiniowała realizację dwóch wielostronicowych uchwał Rady 

Miasta, dotyczących programu poprawy życia suwalskich se-
niorów oraz strategii rozwoju kultury na lata 2016-2020.

– Poprowadziła dwie audycje radiowe z cyklu Suwalski SMS, za-
wieszając kolejne na czas wakacji.

– Napisała artykuł do 3 nr Suwalskiego Głosu Seniora, oraz ucze-
stniczyła w korekcie próbnej wersji Encyklopedii Suwalskiego 
Seniora. 

– Prowadziła spotkanie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zamieszkałych w Osiedlu Centrum Suwalskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej z przedstawicielami zarządu tej spółdzielni.

– Wspólnie z pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji, opra-
cowała program Pierwszej Suwalskiej Olimpiady Seniorów.

– Załatwiła w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
zamontowanie ławek na bazarze przy ul. Sejneńskiej. 

– Wraz z radą i wsparciem Pani Agnieszki Szyszko – popro- 
wadziła spotkanie szkoleniowe z 50-osobową Lokalną Grupą 
Działania „Puszcza Knyszyńska” (26.07).

– Zadając sobie duży logistyczny trud – zachęciła i zebrała 
ponad 80-osobową grupę seniorów do wspólnego, „ulgowe-
go wejścia” na koncert poświęcony A. Osieckiej. 

Jako założyciel, kierownik artystyczny i uczestnik grupy 
wokalnej Suwalskie Starszaki i tanecznej – Srebrne 
Pierwiosnki:
– Przygotowała i zrealizowała 15.06 występy obydwu zespołów 

w ramach konkursu do Europejskiego Dnia Seniora. 
– Z Suwalskimi Starszakami koncertowała w Klubie Seniora na 

Kaczym Dołku (26.06).
– Obydwa zespoły prezentowały suwalskie tańce i pieśni 

ludowe podczas Jarmarku Folkloru w dniach 27-28.07, oraz 
Jarmarku Kamedulskiego 11-12.08. 

– Ze Starszakami zebrała eksponaty i zorganizowała wystawę 
„Makatka suwalska z dawnych lat”, prezentowaną w Przerośli, 
oraz dwukrotnie w Suwałkach, podczas ww. imprez.

Jako animator wieloosobowych imprez dla seniorów:
– Współtworzyła scenariusz imprezy plenerowej UTW pod 

hasłem „Jak w PRL-u” dla ok. 100 członków stowarzyszenia, 
odbytej 14.06.

– 22.06 prowadziła warsztaty tańców z Suwalszczyzny podczas 
imprezy w Suwalskim Parku Krajobrazowym w Turtulu. 

– 28.06 prowadziła, we współpracy z Wigrami II i Zarządem 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, imprezę 
sportową „Ruch to zdrowie” dla 60 seniorów związku. 

 Wymienione zadania wykonała przy aplauzie widowni, 
uczestników i organizatorów.

Działalność Marii wykracza daleko poza teren Suwałk: jest 
sekretarzem Podlaskiej Rady Seniorów, członkiem Zarządu 
Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów 
oraz Ambasadorem Krajowego Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę”. Przy tym – jest żoną, matką, córką, siostrą i bab-
cią. Pielęgnuje przydomowy ogród, a ostatnio maluje ściany 
podczas remontu domu. 
10 sierpnia została nagrodzona przez Prezydenta Suwałk 
zaszczytną – włócznią Jaćwingów.

 Wierzymy, że otrzymana statuetka – to szczególnie cenne, 
ale nie ostatnie trofeum w kolekcji nagród i wyróżnień naszej 
Przewodniczącej. Gratulujemy i życzymy kolejnych.

Suwalska Rada Seniorów

PRZEWODNICZĄCA Z WŁÓCZNIĄ
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LuDZIE mÓWIĄ…
Ze względów towarzysko-przyjacielskich bywa 

uczestniczyć w ślubie młodziutkich nowożeńców. 
Jakże szczerze i ochotnie składają oni sobie wzajem-
ną przysięgę, że „nie opuszczę ciebie aż do śmierci”. 
Ich zauroczenie sobą i przekonanie o miłości do gro-
bowej deski zderza się z nawarstwionym przez lata do-
świadczeniem par legitymujących się wieloletnim sta-
żem małżeńskim.

Ten wyśniony, wymarzony na ślubnym kobiercu... 
Bo ja wiem... Tego kwiatu pół światu. Ludzie mówią, 
że jak się ożeni, to się odmieni. Ludzie mówią, że czło-
wiek się zmienia co siedem lat. Ludzie mówią, że mi-
łość wyfruwa przez okno, gdy bieda zapuka do drzwi. 
To tylko bajki kończą się obiecującym: „w końcu pobra-
li się, a potem żyli długo i szczęśliwie”. Tylko o tym „po-
tem” już nie pisze się bajek. Raczej komedie, a nawet 
tragedie. Mogę sobie wyobrazić życie Izabeli Łęckiej  
i Wokulskiego po ślubie! Albo Papkina z Klarą. 
Są racje serca i racje doświadczenia. Z pewnością cu-
dze doświadczenia nie są zaraźliwe. Na szczęście.

Dla wielu świętość złożonej ślubnej przysięgi jest 
obowiązująca na zawsze. Innym lęk przed grzechem 
krzywoprzysięstwa, każe trwać w upiornym związ-
ku nienawiści i tragicznych zdarzeń, bo „zupa była za 
słona”. Jeszcze inni, chcąc coś naprawić w swoim nie-
udanym życiu, decydują się na rozwód z całymi jego 
konsekwencjami. Sama do trzydziestego piątego ro-
ku życia w różnych zapętlonych sytuacjach życiowych 
groziłam mężowi rozwodem. Ucichłam, gdy wyślepi-
łam w jego oczach błysk radosnej nadziei i gdy realnie 
już zaczęłam oceniać szanse „kobiety po przejściach” 
w balzakowskim wieku.

Jest jakaś magia w składaniu przysiąg, ślubowań, 
przyrzeczeń. Składają je, oprócz nowożeńców, prezy-
dent, nowi posłowie, ministrowie, księża, żołnierze, 
harcerze, pierwszoklasiści. Problem jest z ich dotrzy-
maniem i odpowiedzialnością za dane słowo.

Pamiętam szok wywołany uświadomieniem so-
bie popełnienia obrzydliwego grzechu krzywoprzy-
sięstwa. Otóż w końcówce podstawówki ksiądz przy 
bierzmowaniu podsunął nam do podpisu przysięgę,  
iż do osiemnastego roku życia nie weźmiemy do ust 
alkoholu. Składana w dobrej wierze przysięga po czte-
rech latach wyparowała z pamięci, a czczenie osiem-
nastych urodzin rówieśników stało się obowiązkowym 
zwyczajem. Niestety i nam, którzy na swoją pełnolet-
niość musieliśmy poczekać jeszcze parę miesięcy, zda-
rzyło się uczcić 18-tkę kolegi namoczeniem dzioba  
w lampce wina, szampana, czy w piwie.

Pamiętam przerażenie i wstyd, obgryzione do mię-
sa paznokcie, wychodzenie z kolejki do konfesjonału  
i stawanie znów na końcu, by odwlec chwilę wyznania 
straszliwego grzechu. Dodatkowo strach wzmagała 
odbyta edukacja literacka na poziomie licealnym i obi-
jająca się po mózgownicy pogróżka wieszcza Adama: 
„Wszak kto przysięgę naruszy, ach biada jemu, za ży-
cia biada! I biada jego złej duszy!”

Problem niedotrzymanego przyrzeczenia ma 
aspekt moralny, społeczny, polityczny... Wart jest na-
tychmiastowej i powszechnej refleksji. Wszak nieba-
wem całe rzesze przyszłych samorządowców zarzu-
cą nas obietnicami, przyrzeczeniami i programami 
wyborczymi. Będą nas agitować i kokietować na spo-
tkaniach wyborczych, reklamować swoje zasługi  
i garnitury, umiejętności i krawaty, zaangażowanie  
i szczere oblicza. Obiecywać wszystko, co najlepsze,  
a nierealne – dla gminy i rodziny. Najcelniej trafią w na-
sze potrzeby materialne, zdrowotne, oświatowe, dro-
gowe, mieszkaniowe, kulturalne. I przestępczość po-
wstrzymają, i obyczaje naprawią, i spokój zapewnią, 
i powiat uświetnią i województwo uszlachetnią. Nie 
pominą bezrobotnych, bezdomnych, bezdzietnych 
ani wielodzietnych. Zasypią nasze skrzynki pocztowe 
ulotkami z obietnicami wyborczymi, wedrą się do lo-
kalnych mediów, przyatakują nasze oczy, uszy, serca, 
umysły, wrażliwość. Wielu wyłudzi wreszcie nasz głos 
poparcia, osiągnie upragniony mandat i... zapomni  
o przedwyborczych obiecankach – cacankach.

Pobić takiego się nie da, jak niewiernego małżon-
ka. Rozwód nie wchodzi w grę. Odwołać nieudacznika 
– zawiła procedura. Będziemy mu płacić wysokie ali-
menty do końca pięcioletniej kadencji. 

Albo agitowany zewsząd elektorat wysili swoją in-
teligencję oraz spostrzegawczość i wybierze istotnie 
najlepszych, najuczciwszych i niezawodnych, albo bę-
dzie się zataczać psychicznie i mieć zgagę. Ludzie po-
wiadają, że widziały gały, co brały. Ludzie mówią...  
A czegóż to ludzie nie plotą po szkodzie.

Regina Skórkiewicz



Liczne organizacje zrzeszające se-
niorów lub pracujące na ich rzecz, 
ofertę mają zróżnicowaną, ale adre-
sują ją do osób aktywnych, posiada-
jących talenty czy pasje. Od członków 
oczekują też pewnej dyspozycyjności, 
bo wymagają tego wykłady, próby, in-
ne rodzaje cyklicznych zajęć. 

 Nie wszystkim to odpowiada. Są 
wśród nas – mniej sprawni ruchowo, 
mniej towarzyscy, mniej przystosowa-
ni do pośpiechu i hałaśliwego świata. 
Nierzadko – zmagający się z cierpie-
niem, samotnością... „Najbardziej bra-
kuje przyjaciela” – wyznała mi w szcze-
rej rozmowie jedna z takich osób.

Choć spełnienie oczekiwania trud-
ne, miejscem najbliższym jego reali-
zacji wydaje się związek emerytów, 
rencistów i inwalidów. Jest w Su- 
wałkach największą organizacją 
zrzeszającą osoby starsze i niepeł-

GDY PRZYJACIEL POTRZEBNY OD ZARAZ
Przyjaciel na dobre i złe nie zapuka do twoich drzwi, by powiedzieć: „Jestem i zostanę”. Jak tłumaczył lis 

małemu Księciu – musisz go sam wypatrzyć wśród innych, oswoić, pielęgnować. to proces wymagający kontak-
tów i czasu. ale nawet seniorzy o mniejszej chęci lub możliwości wychodzeniu z domu nie są bez szans. Jeśli przyj-
dą do siedziby zarządu Okręgu Polskiego związku emerytów, rencistów i inwalidów. Suwałki, ul. Kościuszki 71. 

nosprawne, ok. 500 osób. Zarząd ma 
rangę okręgowego, co nakłada do-
datkowy obowiązek monitorowa-
nia pracy 8 oddziałów rejonowych, 
o liczbie ok. 3000. członków.

Przynależność do związku jest nie-
kłopotliwa. Roczna składka wyno-
si 30 zł. Bez zobowiązań znajdziesz 
tu wiele okazji poznania życzliwych 
ludzi i spędzenia z nimi czasu. Nie  
– kiedy musisz – ale gdy będziesz 
mógł i chciał. Dwa razy w roku za-
rząd organizuje dłuższy wspólny po-
byt grupy poza Suwałkami. To dwu-
tygodniowy turnus w nadmorskich 
ośrodkach rehabilitacyjnych oraz 
wycieczka krajowa lub zagraniczna. 
Grupa wróciła właśnie z rehabilitacji 
w Mielnie. Przystępna cena, wspól-
na, autokarowa podróż i rodzinna at-
mosfera, pozwalają korzystać z ofert 
także osobom niepełnosprawnym. 
We wrześniu wyjadą do Chorwacji.

Kilka razy w roku odbywają się 
spotkania plenerowe, połączone  
z edukacją lub zawodami sportowy-
mi. Np. 28. 06. ok. 60 osób spędziło 
miły dzień nad jeziorem Dąbrówka. 
Jedni – sportowo, inni – relaksacyj-
nie. Stosownie do możliwości, ale 
razem. Wśród członków związku 
przeżyjesz doroczne obchody Dnia 
Babci i Dziadka, Jarmark Kamedulski, 
Europejski Dzień Seniora i wiele in-

nych. Podzielisz się opłatkiem 
podczas wspólnej uroczystej 
wigilii. 

Przyznaję: to „mój” związek. Gdy 
zawodzą ludzie i nadzieje, a przyja-
ciel potrzebny od zaraz, lubię zajść 
do biura. Tam czas płynie w normal-
nym rytmie. Wolnym od pośpiechu, 
parcia na sukces, czy elitarnego zadę-
cia. Bez rywalizacji i odgradzania się 
od innych. Nie spotkasz tam kamer 
ani mikrofonu. Prezes Tadeusz wyraź-
nie ich nie lubi. Z wzajemnością. Ma 
wiele z harcerza, preferującego akcje 
typu niewidzialna ręka. Nie wszyscy 
wiedzą, że o grupę na wyjeździe dba 
jak nadopiekuńczy ojciec, świetnie 
tańczy, wzrusza się poezją, a w trud-
nym konkursie rozwiązywania krzy-
żówek zostawił daleko w tyle kole-
żanki – „intelektualistki”.

Gdy przyjdziesz, Pani Halinka po-
patrzy na ciebie z troską i milczą-
cym zrozumieniem. Szczerze zapyta  
o zdrowie i uważnie wysłucha odpo-
wiedzi. Poczęstuje herbatą, a często 
domowym ciastem, czy dietetycz-
nym pasztetem z soi. 

Pani Zosia prowadzi księgowość od-
działu własnego i 8 pozostałych, więc 
często spotkasz ją pochyloną nad pa-
pierami. Dba o to, by wszystko się do-
pinało i zgadzało. Cała trójka należy do 
„kategorii” ludzi, którzy mimo upływu 
lat zachowują wewnętrzny spokój, po-
godę ducha, naturalną życzliwość. Choć 
nie rodzina – a jednak jakoś – bliscy.

Suwalskim seniorom bardzo po-
trzebne jest i takie miejsce i tacy ludzie.

Za kilka tygodni kończy się kaden-
cja Prezesa. Była pełna stresu, co od-
biło się na zdrowiu. Mówi, że chce 
odejść. Wierzę, że tylko mówi. Wraz 
z nim odeszłyby pewnie obie Panie.

Być może ktoś inny lepiej zadbał-
by o nowoczesność. Napisał więcej 
programów, pozyskał więcej pienię-
dzy... Być może...

Tylko – czy wtedy zechcemy tam 
zajść, gdy przyjaciel będzie potrzeb-
ny od zaraz? Lucyna Śniecińska
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ważne dla SuwalSKiCH SeniOrów:

„ŚmieSzny KOnieC”

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

latO

Lato brzemienne nadmiarem
Rodzi, co wiosna zasiała
Na polach, w ogrodach,
W lasach i sadach.

Zapobiegliwie, po gospodarsku
To słońcem wygrzewa
To deszczem podlewa
By spiżarniom niesytym nastarczyć

Zamykam lato do słoików
Malinowe, śliwkowe, wiśniowe
Ta pocieszna zapobiegliwość
Słabo już się broni
Przed zalewem nutelli, fanty i coli
Coraz dalej pada jabłko od jabłoni

Wkrótce koniec wakacji
Pejzaż się odmieni
Lato za bary weźmie się z jesienią
Jeszcze zaciekle przegrywa w zielone
Ze złociście żółtym, rudym i czerwonym.

Jesień słotna w burym z chmur kasku
Choć nieproszona za progiem już czeka
Żal, że słonecznego ciepła i blasku
Nie da się zamknąć do słoików wecka.

Regina Skórkiewicz

Suwalska Rada Seniorów wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  
w Suwałkach organizują w dniach 27 września – 1 października 2018 
pierwszą Suwalską Olimpiadę Seniorów – SeniOradę. Zachęcamy 
do wzięcia w niej udziału.

Terminarz zawodów jest następujący:
n 27.09 – Pływanie, godz. 10.00. Miejsce: Aquapark, ul. Jana Pawła 

II 7, dystans do przepłynięcia stylem dowolnym wynosi 25 m – kobie-
ty i 50 m – mężczyźni.

n 28.09 – zawody lekkoatletyczne im. ryszarda roguckiego, 
godz. 10.00. Miejsce: stadion lekkoatletyczny, ul. Wojska Polskiego 17, 

Zawody obejmują: – bieg na 60 m, rzut piłeczką palantową, pchnię-
cie kulą, nordic walking na dystansie 1200 m – kobiety i mężczyźni.

n 29.09 – Strzelectwo, godz. 8.30. Miejsce: klub LOK Wigry, ul. M. Ko- 
nopnickiej 2. Kobiety i mężczyźni startują indywidualnie i zespołowo.

n 01.10 – Bowling, godz. 9.00. Miejsce: MK Bowling, ul. Gen. Józefa 
Dwernickiego 15 (Plaza). W turnieju może wziąć udział max. 24 zawod-
ników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uroczyste zakończenie Seniorady odbędzie się 01.10 br., po zawo-
dach bowlingowych.

Startować mogą kobiety i mężczyźni, którzy do dnia 27.09 ukończą 
60 lat (rocznik 1958 i starsi). Będzie to sprawdzane przed każdą konku-
rencją, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

NAGRODY:
n Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom,
n Za zajęcie miejsc I–III w każdej dyscyplinie zawodnicy otrzymają 

medale oraz bony upominkowe w postaci biletów i karnetów,
n Za zajęcie miejsc I–III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzy-

mają puchary.
Patronat Honorowy nad SENIORADĄ przyjął Prezydent miasta Suwałki. 

termin zgłoszeń upływa 24 września. Zgłoszenia imienne prosi-
my przesłać do dnia 24 września do godz. 15.00 na adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2 lub 
e-mail: rafal.olszewski@osir.suwalki.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej SENIORADZIE.

n Młody człowiek wchodzi do przedziału w pociągu, siada naprzeciw 
starszej pani i milcząco żuje gumę. Po pewnym czasie towarzyszka po-
dróży nachyla się do niego i mówi: Pan jest bardzo miły, że o tylu rze-
czach mi opowiedział, ale ja jestem kompletnie głucha.
n Babcia jedzie autobusem i pyta siedzącego obok studenta:
– Czy ten autobus jedzie do Olecka?
– Tak, proszę pani. – Ale czy na pewno jedzie do Olecka?
– Tak, oczywiście, że jedzie. – Ale czy jest pan pewien, że jedzie do 

Olecka?
– Tak, jestem pewien!! – Ale czy na pewno właśnie do Olecka?
– Nie, do Las Vegas! – Ale przez Olecko, tak?
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