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OSIR
S U W A Ł K I

Projekt dofi nansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Miasta Suwałki
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W końcu października dokładnie 15.684 osób korzystało już 
w Suwałkach ze zniżek jakie oferuje Suwalska Karta Mieszkańca. Swoje 
karty ma już 11.700 osób. O możliwości odbioru poinformowano do tej 
pory ok. 14.000 osób. Od 2 listopada wnioski o wydanie SKM można skła-
dać już tylko w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71.

– Jak widać program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem tym 
bardziej, że przystąpiło do niego też 26 przedsiębiorców z usług, których 
z minimum 10% zniżką mogą korzystać mieszkańcy – informuje Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk 

Suwalska Karta Mieszkańca to kompleksowy program działań zmie-
rzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk. To przede 
wszystkim darmowa komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży oraz 
darmowe przedszkola i zniżka na żłobek miejski, ale też tańsze bilety do 
Suwalskiego Ośrodka Kultury, Aquaparku i innych miejskich obiektów 

sportowych. Suwalska Karta Mieszkańca jest wydawana w czterech wa-
riantach – zwykła, rodziny wielodzietnej, osoby niepełnosprawnej i se-
niora.

Podstawowym wa-
r u n k i e m  o t r z y m a -
nia Suwalsk iej  K ar t y 
Mieszkańca jest rozli-
czanie się z podatku do-
chodowego od osób fi-
z ycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Suwałkach 
i deklaracja w zeznaniu, 
że miejscem zamieszka-
nia jest miasto Suwałki.

>>

TRWA
GŁOSOWANIE

Tr w a  g ł o s o w a n i e  w  s p r a w i e 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
2019. Swój głos na wybrane projekty 
mieszkańcy Suwałk mogą oddać do 9 li-
stopada. Karty do głosowania na stro-
nach 7-8. Urny do głosowania znajdu-
ją się w holu Urzędu Miejskiego przy ul. 
Mickiewicza 1 ora w holu Aqauparku przy 
ul. Jana Pawła II 7.

Drodz y Suwalczanie, chciałbym Was 
serdecznie zaprosić do udziału w obcho-
dach setnej rocznicy Narodowego Święta 
Niepodległości.

Rok 2018 w całym kraju poświęcony jest ob-
chodom 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Po stu dwudziestu trzech latach 
niewoli nasza Ojczyzna rozpoczęła budowa-
nie niezależnego bytu państwowego, zespala-
jąc ziemię z trzech zaborów: rosyjskiego, pru-
skiego i austriackiego, w trudach wojennych 
i powstańczych, ustalając nowe granice pań-
stwa.

Miasto Suwałki, wzorem innych miast 
i gmin, od początku roku realizuje cykl wy-
darzeń w ramach obchodów tej jednej z naj-
ważniejszych w dziejach naszego narodu 
rocznicy pod wspólnym hasłem „Suwałki dla 
Niepodległej”. Naszą intencją było zaanga-
żowanie jak największej liczby mieszkańców, 
a także podkreślenie radosnego charakteru ju-
bileuszu.

Muszę przyznać, że Suwalczanie z ogrom-
nym zapałem włączyli się w ogólnopolskie 
działania dla Niepodległej, których zwieńcze-

ZDANIEM
PREZYDENTA

niem będą miejskie uroczystości w dniu 11 li-
stopada 2018 roku.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 
mszą św. w intencji Ojczyzny, koncelebrowaną 
przez J.E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa 
Ełckiego, w konkatedrze św. Aleksandra.

Tradycyjnie pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego o godzinie 10.20 będą 
miały miejsce okolicznościowe przemówienia 
i złożenie kwiatów. W samo południe, włączymy 
się w ogólnopolską akcję „Niepodległa do hym-
nu”, czyli odśpiewanie hymnu państwowego. 

Po oficjalnej części, będzie wspólne święto-
wanie urodzin Niepodległej. Rozpocznie je Bieg 
Niepodległości zorganizowany przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 

Dalsza część programu odbędzie się 
w hali OSiR. Nawiązując do pasji Marszałka 

Piłsudskiego, wielkiego stratega, planowa-
ny jest wspólnie z Klubem Szachow ym 
„Hańcza” Turniej Szachowy „W drodze do 
Niepodległości”.

Ponadto w programie: okolicznościowy 
koncert w wykonaniu Zespołu Tańca „Małe 
Suwałki” oraz wokalistów Suwalskiego Studia 
Piosenki „Beciaki”, a także występ „Sto lat 
naszej Niepodległej”, który zaprezentuje 
Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT.

Będą także atrakcje dla dzieci, gry i zaba-
wy, animacje przygotowane przez Bibliotekę 
Publiczną, jak również karaoke, czyli wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych. 

Po południu odbędą się dwa koncerty: 
Dumni z Niepodległej w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” oraz Suwalskiej 
Orkiestry Kameralnej, pod dyrekcją Krzysztofa 
J. Kozakiewicza w Suwalskim Ośrodku Kultury, 
godz. 16.00 i 18.00 oraz koncert organo-
wy Magdaleny Lewoc (suwalczanki), która 
zagra utwory J.S. Bacha, F. Mendelssohna-
Bartholdy’ego, J.K. Kuchařa, S. Karg-Elerta 
w konkatedrze pw. św. Aleksandra, godz. 19.00.

Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do 
licznego udziału we wszystkich zaplanowa-
nych przez nas wydarzeniach. To bardzo istot-
ne byśmy tak wielki jubileusz obchodzili razem. 

DYŻURY KONSULTACYJNE

członków Suwalskiej Rady 
Seniorów w siedzibie 
Suwalskiego Centrum Inicjatyw 
Senioralnych

przy ul. Ciesielskiej 15 w godz. 10.00-13.00:

13 listopada – Maria Lauryn
20 listopada – Włodzimierz Marczewski
27 listopada – Krystyna Polkowska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowol-
nym terminie po uzgodnieniu telefonicznym: 
601 917 445.

>>
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WYDARZYŁO SIĘ
n 23 października przed północą w Dubowie 

koło Suwałki, zwłoki mężczyzny i leżący obok 
rower zauważył na poboczu przejeżdżający 
drogą kierowca. Wstępne wyniki sekcji zwłok 
wykluczyły, że został potrącony przez samo-
chód. Biegły nie stwierdził na ciele zmarłego 
obrażeń, a oględziny roweru nie potwierdzi-
ły, aby miał on być uderzony przez samochód. 
51-letni mężczyzna zmarł z przyczyn natu-
ralnych.
n Kolejne oddziały suwalskiego szpitala bę-

dą zmodernizowane. Przebudowane zostaną 
oddziały ginekologii, patologii ciąży i położ-
nictwa w suwalskim Szpitalu Wojewódzkim. 
W podlaskim Urzędzie Marszałkowskim pod-
pisano umowę na dofinansowanie tej prze-
budowy. Projekt o wartości 8,1 mln zł uzyskał 
wsparcie ze środków Unii Europejskiej w kwo-
cie 6,9 mln zł.

 Foto Wrota Podlasia

n Suwalscy policjanci zatrzymali poszuki-
wanego aż ośmioma listami gończymi 25-lat-
ka. Mężczyzna od dwóch lat ukrywał się przed 
organami ścigania. Poszukiwany chcąc unik-
nąć zatrzymania schował się w jednym z miesz-
kań pod łóżko. Teraz najbliższe 4,5 roku spędzi 
w celi, gdzie czeka go odsiadka m.in. za kradzie-
że i pobicia, których dopuścił się w przeszłości. 
n Więźniowie z suwalskiego aresztu śledcze-

go będą produkować listwy przypodłogowe. 
Wkrótce ruszy tam budowa hali produkcyjnej, 
gdzie zatrudnienie znajdą osadzeni za cięższe 
przestępstwa. Podpisano umowę, która rozpo-
czyna wartą ponad 10 mln zł inwestycję.
n Na gorącym uczynku usiłowania kradzie-

ży suwalscy policjanci zatrzymali 60-letniego 
mężczyznę. Suwalczanin wpadł w ręce mun-
durowych w momencie, kiedy chował się za 
jedną z maszyn w zakładzie, do którego chwi-
lę wcześniej dostał się przez wybitą szybę 
w oknie. Jak ustalili funkcjonariusze ten sam 
mężczyzna wcześniej trzykrotnie włamał się 
do tego samego zakładu i ukradł z niego prze-
wody elektryczne powodując łączne straty na 
ponad 5 tys. zł.
n Suwalski sąd bezterminowo odroczył roz-

patrzenie apelacji w sprawie wydarzeń sprzed 
blisko trzech lat na otwarciu wystawy w suwal-
skim Archiwum Państwowym z udziałem ów-
czesnej kandydatki w wyborach uzupełniają-

Po w yborze na radnego 
Rady Miejskiej w Suwałkach 
Marek Zborowski- Weychman 
złożył rezygnację ze stanowi-
ska dyrektora suwalskiej Szkoły 
Podstawowej nr 6. Zgodnie z 
prawem nie można łączyć man-
datu radnego z pracą na stano-
wisku dyrektora szkoły. Po tej 
decyzji na pierwszej sesji Rady 
M. Zborowski-Weychman bę-

dzie mógł złożyć ślubowanie i ob-
jąć mandat radnego. W wybo-
rach samorządowych startował 
on z listy KWW „Łączą nas Suwałki- 
Czesław Renkiewicz”.

O b o w i ą z k i  d y r e k t o r a  S P 
nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz 
p r zejmi e z as tę p c a d y re k to -
ra Lidia Baranowska. Zgodnie 
z prawem dyrektor SP nr 6 zostanie 
wyłoniony w konkursie.

BĘDZIE RADNYM>>

KADENCJA 2014 - 2018
Radni wybrani w wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r. swoją ka-

dencję rozpoczną po zakończeniu kadencji radnych wybranych w wyborach 2014 r. czyli dopiero 
po 16 listopada 2018 r. Zatem nadal trwa kadencja radnych z kadencji 2014-2018. Trochę to skom-
plikowane, ale tak wynika z przepisów prawa przyjętych przez polski parlament. 

Na  LIII sesji radni zajmą się m.in. Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok oraz programem współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi na następny rok. Określą stawki podatku od nieruchomości oraz 
podatku od środków transportowych na 2019 rok. Zajmą się też zmianami w tegorocznym budżecie 
miejskim. Ponadto zapoznają się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Suwałkach 
za rok szkolny 2017/2018 oraz sprawozdaniem z realizacji „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Suwałkach na lata 2014-2020”.

>>

ZMIANY W RADZIE 
Komisarz wyborczy wygasił mandaty radnych miejskich uzyskane przez prezydenta Suwałk 

Czesława Renkiewicza oraz Ewę Beatę Sidorek (na zdjęciu). Postanowienia komisarza wyborczego 
w Suwałkach ukazały się 2 listopada w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym nie można łączyć funkcji Prezydenta Miasta Suwałki i radne-
go Rady Miejskiej w Suwałkach. Czesław Renkiewicz w pierwszej turze wyborów samorządowych 
21 października 2018 r. został ponownie wybrany Prezydentem Miasta Suwałk. Równolegle ze swo-
jego Komitetu Wyborczego Wyborców „Łączą nas Suwałki- Czesław Renkiewicz” uzyskał mandat 
radnego. W takiej sytuacji mandat radnego jest wygaszany z mocy prawa. W podobnej sytuacji ko-
misarz wyborczy wygasił z mocy prawa mandaty miejskich radnych uzyskane przez prezydenta 
Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz bur-
mistrzów Michałowa, Sokółki i Hajnówki.

Swoim postanowieniem komisarz wyborczy 
wygasił też mandat radnej Miasta Suwałki Ewy 
Beaty Sidorek. W kadencji 2014-2018 jest ona 
Zastępcą Prezydenta Miasta Suwałk. Jak wynika 
z postanowienia, E. Sidorek sama pisemnie zrze-
kła się mandatu; prawdopodobnie oznacza to, że 
pozostanie nadal zastępcą prezydenta miasta, jak 
miało to miejsce w kończącej się kadencji.

Po wygaszeniu tych mandatów, miejsca w ra-
dzie zajmą osoby z kolejnymi wynikami na tej sa-
mej liście wyborczej. Jeżeli przyjmą mandat radne-
go będą to: Stanisław Kulikowski i Wojciech Pająk.

>>
K A D E N C J A  2018  -  2023
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Już po raz trzeci odbyło się w Suwałkach 
Forum Biznesowe Pogranicza. Tym razem po-
święcone branży metalowo – maszynowej po-
łączonej z szeroko pojętym designem w prze-
strzeni przemysłowej i publicznej. Jak co roku, 
bardzo licznie reprezentowane było środowi-
sko przedsiębiorców.

– Forum to miejsce wymiany doświadczeń 
i wymiany spostrzeżeń. Suwałki to miasto, któ-
re swój rozwój upatruje we wzroście gospodar-
czym, który suwalski samorząd wspiera od lat – 
powiedział na rozpoczęcie konferencji Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

W trakcie Forum odbyły się targi wysta-
wiennicze, spotkania kooperacyjne B2B, które 
zorganizowane zostały przez Europejską Sieć 
Współpracy, a także Wschodnie Dni Designu – 
przestrzeń dla projektantów, grafików oraz ar-
chitektów, którzy rozmawiali o „dobrym projek-
towaniu” i przybliżali jego wpływ na sprzedaż 

produktu. To było również miejsce na szkole-
nia skierowane do projektantów i studentów 
z zakresu grafiki 3D, street art’u, projektowania 
i programowania językiem Photona.

 Metal Industry Design skupiło w jednym 
miejscu wszystkie branże związane z bizne-
sem metalowym, maszynowym. Zgodnie z da-
nymi GUS branże metalowa i maszynowa na-
leżą do liderów wzrostu gospodarki regionu. 
A z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Białymstoku wynika, że firmy tych branż na-
leżą do najważniejszych pracodawców woje-
wództwa podlaskiego. 

Współorganizatorami Forum było Miasto 
Suwałki, Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, Politechnika Białostocka, Klaster 
Obróbki Metali, Izba Przemysłowo-Gospodarcza 
w Suwałkach, Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Białymstoku, Resursa Podlaska oraz Forum 
Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

FORUM  BIZNESOWE  POGRANICZA>> WYDARZYŁO SIĘ

Z dużym zainteresowaniem ze strony suwal-
czan spotkała się propozycja wykupu miesz-
kań komunalnych. Od połowy września do koń-
ca października zarejestrowano 217 wniosków.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 25. lipca 
tego roku określone zostały szczegółowe zasa-
dy dotyczące tego, które lokale mieszkalne zo-
stały wyłączone ze sprzedaży:

- położone w budynkach stanowiących 
100% własności gminy oraz gminnych osób 
prawnych celem uniknięcia tworzenia kolej-
nych wspólnot mieszkaniowych,

- położone w budynkach wspólnot miesz-

kaniowych wpisanych do rejestru zabytków, 
za wyjątkiem lokalu położonego przy ul. 
Kościuszki 39,

- wynajęte na czas oznaczony tj. lokale so-
cjalne oraz związane ze stosunkiem pracy,

- zadłużone z tytułu czynszu najmu i opłat 
niezależnych,

- wynajmowane przez okres krótszy niż 10 
lat przez najemców za wyjątkiem osób, które 
wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 
691 Kodeksu cywilnego i zamieszkują w tym 
lokalu minimum 10 lat.

Po weryfikacji powyższych punktów do 
sprzedaży kwalifikuje się ok. 1200 z 2191  suwal-
skich mieszkań komunalnych. W  latach 2019-
2020 założono sprzedaż 200 mieszkań.

Środki finansowe ze sprzedaży lokali bę-
dą przeznaczone na utrzymanie mieszkań ko-
munalnych, a w szczególności na ich remonty, 
modernizację i inwestycje, a wysokość bonifi-
katy przy sprzedaży mieszkań określać będzie 
w odrębnych uchwałach suwalska Rada 
Miejska.

KOMUNALNE MAJĄ WZIĘCIE>>

cych do Senatu Anny Marii Anders. W maju sąd 
uznał trzy osoby winnymi zakłócania porząd-
ku, ale odstąpił od ich ukarania. Z takim wyro-
kiem nie zgodził się oskarżeni, którzy złoży-
li apelację. Na początku rozprawy apelacyjnej 
jeden z oskarżonych złożył wniosek o wyłącze-
nie sędziego referenta od udziału w sprawie.
n Fabryka Mebli FORTE realizuje w Suwałkach 

program wolontariatu pracowniczego „Formy 
– Fabryka Inicjatyw”. W ramach tego programu 
każdy pracownik firmy może zgłosić swój po-
mysł na projekt i starać się o wsparcie finanso-
we i pozafinansowe na jego realizację. Projekty 
powinny być związane z promocją edukacji, 
zdrowia, sportu i rekreacji, a także wyrówny-
waniem szans lub ochroną środowiska czy pro-
mocją oraz rozwojem kultury. W trzech dotych-
czasowych edycjach zrealizowano łącznie 47 
projektów w Ostrowi Mazowieckiej, Hajnówce, 
Suwałkach, Białymstoku oraz w okolicznych 
miejscowościach. Fabryki Mebli „FORTE” wspar-
ły zrealizowane projekty kwotą 292 tys. zł.

n  Policjanci zatrzymali podejrzanego o 
kradzież i kradzież z włamaniem do aut 
w Wiżajnach. 33-latek usłyszał już zarzuty i de-
cyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w aresz-
cie. Policjanci odzyskali też część skradzione-
go mienia.
n Suwalscy mundurowi, po sygnale i odpo-

wiedzialnej postawie suwalczanina zatrzyma-
li kierującego, który miał 2 promile alkoholu 
w organizmie i jechał bez uprawnień. Dyżurny 
Komendy Miejskiej Policji został telefonicznie 
poinformowany, o obywatelskim ujęciu nie-
trzeźwego kierującego. Do zatrzymania do-
szło w miejscowości Okuniowiec. 39- latek 
usłyszał zarzuty. 
n 20-letni suwalczanin Patryk O. został za-

strzelony w angielskim mieście Bedford. Do 
tragedii doszło w ostatni weekend paździer-
nika. Brytyjska policja zatrzymała trzech męż-
czyzn podejrzanych o zabójstwo 20-letnie-
go suwalczanina, który przebywał w Anglii 
od 3 lat.

 Fot. Forte



6.11.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

6

Kończy się generalny remont 
głównego budynku Muzeum 
Marii Konopnickiej. Rozmawiamy 
z Jerzym Brzozowskim dyrek-
torem Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach.

W j a k i m  s t a n i e  t e c h n i c z -
nym był budynek Muzeum Marii 
Konopnickiej?

W Muzeum Marii Konopnickiej 
przed ponad 20 laty przeprowadzo-
no remont kapitalny. Były to inne 
czasy, inne materiały, inne techno-
logie. Budynek był wyeksploatowa-

ny. Ówczesne służby konserwatorskie zaleciły, żeby położyć dachówkę. 
Do takiego ciężaru niedostosowana była więźba dachowa. Poza tym ja-
kość zakupionej w przetargu ceramicznej dachówki okazała się kiepska. 
Były to lata przełomu gospodarczego. Po paru latach część pokrycia da-
chowego zlasowała się. Mimo permanentnych napraw za pieniądze uzy-
skiwane od samorządu miejskiego, dochodziło do osłabiania więźby da-
chowej i przecieków. Wspólnie z samorządem miejskim poszukiwaliśmy 
pieniędzy na remont kapitalny i unowocześnienie obiektu. 

Co się zmieniło?

Obiekt otrzymał zupełnie nowy wygląd, nową funkcjonal-
ność, nowe życie. Został dostosowany do zwiedzania przez oso-
by niepe łnosprawne. Por tiernię pr zeniesiono w nowe bar-
dziej funkcjonalne miejsce, Uzyskane zostały nowe przestrzenie 
wystawiennicze, magazynowe, będzie oczywiście wystawa stała, oraz 
wystawy czasowe, pojawi się większa nowoczesna przestrzeń edu-
kacyjna utrzymana w stylistyce XIX-wiecznej sali lekcyjnej z czasów 
M. Konopnickiej. 

Czy w ekspozycji zostaną wykorzystanie najnowsze narzedzia pre-
zentacji muzealnych?

Przybędą nowoczesne elementy jak kioski multimedialne zawierające 
historię samego budynku i informacje o M. Koniopnickiej. W ramach projek-
tu stworzona zostanie strona internetowa, dzięki której będzie można od-
być wirtualny spacer po mieście śladami naszej poetki, będą opracowane 
aplikacje na telefony komórkowe, które umożliwią spacer po XIX-wiecznych 
Suwałkach, przygotowane będą Audio Guide – audio przewodniki po mu-
zeum w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, litewskiej i ro-
syjskiej, oraz zostaną stworzone przewodniki w języku Braille’a. Na piętrze 
zostanie utworzona biblioteka literacka. Zakupione zostanie pełne wypo-
sażenie magazynowe, sprzęt multimedialny, meble. Zwiedzanie będzie 
komfortowe dzięki wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Kiedy zakończy się remont?

Oficjalnie prace remontowe zakończyły się 8 października. Tak więc 
do końca roku będzie można „zasiedlić” pomieszczenia administracyjne. 
W tym miejscu chciałbym podziękować tym moim współpracownikom, 
bez których wytężonej pracy i zaangażowania wszystkiego tego nie byłoby.

Koordynatorem wszystkich działań od tworzenia koncepcji funkcjona-
lo-użytkowej, poprzez projekt wykonawczy, aż po ostatnie akordy zwią-
zane z remontem oraz kierownikiem projektu był wicedyrektor Adam 
Żulpa, wszystkie sprawy finansowe związane z remontem i projektem ko-
ordynowała główna księgowa muzeum Marzena Dziermejko-Buczyńska, 
komisji przetargowej (odbyły się 4 przetargi) przewodniczył Wiesław 
Kapla. Przegotowanie wszystkich prac związanych w postaniem nowej 
wystawy stałej i nowych programów edukacyjnych w muzeum prowa-
dzi jego kierownik Magdalena Wołowska-Rusińska przy współpracy hi-
storyka dr Krzysztofa Skłodowskiego.

MUZEUM  POETKI  PO  REMONCIE>>
Kiedy będzie można zwiedzać nową wystawę poświeconą suwal-

skiej poetce? 

Od połowy ubiegłego roku zabiegamy o pieniądze na przygotowa-
nie wystawy. Był złożony projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, niestety bez sukcesu. W czerwcu tego roku złożyliśmy kolej-
ny duży projekt do programu Litwa-Polska. Kosztorys realizacji nowej wy-
stawy to 1,4mln złotych czyli prawie połowa kosztów remontu muzeum. 
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na koniec listopada tego roku. 

Jaki charakter będzie miała ta wystawa?

W międzyczasie przygotowaliśmy wstępny projekt wystawy we 
współpracy z Michałem Urbanem z Krakowa i jego zespołem (auto-
rami projektów wystaw archeologicznej i historycznej w Muzeum 
Okręgowym). Artysta za przyznane nam środki z Urzędu Miasta w ramach 
dotacji celowej, przygotowuje projekt realizacyjny tej wystawy. Będzie 
to duża nowoczesna wystawa z wykorzystaniem nowoczesnej techniki, 
hologramów, multimediów, filmów, ale też elementów scenograficznych 
w stylu obowiązującej obecnie w muzealnictwie tzw. wystawy narra-
cyjnej. 

Czy do czasu otwarcia właściwej stałej wystawy, turyści, jak i miesz-
kańcy miasta maja możliwość poznania biografii poetki urodzonej 
w Suwałkach?

Liczyliśmy się z tym, że przerwa w możliwościach ekspozycyjnych 
potrwa przynajmniej dwa, trzy lata. To na czas remontu została zorga-
nizowana wystawa oczywiście w innej skali, bo to jest inna przestrzeń, 
w oficynie przy Muzeum Marii Konopnickiej. Tam można oglądać skon-
densowaną wystawę biograficzną, odbywają się tam zajęcia edukacyjne 
związane z życiem i twórczością M. Konopnickiej.

Od 15.05.2017 r. Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje projekt 
inwestycyjny p. n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. 
Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospoda-
rowaniem terenu”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość 
projektu to 3mln 656 tys. zł. plus roboty dodatkowe 87 tys. zł. 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 42%, a 58% środków pochodzi 
z budżetu Miasta Suwałki. W ramach projektu wykonano general-
ny remont budynku od fundamentów aż po dach, częściową prze-
budowę wnętrz. Wymieniono podstawowe instalacje wewnętrzne: 
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz elektroenerge-
tyczne. Wyposażono budynek w instalacje sygnalizacji pożaru (SAP), 
sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji dozorowej (CCTV) 
oraz zagospodarowano teren (wykonano drogi dojazdowe, parkin-
gi, chodniki, zieleń).
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KARTA DO GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH W SPRAWIE
SUWALSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Miasto Suwałki.
Aby prawidłowo oddać głos należy: 
-  wybrać maksymalnie jeden „mały” projekt, maksymalnie jeden „duży” projekt i maksymalnie jeden projekt z grupy „kultural-

ne lub społeczne” poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”,
-  wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL,
-  podpisać zawarte na karcie oświadczenie, 
-  w przypadku głosowania osoby małoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
Zasady głosowania:
-  można tylko raz wziąć udział w głosowaniu,
- głosowanie odbywa się poprzez wybranie z listy zweryfikowanych projektów jednego, dwóch lub trzech projektów. Przy wybo-

rze projektów należy pamiętać o zasadzie, że można wybrać maksymalnie jeden z grupy „małych” projektów o wartości nie-
przekraczającej 100 tys. zł, maksymalnie jeden z grupy projektów „dużych” o wartości powyżej 100 tys. zł do 800 tys. zł oraz 
maksymalnie jeden z grupy projektów „kulturalne lub społeczne” o wartości do 20 tys. zł,  poprzez postawienie znaku „X” w od-
powiednim polu w kolumnie „Wybór”.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 -  na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt w każdej z trzech grup,
 -  mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,
 -  imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne,
 -  numer PESEL jest niepoprawny,
 -  oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane, 
 -  brakuje wymaganej zgody opiekuna prawnego,
 -  dokonano modyfikacji karty.

Dane głosującego:
Imię i Nazwisko: ..............................................................................................................

PESEL

ODDAJĘ SWÓJ GŁOS  na: 

LP. NAZWA  „MAŁEGO”  PROJEKTU
SZACUNKOWY 
ZWERYFIKOWANY 
KOSZT

WYBÓR

1. Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo 
(Wojska Polskiego)

99 510 zł

2. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy 
garażami i blokiem Lityńskiego 16)

95 000 zł

3. Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach 
(ul. Dąbrówka)

100 000 zł

4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego 
oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater w Suwałkach (ul. 
Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater)

100 000 zł

5. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką 
przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)

99 200 zł

6. Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do 
dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego)

100 000 zł

7. Ogrodzony wybieg dla psów (teren zielony u zbiegu ulic Minkiewicza, Putry i Andersa 
naprzeciwko Gimnazjum nr 6)

81 100 zł

8. Budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową 
(ul. Witosa 4A)

100 000 zł

9. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do szkoły nr 10 poprzez montaż 
oświetlenia (pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. Antoniewicza i Reja)

100 000 zł
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LP. NAZWA „DUŻEGO” PROJEKTU
SZACUNKOWY 
ZWERYFIKOWANY 
KOSZT

WYBÓR

1. Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do 
bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej 
infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie odwodnienie, 
oświetlenie i zazielenienie) (wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku 
Lityńskiego 16)

790 000 zł

2. Plac postojowy (Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) 425 600 zł

3. Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach (od ulicy 
Zastawie do ulicy Kawaleryjskiej)

310 000 zł

4. Budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPK w centralnej części wszystkich 
ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach ulica Wyszyńskiego)

790 000 zł

5. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy 
Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”)

784 000 zł

6. Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. Witosa i przyległych 
ciągach komunikacyjnych (ulica Witosa, Obozowa)

798 000 zł

7. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu 
Miejskiego przy ul. Zarzecze 26)

785 000 zł

LP. NAZWA „KULTURALNEGO lub SPOŁECZNEGO” PROJEKTU
SZACUNKOWY 
ZWERYFIKOWANY 
KOSZT

WYBÓR

1. „ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA” 20 000 zł

2. Suwalski Fan Club Bluesa 2019 20 000 zł

3. SPORT TO ZDROWIE Piknik sportowy z PWSZ w Suwałkach 20 000 zł

4. PRZESTRZEŃ DLA RODZINY 14 600 zł

5. II Spotkanie - Manhattan zaprasza 20 000 zł

6. „Szkoła cukrzycy” 20 000 zł

7. Biało Niebieskie Miasto 16 000 zł

8. Piknik olimpijski 20 000 zł

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Miasta Suwałki, a wszystkie informacje podane w Karcie do głosowania są 
prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019r. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych (RODO).

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 

Suwałki, tel. 87 5628000.
2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: iod@um.suwalki.pl.
3. Pani/Pana dane (podane przez Panią/Pana) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do  realizacji Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2019 r. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane 1 miesiąc.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania Pańskich danych osobowych.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konsultacjach spo-

łecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podanym wyżej. 

Jestem świadomy (-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu rejestrów, ewiden-
cji lub innych danych. Jestem również świadomy (-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania 
nieprawdziwych oświadczeń. 

 Podpis osoby głosującej: …………………………………….................…

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿  na spotkanie z Jackiem Hugo-Bederem, 

dziennikarzem i reportażystą – 7.11, godz. 17, Sala 
J. Towarnickiej. Obowiązują wejściówki do odebra-
nia w Bibliotece. Jacek Hugo-Bader – polski dzien-
nikarz i reportażysta, autor książek: „W rajskiej do-
linie wśród zielska” (2002), „Biała gorączka” (2009), 
„Dzienniki kołymskie” (2011), „Długi film o miło-
ści. Powrót na Broad Peak” (2014), „Skucha” (2016), 
“Audyt” (2018).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury
Współfinansowano ze środków
Miasta Suwałk

¿ na spotkanie z Lidią Liszewską, autorką książek – 8.11, godz. 17, 
Sala J. Towarnickiej, wstęp wolny;

¿  dzieci wraz z rodzicami na 
warsztaty i spotkanie z autorką książ-
ki „Kominiarz/Piekarz” – D. Czerniak-
Chojnacką  w piątek. 9.11, godz. 16. 
Warsztaty skierowane są do dzieci w 
wieku 2-4 lat. Wstęp wolny. Liczba 
uczestników ograniczona. Zgłoszenia 
w Oddziale dla Dzieci (nr tel. 87 565 
62 46).

Zorganizowano w ramach re-
alizacji projektu „Wyruszamy 
w wielki świat ” dof inan-

sowanego ze środków Ministra Kultur y 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

¿ 19-21 listopada - kolejna edycja literackiego festiwalu śmiechu 
“Listopadowe prześmiechy w bibliotece”. W programie m. in. spotka-
nie z pisarką - Justyną Bednarek, koncert Ani Brody i maraton filmowy. 
Wstęp wolny. Szczegóły na stronie www.bpsuwalki.pl.

¿  wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w akcji 
„Przeczytaj i obejrzyj”- zanim obej-
rzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na 
bilety do kina. Kupon “Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bi-
letu do kina na film 2D (w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Film objęty ak-
cją: „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”, „Grinch”, „Robin Hood: 
Początek”.

MIDICENTRUM, ul. Witosa 4A zaprasza na:
¿ Myślę więc jestem – 12.11 w godz. 17.15-18.45, dla dzieci od 7 lat 

(młodsze z opiekunem)
¿ LEGOdzinki – dla dzieci pasjonujących się budowanie z klocków - 

w poniedziałki w godzinach od 15 do 17. Wstęp wolny.
¿ Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14;

MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

¿  otwarcie wystawy JULIUSZ KOSSAK (1924 – 1899) WOJCIECH 
KOSSAK (1856 – 1942), 9 listopada, godz. 18. Wystawa czynna do 31 
grudnia.

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ – GALERIA
ANDRZEJA STRUMIŁŁO, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę fotografii i tkaniny artystycznej Anny Strumiłło. Wystawa 
czynna do połowy listopada.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SUWAŁKACH,
ul. T. Kościuszki 69 zaprasza na:

¿ wystawa „W oczekiwaniu na Niepodległą. Suwalszczyzna w la-
tach 1918-1919 w archiwaliach Archiwum Państwowego w Suwałkach 
i Archiwum Akt Nowych” prezentowana jest do końca roku.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Papieża Jana Pawa II 5 zaprasza na:
¿ wystawę Frida Kahlo - Przenikanie - od 9.11, Galeria Patio, wstęp 

wolny. Finisaż wystawy 2.12;
¿ koncert zespołu "Ocean życia" dla Niepodległej - 14.11, w godz. 

11-14, Sala im. A. Wajdy, wstęp wolny;
¿ koncert zespołu UGLA – 15.11, godz. 19, Sala 

kameralna, bilety: 20 zł  i 25 zł w dniu koncertu w 
kasie SOK; Nowoczesna, awangardowa muzyka in-
spirowana magią tradycji ludowej wielu kultur oraz 
niebanalne teksty to znaki rozpoznawcze kwartetu: 
suwalczanki Magdaleny Sowul, Sebastiana Świądra, 
Macieja Wróbla i Michała Mościckiego;

¿  wernisaż w ystaw y  powarsz tatowej  
Międz ynarodow ych Warsz tatów Malarsko -
Fotograficznych "Przestrzenie bliskie i dalekie" - 16.11, 
godz. 18, Galeria Foyer, wystawa czynna do 9.12;

¿  koncert z Kwartalnikiem Twój Blues Earl Thomas: The Gospel 
According - 21.11, godz. 19, Sala im. A. Wajdy, bilety 30 zł;

¿ DKF 13: Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci – 21.11, godz. 
18, Sala Kameralna, bilety 12 zł;

¿ wystawę „Niepodległa w filatelistyce i numizmatyce”, foyer SOK, 
wystawa czynna do 12.11;

ROZMARINO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert Goldies Oldies – 9.11, godz. 19, wejściówka 5 zł/osoba, 

Niezapomniane przeboje wielkich gwiazd 
takich jak: Frank Sinatra, Nat King Cole, 
Ray Charles, Santana, Eric Clapton, Julie 
London, Astrud Gilberto w ciekawych 
aranżacjach i rytmach swing, jazz, latino, 
blues, bossa nova.

CINEMA LUMIERE
zaprasza na filmy:

- do 8 listopada – „Hotel Transylwania 3” (komedia animowana/przy-
godowy), „Dziadek do orzechów i cztery królestwa” 2D+3D (familij-
ny/fantasy), „Kler” (dramat), „Halloween” (horror), 
„Bohemian Rhapsody” (dramat biograficzny/mu-
zyczny), „Suspiria” (horror), „Climax” (thriller/dramat).

- od 9 listopada „Klakson i spółka”(komedia ani-
mowana), „Planeta singli 2” (komedia romantyczna);

- od 11 listopada „Zimna wojna” (dramat), „53 woj-
ny” (dramat);

- od 14 listopada „Żona” (dramat) – film wyświetla-
ny w cyklu BABSKIE WIECZORY;

- od 16 listopada „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie 
Grindelwalda” 2D+3D (fantasy/przygodowy). Film 
bierze udział w akcji PRZECZYTAJ I OBEJRZYJ;

- 20 listopada „Donbas” (dramat) film wyświetlany z cyklu KINO 
KONESERA.

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

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

W KINIE

Zespół Szkół Technicznych 
w Suwałkach

zaprasza do udziału w akcji 
„Polonez dla Niepodległej”

9 listopada 2018 r., godz. 12, 
Park Konstytucji 3 Maja
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NEKROPOLIE  ZADUMY

NA GROBACH 
ZASŁUŻONYCH SUWALCZAN

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wraz z zastępcami Ewą Sidorek 
i Łukaszem Kurzyną zapalili znicze na grobach znanych i zasłużonych su-
walczan.

Znicze zapalono na grobach byłych prezydentów m.in. Józefa 
Gajewskiego, Grzegorza Wołągiewicza,  Jana Schmidta, Wawrzyńca 
Gałaja i Jana Kaszuby oraz grobach zasłużonych dla Suwałk: Teofila 
Noniewicza, prof. Edwarda Franciszka Szczepanika i księdza Jerzego 
Zawadzkiego.

>>
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Prezydent
Cz. Renkiewicz
ze swoimi
zastępcami przy
grobie Teofila
Noniewicz, który 
uczestniczył przed 
100 laty
w wydarzeniach 
związanych z odzy-
skiwaniem niepodle-
głości przez Suwałki

REKORDOWA KWESTA
P o  r a z  s z ó s t y  w  d z i e ń 

Wszystkich Świętych suwalcza-
nie zbierali pieniądze na renowa-
cję starych nagrobków na cmen-
tarzu przy ul. Bakałarzewskiej. 
Z puszkami chodzili samorzą-
dowcy, politycy, ludzie kultury 
i młodzież. Organizatorem zbiórki, 
tak jak w latach poprzednich, był 
Oddział Akcji Katolickiej przy para-
fii konkatedralnej św. Aleksandra.

Za pieniądze zebrane z po-
p r z e d n i ch k we s t  o d n ow i o -
no jeden z najstarsz ych na 
parafialnym cmentarzu   dziewiętnastowieczny nagrobek komisa-
rza Sylwestra Obrębskiego, wykonano tablice oraz odlewy żeliw-
ne, głównie krz yż y, renowacji poddano ogrodzenie żeliwne 
i pomnik Franciszka Lotuszyńskiego ,  kopułę nagrobka doktora Feliksa 
Drzewińskiego i grób rodziny Drzewińskich oraz nagrobek Pauliny 
Święcickiej,  pomnik małżonków Sulnickich oraz odrestaurowano pomnik 
Kazimierza Monkiewicza. W czasie tegorocznej kwesty zebrano 14 479 zł 
58 gr, to jest o nieco ponad 3 tys. zł więcej niż przed rokiem. Za pieniądze 
z ubiegłorocznej kwesty odnowiono 5 pomników.

Za dnia jest dużo
ludzi, rozmowy

z dawno niewidzianymi 
krewnymi i znajomymi, 
jest gwar, a wieczorem - 

niezwykły klimat
i skłaniająca do refleksji 

cisza. Nic dziwnego,
że wielu suwalczan 

przychodzi
na cmentarze po zmroku

>>

Ostatnie dni upłynęły nam na wspominaniu tych, co odeszli. W dni Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny suwalskie cmentarze odwie-
dziły tysiące ludzi. Jednak dopiero nocą można zobaczyć siłę polskiej tradycji w pełnej krasie. Polskie cmentarze w te dni to fenomen świa-
towy. Zobaczcie zdjęcia wykonane 1 listopada na suwalskim cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej.

Po zmroku polskie nekropolie rozświetla blask zniczy, łuny nad cmen-
tarzami. To zdarza się tylko raz w roku

Wielu suwalczan zostawia zapalone znicze na grobach nieznanych żołnierzy oraz przy
Pomiku Żołnierzy Obywatelskiej Armii Krajowej i Zrzeszenia WiN
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STO LAT NASZEJ NIEPODLEGŁEJ

MISS I MISTER SENIORÓW
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Starość to tylko metryka, czego dowodni suwalscy seniorzy, którzy 
spotkali się w Suwalskim Ośrodku Kultury na Wyborach Miss i Mistera 
Trzeciej Młodości zorganizowanych przez Stowarzyszenie Seniorzy z 
Pasją Horyzont. Miss Seniorów została Ludmiła Karłowicz. Misterem 
Seniorów jury wybrało Wiesława Nowosadko.

Suwalscy seniorzy wykorzystują emerytury na realizację swoich ma-
rzeń i pasji. W czasie wyborów Miss i Mistera Trzeciej Młodości zapre-
zentowali się w strojach sportowych, wieczorowych i w stylizacjach z 
lat młodości.

Podczas wyborów zaprezentowali się też uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr. 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków 
Polskich pod kierunkiem Moniki Kudeli, zespoły Ocean Życia i Cantabile 
oraz para taneczna Marianna Gref i Ryszard Marchelski.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją 
Horyzont, współorganizatorami: Urząd Miejski w Suwałkach oraz 
Suwalski Ośrodek Kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem spra-
wował Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Patronat medialny nad 
wyborami sprawował Dwutygodnik Suwalski

>>

W suwalskim Muzeum Okręgowym odbył 
się koncert „Sto lat Naszej Niepodległej” w wy-
konaniu zespołów Ocean Życia i Cantabile. Była 
to historyczna wędrówka po dziejach Polski. 
Śpiewacy i recytatorzy zaprezentowali pie-
śni i wiersze, które nawiązywały do najważ-
niejszych wydarzeń z historii Polski od utraty 
niepodległości w końcu XVIII wieku, a następ-
nie jej odzyskanie w 1918 r., aż po współcze-
sne czasy. Scenariusz koncertu przygotowała 
Jadwiga Sowulewska. A jego organizatorem by-
ło Stowarzyszenie Seniorzy z pasją- HORYZONT.

Koncert został przygotowany w ramach 
projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinanso-
wany ze środków FIO (Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich).

>>

Zespół Cantabile przygotowany przez Mariana Szaryńskiego wykonał m.in. szlagiery sprzed lat 
„Ada, to nie wypada”, „Rebeca”, „Dwa serduszka, cztery oczy”

Publiczność
z zainteresowa-
niem
wysłuchała 
pieśni
w wykonaniu
zespołu
„Ocean życia”
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O BIEŻEŃSTWIE
W BIBLIOTECE

W Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej odbyło się spotkanie 
z Anetą Prymaką-Oniszk (na zdjęciu), autorką książki „Bieżeństwo 1915. 
Zapomniani uchodźcy”.

Autorka pochodzi z Knyszewicz (podlaskie); na co dzień mieszka 
w Warszawie. Opowieściami z bieżeństwa nasiąkała zanim umiała je zro-
zumieć. Gdy zrozumiała i chciała o tym rozmawiać – zabrakło opowiada-
jących bieżeńców. Ale te historie nie zostawiały jej w spokoju. Musiała 
ocalić je od zapomnienia. Nakładem wydawnictwa Czarne ukazała się re-
porterska książka Anety Prymaki-Oniszk „Bieżeństwo 1915. Zapomniani 
uchodźcy”. 

Bieżeństwo to masowe przesiedlenie ludności, głównie wyznania pra-
wosławnego, z zachodnich guberni Rosji czyli przede wszystkim ziem 
polskich w głąb Rosji, po przerwaniu linii frontu przez Niemców w okre-
sie od 3 maja do września 1915 roku.

>> ZADUSZKI 
W ROZMARINO

W przededniu Wszystkich Świętych w Rozmarino odbyły się już po  raz 
15 Zaduszki Bluesowe, zorganizowane przez Tomasza Kierejszę  wspól-
nie z  Piotrem Bagińskim. Najpiękniejsze i najbardziej znane utwory ze-
społu Dżem  zagrali suwalscy muzycy. Projekt Dżem to formacja , która 
została specjalnie utworzona  aby przypomnieć twórczość i oddać hołd 
liderowi grupy Dżem – Ryśkowi Riedlowi. Koncert połączony był też 
z prezentacją multimedialną, która przedstawiała bohatera tego wieczo-
ru Ryszarda Riedla na zdjęciach, odzwierciedlających jego życie, rodzinę 
i koncerty. Na muzycznym spotkaniu, nie zabrakło też wspólnego śpie-
wania z licznie zgromadzoną publicznością, wielkich przebojów zespo-
łu takich jak Whisky, Czerwony jak cegła, Do kołyski czy Sen o Viktorii.

>>

MEDALE W BOWLINGU
Dwa medale zdobyli zawodnicy suwalskiego Jaćwinga w zawodach 

Pucharu Polski w Bowlingu Niewidomych i Słabowidzących rozegranych 
w suwalskim MK Bowling Plaza. W zawodach rywalizowało 41 zawodni-
czek i zawodników z całej Polski.

Z suwalc zan dwa brązowe medale w y walc z yli  Stanis ław 
Poświatowskiego w kategorii B2 i Ireneusza Stankiewicza w B3. Zawody 

h o n o r o w y m  p a t r o -
natem obją ł  prez y -
dent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, który też 
dekorował zwycięzców 
zawodów, wręczając 
puchary, medale, dyplo-
my i upominki. Na za-
kończenie zawodów ro-
zegrano otwarty turniej 
integracyjny z udziałem 
f inalistów zawodów 
Pucharów Polski oraz 
mieszkańców Suwałk.

Fot. Marek Wasilewski

„DwuTygodnik Suwalski” POLECA
Fot. Teresa Szot

Prezydent Cz. Renkiewicz 
gratuluje medalu
Stanisławowi
Poświatowskiemu

>>
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DWA ZWYCIĘSTWA SKB LITPOL-MALOW
Dwoma zwy-

cięstwami no-
we rozgr y wk i 
badmintonowej 
ekstraklasy roz-
poczęli zawod-
nicy SKB Litpol-
Malow Suwałki. 
W turnieju roze-

granym w Białymstoku pokonali po 6:1 gospodarzy OSSM SMS oraz 
Akademię Badmintona Warszawa. Punkty dla suwalskiej drużyny zdo-
bywali: Mateusz Świerczyński, Łukasz Moreń, Anastazja Chomicz, Kamila 
Augustyn oraz w grach podwójnych Łukasz Moreń/Michał Łogosz, 
Kamila Augustyn/ Michał Łogosz i Monika Bieńkowska/ Magdalena Witek 
(w meczu Akademią Badmintona Warszawa). W meczu z warszawskim 
zespołem kontuzji doznał zawodnik SKB Litpol-Malow Suwałki Michał 
Sobolewski i musiał zrezygnować z gry.

W następnej kolejce SKB Litpol-Malow zagra w Suwałkach 24-25 li-
stopada z drużynami: Sportowa Politechnika Gdańsk, AZS AGH Kraków 
i UKS Plesbad Pszczyna.

ŚLEPSK CZWARTY
Siatkarze Ślepska Suwałki z pięcioma zwycięstwami i zdobytymi 14 

pkt zajmują czwartą lokatę w tabeli I ligi siatkówki mężczyzn. Ostatnie 
dwa mecze rozegrane z beniaminkami I ligi zakończyły się zwycięstwa-
mi suwalskiej drużyny. Najpierw Ślepsk wygrał 3:0 (25:23, 25:17, 26:24) 
z UKS Mickiewicz w Kluczborku. A w ubiegłą sobotę w Suwałkach zwycię-
żył po zaciętej walce 3:2 (25:14, 20:25, 25:22, 27:29, 15:12) z MCKIS Jaworzno. 

W następnej kolejce suwalska drużyna zagra na wyjeździe z KPS Kielce.

ZMIANA TRENERA WIGIER
Od końca sierpnia suwalskie Wigry nie mogą wygrać meczu w Fortuna 

I liga piłki nożnej. W ostatnich rozegranych meczach najpierw suwalski 
zespół zremisował 1:1 z Puszczą w Niepołomicach. Gola dla Wigier w 49 
min. strzelił Robert Bartczak, a wyrównał w 65 min. Piotr Stawarczyk. 
Od 74 min. Wigry grały w dziesiątkę, po tym jak Arkadiusz Najemski 
w ciągu trzech minut obejrzał dwie żółte kartki, a w konsekwencji czer-
woną. Następnie Wigry wyraźnie przegrały w Suwałkach z Rakowem 
Częstochowa. Lider I ligi wygrał 3:0 po dwóch golach Tomasa Petraska 
(41 i 83 min.) i golu Szymona Lewickiego w 70 min. Ta porażka przela-
ła czarę goryczy i Zarząd Wigier Suwałki zwolnił trenera Kamila Sochę.

W 17 meczach pierwszej rundy Wigry zdobyły 19 pkt i zajmują trzyna-
stą lokatę w tabeli. W najbliższą niedzielę ponownie w Suwałkach Wigry 
rozegrają pierwszy mecz rundy rewanżowej z beniaminkiem GKS 1962 
Jastrzębie. Początek spotkania 11 listopada o godz. 15. 

WYDARZENIA SPORTOWE
Wcześniej, bo już 7 listopada (środa) o godz. 18 w Suwałkach, piłkarze 

Wigier rozegrają mecz 1/16 Pucharu Polski ze Stomilem Olsztyn.

SUWALCZANKI WYGRAŁY Z LIDEREM
Niespodziewanie zakończył się w Suwałkach mecz RESO Akademii 

2012 z Ząbkovią Ząbki w II lidze grupa mazowiecka piłki nożnej kobiet. 
Suwalski zespół pokonał 6:4 lidera II ligi. Gole dla RESO Akademia 2012 
Suwałki zdobyły: Aleksandra Bieryło x 3, Izabela Łada, Anna Stankiewicz, 
Marta Wieczorczuk.

W 10 meczach suwalska drużyna zdobyła 13 pkt i zajmuje ósmą lo-
katę w tabeli II ligi. Do zakończenia pierwszej rundy suwalczankom po-
został do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz z siódmej kolejki. 10 li-
stopada o godz. 11 w Suwałkach na stadionie przy ul. Zarzecze 26 RESO 
Akademia 2012 Suwałki zagra z Włókniarzem Białystok.

WIGRY II SZÓSTE
Porażka i remis to bilans dwóch ostatnich meczów drużyny Wigier II 

Suwałki rozegranych na wyjazdach. Najpierw suwalski zespół przegrał 
0:5 z Warmią w Grajewie, a następnie zremisował 2:2 z Turem w Bielsku 
Podlaskim. Gole dla Wigier strzelili Bartosz Bida i Błażej Siłkowski.

Po 14 meczach z dorobkiem 22 pkt podopieczni Kamila Lauryna zaj-
mują siódmą lokatę w tabeli IV ligi podlaskiej. W następnej kolejce 10 listo-
pada Wigry II zagrają w Augustowie z sąsiadem w tabeli zespołem Sparty.

MEDAL NA ME W SUMO
Na rozgrywanych w Estonii Mistrzostwach Europy Młodzików w sumo 

brązowy medal w kat. wagowej 65 kg wywalczyła Julia Janowska z LMUKS 
Olimpik Suwałk. W pojedynku o trzecie miejsce podopieczna Andrzeja 
Koncewicza pokonała Julię Piniewską z Gorzowa Wielkopolskiego. 

To drugi brązowy medal wywalczony przez zawodniczki suwalskiego 
Olimpika na Mistrzostwach Europy w sumo. W 2017 r. na trzecim stopniu 
podium stanęła Karolina Zakrzewska.

MODELARZE WYGRYWAJĄ PUCHAR POLSKI
Zawodami na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach 

zakończyła się tegoroczna edycja Pucharu Polski Modeli Swobodnie 
Latających. Zawodnicy Sekcji Modelarstwa Lotniczego OSiR w Suwałkach 
startujący w klasie F1B triumfowali w konkurencji juniorów. Wygrał Filip 
Rudziński, natomiast drugie miejsce zajęła Zofia Zdancewicz. Zwycięstwo 
F. Rudzińskiego pozwoliło mu zająć drugie miejsce w rankingu kadry 
narodowej tuż za Z. Zdancewicz. Tym samym dwoje zawodników z su-
walskiego OSiR będzie reprezentowało Polskę na Mistrzostwach Świata 
w Macedonii w 2019 roku.

WOREK MEDALI PŁYWAKÓW
Aż 75 medali przywieźli suwalczanie z XII międzynarodowego meczu 

pływackiego dziecięcych drużyn klubowych z Litwy, Białorusi, Ukrainy i 
Polski „Złota Jesień 2018” rozegranych w Bielsku Podlaskim oraz z mi-
strzostw Ostrołęki w pływaniu.

69 medali oraz zwycięstwo w punktacji drużynowej zanotowali za-
wodnicy „MUKS-u” w Bielsku Podlaskim. Po trzy złote medale wywalczy-
li: Aleksandra Chmielewska, Karolina Szyszko i Paweł Milewski. Więcej na: 
www.dwutygodniksuwalski.pl 

SUWALSKA SZACHISTKA ÓSMA NA ŚWIECIE
Zawodniczka Klubu Szachowego Hańcza Suwałki Michalina Rudzińska 

zajęła ósme miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w Szachach 
Klasycznych rozegranych w greckim 
Porto Carras. W rywalizacji dziewcząt do 
lat 16 M. Rudzińska w jedenastu rundach 
wywalczyła 7,5 pkt. To drugi wynik wśród 
polskich szachistek. Wicemistrzynią 
świata w tej kategorii wiekowej została 
Honorata Kucharska. Szachistce suwal-
skiego klubu do brązowego medalu za-
brakło 0,5 pkt.

Fot. SKB Litpol-Malow

Najlepszym siatkarzem suwalskiego meczu wybrano Patryka Szwaradzkiego 
z numerem 2, który odbija piłkę.

Fot. KSz Hańcza
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Mieczysław Mackiewicz
B y ł  n i e z w y k l e  u t a l e n t o w a -

nym dowódcą wojskowym, jednym 
z ulubieńców Józefa Piłsudskiego. 
Pochodził z naszego regionu. Odegrał 
też znaczącą rolę w czasie walki o nie-
podległość Suwalszczyzny. Był twórcą 
41 pułku strzelców suwalskich.

U r o d z i ł  s i ę  9  m a j a  18 8 0  r. 
w Kurcieniszkach na Litwie Kowieńskiej 
w rodzinie Henryka i Salomei z domu 
Birsztein, właścicieli majątku ziemskie-
go Iłowonowszczyzna w pow. suwal-
skim. Po ukończeniu sześciu klas gim-
nazjum w Mariampolu wstąpił w lipcu 
1899 r. do armii rosyjskiej. Ukończył woj-
skową szkołę junkrów w Petersburgu i pełnił służbę w 26 dywizji piechoty 
w Grodnie. Jak podają autorzy Internetowego Polskiego Słownika 
Biograficznego, we wrześniu 1913 r. zgłosił się do Józefa Piłsudskiego 
w Krakowie, gdzie został przyjęty do Związku Strzeleckiego i otrzymał in-
strukcje do prac konspiracyjnych, a jak się wydaje, był też informatorem 
J. Piłsudskiego o stanie armii rosyjskiej. W grudniu 1916 r. złożył deklara-
cję o przystąpieniu do Legionów.

W kwietniu 1918 r. zwolniony z niemieckiej niewoli, powrócił do 
Warszawy i rozpoczął pracę w Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady 
Stanu. Pracował w Polskiej Organizacji Wojskowej. Jesienią 1918 r. 
Mackiewicz nawiązał kontakt z polskimi organizacjami konspiracyjny-
mi w Suwałkach, Grodnie, Wilnie i Mińsku. W październiku 1918 r., de-
kretem Rady Regencyjnej awansowany do stopnia majora wstąpił do 
Wojska Polskiego. W zimie 1919 r. zorganizował i dowodził do kwiet-
nia 41 pułkiem strzelców suwalskich oraz grupą operacyjną w walkach 
o Lidę, Wilno i Mińsk. W maju był członkiem misji politycznej Naczelnego 
Dowództwa Wojska Polskiego w Kownie. Był już wówczas zaufanym czło-
wiekiem Piłsudskiego, który cenił M. Mackiewicza jako eksperta wojsko-
wego w kwestii litewskiej. W czerwcu 1919 r. powrócił na stanowisko 
dowódcy 41 pułku strzelców suwalskich i pełnił je do października te-
go roku, kiedy to został członkiem Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa 
Spraw Wojskowych oraz członkiem Kapituły Krzyża „Virtuti Militari”. 1 IV 
1920 r. mianowany pułkownikiem, objął ponownie dowództwo 41 puł-
ku strzelców suwalskich. 

Potem objął dowództwo 30 dywizji piechoty w Brześciu nad Bugiem,  
a następnie 26 dywizji piechoty w Skierniewicach. W styczniu 1927 r. 
awansował na generała brygady. Na stanowisku dowódcy 26 dyw. pie-
choty pozostawał do 31 III 1935 r., kiedy to został przeniesiony w stan spo-
czynku i zamieszkał w Grodnie. Wg Internetowego Polskiego Słownika 
Biograficznego i relacji osób, które znały M. Mackiewicza, został on we 
wrześniu 1939 r. zmobilizowany, ale pozostawał bez przydziału wojsko-
wego. Dostał się do niewoli niemieckiej, w której przebywał do 1945 
r. Podobno zmarł w 1946 r. w Nicei. M. Mackiewicz był odznaczony m. 
in. Orderami: Virtuti Militari 5 klasy, Polonia Restituta 4 klasy, Krzyżem 
Niepodległości, francuską Legią Honorową i czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych. Miał dwoje dzieci: Irenę i Władysława.

>> SUWALCZANIE 300-LECIA

Henryk Minkiewicz
Był człowiekiem niezwykle wszech-

stronnym: artysta-malarz, działacz poli-
tyczny, generał dywizji Wojska Polskiego. 
Nie odegrał znaczącej roli w walce o 
niepodległość Suwalszczyzny, ale na 
pewno był niezwykle uzdolnionym do-
wódcą wojskowym, który odegrał du-
żą rolę w czasie walk o niepodległość 
Polski i w wojnie polsko- sowieckiej. 
Niestety nie należał do ulubieńców 
Józefa Piłsudskiego, co mocno zaciąży-
ło na jego karierze wojskowej.

Urodził się 19 stycznia 1880 r. w 
Suwałkach w rodzinie Kazimierza 
i Karoliny z Michałowskich. Ukończył 
gimnazjum klasyczne w Mariampolu i tamże złożył egzamin dojrzało-
ści. W latach 1898–1902 studiował nauki przyrodnicze na uniwersytecie 
w Petersburgu, następnie w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim 
medycynę (1902–3) i wreszcie tamże w Akademii Sztuk Pięknych (1903–
4). Jako grafik współpracował z czasopismem „Sfinks”, dla którego w la-
tach 1909–13 wykonał winiety. Od 1904 r. Minkiewicz był czynnym człon-
kiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Brał aktywny udział w Związku Walki 
Czynnej (ZWC), pełniąc funkcję komendanta w Krakowie, a w Związku 
Strzeleckim (ZS) komendanta oddziału w Zakopanem. Miał pseudonim 
Wacław. 15 XII 1913 r. Józef Piłsudski zwolnił Minkiewicza ze stanowiska 
komendanta Oddziału ZS w Zakopanem, motywując to jego niesubor-
dynacją. Na początku 1914 r. Piłsudski polecił usunąć Minkiewicza z ZS 
i ZWC. W sierpniu 1914 r. Minkiewicz wstąpił do Legionów Polskich, a od 
października w randze porucznika dowodził kompanią 3 pułku piechoty 
na froncie wschodnim w Karpatach.

W niepodległej już Polsce, w początku grudnia 1918 r., Minkiewicz 
objął stanowisko zastępcy dowódcy Okręgu Przemyśl, następnie do-
wództwo Grupy Operacyjnej działającej na froncie ukraińskim. Jego ka-
riera wojskowa rozwijała się do 1 września 1924 r. kiedy został zwolniony 
ze stanowiska dowódcy Okręgu Korpusu Warszawa i oddany w charak-
terze dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza do dyspozycji Ministra 
Spraw Wewnętrznych. Dowództwo KOP objął 16 II 1925 r. i pełnił je do 
6 maja 1929 r., kiedy go zwolniono z tegoż stanowiska, a na polecenie 
Piłsudskiego gen. G. Orlicz-Dreszer opieczętował jego papiery kance-
laryjne.

Po wyjściu z czynnej służby wojskowej Minkiewicz pozostawał 
w dyspozycji ministra spraw wojskowych, aż do formalnego przeniesie-
nia w stan spoczynku 30 IX 1934 r. Zamieszkiwał odtąd w gminie Kosiec, 
pow. Brześć nad Bugiem. W 1939 r. został internowany przez Sowietów 
w Kozielsku i Starobielsku. Był najwyższy stopniem polskim ofice-
rem zamordowanym w Katyniu. Minkiewicz był odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Odrodzenia Polski II i III klasy Krzyżem 
Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Medalem za Wojnę. 
Jego żoną była Maria Markowska. Nie mieli dzieci.

Za dwa lata jubileusz 300-lecia naszego 
miasta. Z tej okazji na łamach DwuTygodnika 

Suwalskiego przybliżamy postaci suwal-
czan, które wywarły znaczący wpływ na życie 
naszego miasta i kraju. Skupiamy się na suwal-
skich wątkach w ich życiu i używamy współcze-
snego nazewnictwa np. ulic, tak by ułatwić lek-
turę naszym Czytelnikom.

Publikowane teksty nie mają charakteru 
naukowego. A wszystko po to, by na 100-lecie 
wyzwolenia Suwałk ogłosić wśród Czytelników 
„DwuTygodnika Suwalskiego” plebiscyt na 
Suwalczanina 300-lecia. W tym roku przypo-
minamy przede wszystkim suwalczan, którzy 
byli związani z wydarzeniami sprzed stu lat, 
gdy niepodległość odzyskiwała Polska, a nie-
co później Suwałki i Suwalszczyzna. Dziś ostat-

nia taka publikacja przed jubileuszem 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Stąd też dwie postaci wojskowych, którzy ode-
grali ogromną rolę w tamtym czasie. Obaj po-
chodzą z naszego regionu i są rówieśnika-
mi. W życiu obu znaczącą rolę odegrał Józef 
Piłsudskiego, ale jakże odmienną- jeden z nich 
był ulubieńcem Naczelnika Państwa, drugi 
wręcz przeciwnie.
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Aleksandra Piłsudska
z domu Szczerbińska

Urodziła się 12 grudnia 1882 r. w ro-
dzinie Piotra i Julii Szczerbińskich, którzy 
mieszkali w Suwałkach przy ul. W. Gałaja 
47. W 1901 r. ukończyła suwalskie gim-
nazjum, a swoją edukację kontynuowa-
ła w Warszawie. W tym czasie wstąpiła 
do PPS i zaangażowała się w konspira-
cję. W 1906 r. poznała o 15 lat starsze-
go Józefa Piłsudskiego. W czasie I wojny 
światowej działała w oddziale wywia-
dowczo-kurierskim I Brygady Legionów 
jako komendantka służby kurierskiej 

oraz w POW. W 1918 r. Aleksandra urodziła córkę J. Piłsudskiego, Wandę, 
a dwa lata później drugą - Jadwigę. Po 15 latach bliskiej znajomości, ślub 
Aleksandry z Piłsudskim odbył się 25 października 1921 r., po śmierci je-
go pierwszej żony, gdy był on Naczelnikiem Państwa. 

W okresie międzywojennym utrzymywała stałe związki z rodzinny-
mi Suwałkami, wspierając lokalne inicjatywy oświatowe i społeczne. Jej 
imieniem została nazwana suwalska Szkoła Podstawowa nr 2. W 1935 r. 
została uhonorowana tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk”. We 
wrześniu 1939 r. wraz z córkami przedostała się do Wielkiej Brytanii., gdzie 
zmarła 31 marca 1963 r. W 1992 r. jej prochy zostały złożone w grobowcu 
rodzinnym na warszawskich Powązkach. (więcej w nr 5 DTS) 

Teofil Noniewicz
Przed stu laty suwalczanie w różny spo-

sób walczyli o niepodległą Polskę. Jedni 
z bronią w ręku, inni organizując suwalczan 
do obywatelskiego działania. Wśród tych 
drugich jedną z najwybitniejszych postaci 
był Teofil Noniewicz. Dzięki swojej ofiarno-
ści i pracy społecznej, zyskał ogromny au-
torytet suwalczan. T. Noniewicz był jed-
nym z założycieli Suwalskiego Lekarskiego 
Tow ar z ys t w a N aukowe g o,  Str a ż y 
Ogniowej Ochotniczej, Towarzystwa 
Oszczędnościowo-Pożyczkowego, Polskiej 
Czytelni Naukowej. Udzielał się w amator-
skim ruchu teatralnym. W 1918 r. zarzą-
dzał społecznie szpitalem. W latach 1918-

19 wszedł w skład Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego 
i został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej. 

Dr Teofil Noniewicz zmarł w Suwałkach 29 września 1928 r. Odbył się 
bardzo uroczysty pogrzeb. W kondukcie pogrzebowym udział wzięły 
tłumy suwalczan. Nad trumną przemówienie wygłosił ówczesny prezy-
dent Suwałk Wawrzyniec Gałaj, który powiedział: „Politycznie ś. p. Doktor 
Teofil Noniewicz należał do tych, którzy kruszyli kajdany niewoli, a spo-
łecznie był tam, gdzie wzywał Go obowiązek. Cześć jego zacnym popio-
łom”. (więcej w nr 8 DTS)

ONI WALCZYLI O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ
I SUWALSZCZYZNĘ

Wielu suwalczan walczyło o niepodległą Polskę i Suwalszczyznę. Byli wśród nich żołnierze Polskiej Organizacji 
Wojskowej, powstańcy sejneńscy, legioniści, żołnierze 41. Suwalskiego Pułku Piechoty oraz członkowie Tymczasowej 
Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego. Ale byli również ci, którzy organizowali suwalczan do obywatelskiego 
działania. Twórcy i działacze m.in. Polskiej Czytelni Naukowej, Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego, 
Straży Ogniowej Ochotniczej, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego czy piszący w języku polskim w „Tygodniku 
Suwalskim”. My od marca przypomnieliśmy najwybitniejszych spośród nich. Obok przypominamy dwóch najwy-
bitniejszych żołnierzy pochodzących z Suwalszczyzny. Poniżej krótko przypomnijmy pozostałych. 

Walery Roman
Był pierwszym honorowym obywa-

telem Suwałk. Po ukończeniu w 1895 
r. suwalskiego gimnazjum, podjął stu-
dia na wydziale prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Powrócił do Suwałk 
i rozpoczął pracę w charakterze aplikanta 
adwokackiego, a potem we własnej kan-
celarii. W tym czasie wywierał on duży 
wpływa na życie miejskie w Suwałkach. 
Wiele suwalskich stowarzyszeń zakładał, 
wspierał, a niektórymi kierował. 

W listopadzie 1918 r. zajmował się 
przygotowaniem do otwarcia Sądu 
Okręgowego w Suwałkach. Znalazł 
się też w składzie Tymczasowej Rady 

Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego. Powierzono mu pertraktacje z wła-
dzami niemieckimi w sprawie ewakuacji wojsk i przejęcia administra-
cji cywilnej w Suwałkach. W lipcu 1919 r. na czele delegacji suwalczan 
jeździł do Warszawy i Paryża w sprawie przyszłości państwowej Suwałk 
i Suwalszczyzny. Na początku lat 20-tych XX wieku wyjeżdża z Suwałk. 
W 1926 r. po zamachu majowym stał się jednym z najbliższych współpra-
cowników marszałka J. Piłsudskiego. 

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 zakończe-
niu działalności politycznej prowadził kancelarię notarialną w Warszawie, 
gdzie zmarł w 1952 r. (więcej w nr 18 DTS)

Aleksander Putra
Urodzi ł  s ię 5 sierpnia 1888 r. 

w Żubrynku niedaleko Suwałk. Po rol-
niczych studiach na Uniwersytecie 
Jagie l lońsk im w 1914 r.  p owró -
cił na Suwalszczyznę, gdzie pracował 
w rodzinnym gospodarstwie. W cza-
sie I wojny światowej zakładał Polską 
Organizację Wojskową i był jej pierw-
szym komendantem w okręgu suwal-
skim do stycznia 1919 r. Był też wicepre-
zesem Tymczasowej Rady Obywatelskiej 
Okręgu Suwalskiego.

Do Sejmu Ustawodawczego wszedł 
z bezpartyjnej listy narodowej, ale wstąpił do Klubu Posłów PSL „Piast”. 
W 1920 r. odpłatnie otrzymał z reformy rolnej 43-hektarowe gospodar-
stwo rolne w Koniecborze. Był m.in. prezesem zarządu powiatowego Kółek 
Rolniczych, organizował spółdzielnie mleczarskie i Kasy Stefczyka. W 1938 
r. tworzył żeńską szkołę rolniczą w Kukowie i męską w Dowspudzie. W cza-
sie wojny współpracował z Związkiem Walki Zbrojnej-Armią Krajową. Po II 
wojnie światowej organizował PSL; był wiceprezesem zarządu powiatowe-
go. Po jego rozwiązaniu zaprzestał działalności politycznej. Pracował jako 
nauczyciel. Zmarł w 1962 r. (więcej w nr 15 DTS)

>>

Ciąg dalszy na stronie 16
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Stanisław Zygmunt Staniszewski
Uczył się w suwalskim gimnazjum. Po 

studiach prawniczych na Uniwersytecie 
Warszawskim praktykę sądową i aplika-
cję adwokacką przeszedł w Suwałkach. 
W 1894 r. Staniszewski został adwoka-
tem przysięgłym w suwalskim Sądzie 
Okręgowym. Działalność społeczną roz-
począł w Straży Ochotniczej Ogniowej. 
Był współzałożycielem i działaczem wie-
lu organizacji lokalnych. Przekazywał 
w tym czasie znaczne sumy pieniędzy 
na różne cele charytatywne i oświato-
we. W 1906 r. był współzałożycielem 

i członkiem redakcji „Tygodnika Suwalskiego”. Wiosną 1915 r. przeniósł 
się do Warszawy. Został przedstawicielem Suwalszczyzny w Centralnym 
Komitecie Obywatelskim (CKO). Wg Leona Wasilewskiego był w tym cza-
sie powiernikiem Józefa Piłsudskiego.

W pierwszym rządzie Rady Regencyjnej, kierowanym przez Jana 
Kucharzewskiego, został ministrem pracy i opieki społecznej. W lutym 
1918 r. wraz z pozostałymi ministrami, podał się do dymisji. Po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości odsunął się od udziału w bieżącym ży-
ciu politycznym. Był członkiem honorowym Koła Akademickiego Ziemi 
Suwalskiej w warszawskich uczelniach. Zmarł w 1925 r. i pochowany został 
w Suwałkach na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej. (więcej w nr 20 DTS)

Adam Koc
Urodzony w Suwałkach Adam Koc- 

to jeden z najbliższych współpracowni-
ków Józefa Piłsudskiego w czasie odzy-
skiwania niepodległości przez Polskę. 
Polityk, poseł, dziennikarz, a przede 
wszystkim żołnierz. Kocowie mieszkali 
w Suwałkach przy ul. Krzywej 80. Jeszcze 
przed wyjazdem z Suwałk A. Koc dzia-
łał w Oddziale Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego, pisywał również do 
“Tygodnika Suwalskiego”. W czasie 
I wojny światowej pomimo słabe-
go zdrowia i wady wzroku walczył 
w  L e g i o n a c h  P o l s k i c h  i  b y ł 

Komendantem Naczelnym Polskiej Organizacji Wojskowej. Później zaj-
mował różne stanowiska rządowe i wojskowe. 

A. Koc nie zapominał o Suwalszczyźnie w czasie odbudowy pań-
stwa polskiego. By przeciwdziałać żądaniom litewskim, zmierzającym 
do przyłączenia Suwalszczyzny do Litwy jako komendant POW zdecy-
dował o wysłaniu do naszego regionu ppor. Adama Rudnickiego, który 
miał odbudować suwalskie struktury POW. Sam też w październiku 1920 
r., w przededniu “buntu” gen. Lucjana Żeligowskiego, na rzecz polskiej 
Suwalszczyzny działał na forum Ligi Narodów. 

W II Rzeczypospolitej A. Koc uczestniczył w pracach Zrzeszenia 
Suwalczan. Brał udział w zjeździe suwalczan we wrześniu 1934 r., pod-
czas którego odsłonięto pomnik poległych podczas powstania sejneń-
skiego. 11 września 1939 r. wyjechał z Polski. Zmarł w 1969 r. w Nowym 
Jorku. (więcej w nr10 DTS)

Stanisław Szczęsnowicz 
Urodził się w Augustowie, ale od 

1880 r. uczył się w suwalskim gimna-
zjum, a po ukończeniu czterech klas 
wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Sejnach.  Po święceniach pra -
cował jako wikariusz w paraf iach 
w Suwałkach i Małym Płocku, a na-
stępnie jako proboszcz w Wiżajnach 
i Bakałarzewie. Do Suwałk trafił w grud-
niu 1914 r. Dołączył do Suwalskiego 
Komitetu Obywatelskiego, a później 
został jego prezesem. Po utworze-
niu Tymczasowej Rady Obywatelskiej 
Okręgu Suwalskiego został jej człon-

kiem, a w grudniu wspólnie z późniejszym prezydentem Suwałk Janem 
Schmidtem został delegatem Rady do rządu polskiego.

Za zgodą Niemców, 16 lutego 1919 r. w Suwałkach i na Suwalszczyźnie 
przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego. Ks. Stanisław 
Szczęsnowicz został wybrany posłem z listy Związku Ludowo-
Narodowego. Po jego przemowie wygłoszonej 9 lipca 1919 r. przyję-
to uchwałę sejmową, która wzywała rząd polski do natychmiastowego 
podjęcia działań na rzecz uwolnienia Suwalszczyzny. 12 września 1919 
r. ks. Szczęsnowicz witał w Suwałkach marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Przemawiał on również w trakcie uroczystości poświęcenia i wręczenia 
41. Pułkowi Piechoty sztandaru jako kapelan tego pułku. Potem wyjechał 
do Łomży i tam zmarł. (więcej w nr 12 DTS).

SUWALSZCZYZNY DROGA 
DO NIEPODLEGŁOŚCI

Na spotkanie pod taką nazwą 
zapraszają 8 listopada (czwar-
tek) o godz. 17 do suwalskiego 
Muzeum Okręgowego przy ul. 
Kościuszki 81 dyrekcja placów-
ki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 
Suwalszczyzny.  

Podczas spotkania zostanie za-
prezentowany  film opowiadający 
o wydarzeniach z lat 1918-1919 pro-
wadzących do odzyskania przez 
ten zakątek Polski niepodległości. Aktorami są pracownicy i przyjaciele mu-
zeum oraz członkowie grupy rekonstrukcji historycznej „Garnizon Suwałki” 
i Klubu „Grenadierys” z Litwy . Film zostanie pokazany w całości po raz pierw-
szy, dotąd mieszkańcy Suwałk mogli oglądać jedynie jego krótkie fragmenty. 
Były one wyświetlane m.in. przed seansami kinowymi. Po filmie  historyk dr 
Krzysztof Skłodowski uzupełni i przybliży wiedzę o trudnej drodze naszego 
regionu  do niepodległości. Wstęp na spotkanie jest wolne.

>> „GRZESZNIK” NAGRODZONY
Na festiwalu w Krakowie pochodzący z Suwałk pisarz Artur Urbanowicz 

(na zdjęciu odbiera nagrodę) otrzymał prestiżową Nagrodę Polskiej 
Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego za powieść „Grzesznik” (wyd. 
Gmork). Fabuła książki opowiadającej o gangsterze opętanym przez złe 
moce osadzona jest w Suwałkach i okolicach. Powieść została wydana pod 
oficjalnym patronatem Miasta Suwałk oraz dzięki stypendium Prezydenta 
Miasta Suwałk dla osób zajmujących się działalnością artystyczną.

Procedura przyznawania nagrody była dwustopniowa. Najpierw pięć 
najlepszych pozycji  wybrali internauci oraz członkowie kapituły. Następnie 
wybierało jury, w skład które-
go weszli literaturoznawcy ze 
stopniami doktora i doktora ha-
bilitowanego nauk. Na pięciu 
członków jury aż czterech opo-
wiedziało się za „Grzesznikiem”. 
Warto dodać, że powieść suwal-
czanina okazała się lepsza m.in. 
od „Czarnej Madonny” najpopu-
larniejszego polskiego pisarza – 
Remigiusza Mroza.

Foto Piotr Barej

>>
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Z głębokim smutkiem przyjęłam 
wiadomość o śmierci

MARKA STARCZEWSKIEGO

  wspaniałego Dziennikarza,
cudownego i życzliwego Człowieka

Pragnę złożyć najszczersze kondolencje
i wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim 

Poseł Na Sejm RP Bożena Kamińska
281/2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr 7/2018

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, ul. Reja 80A, 16-
400 Suwałki, ogłasza przetarg na:

Konserwacja oraz przeglądy instalacji gazowych w zasobach 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach oraz zarzą-

dzanych Wspólnot Mieszkaniowych.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Reja 
80A, 16-400 Suwałki do dnia 19.11.2018 r. godz. 9.00, otwarcie ofert te-
go samego dnia o godz. 9.05.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe infor-
macje można uzyskać w biurze Spółdzielni (pokój nr 8) oraz pod numera-
mi telefonów 87 567-60-05 lub 87 567-73-00.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru Oferenta lub unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyn. 282/2018

PROSTO ZE SZKOŁY
Konkurs filmowy „Prosto ze szkoły” rozstrzygnięty. Na uroczystej ga-

li w suwalskim kinie Cinema Lumiere autorom zwycięskich prac oraz ich 
opiekunom wręczono nagrody i dyplomy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowali materiał filmo-
wy, przedstawiający problem związany z bezpieczeństwem, uzupełnio-
ny odpowiednim hasłem lub poradą. Komisja konkursowa nagrodziła:

- wśród szkół podstawowych: najwyżej oceniono film z SP w Płocicznie-
Tartak, przed dwoma filmami przygotowanymi przez uczniów suwalskiej 
SP nr2;

- w kategorii gimnazjum: pierwsza nagroda dla suwalskiego 
Gimnazjum im. M. Konopnickiej przed dwoma filmami przygotowany-
mi przez gimnazjalistów z Gimnazjum nr 1 w Suwałkach;

- wśród szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce dla  Zespołu 
Szkół w Dowspudzie.

Nagrody ufundowano z budżetu miejskiego Suwałk, gminy Suwałki 
oraz Starostwa Powiatowego i suwalskiego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego.

>>

Fot. KM Policji

WYMIANA OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO

Wkrótce w Suwałkach rozpocznie się wymiana oświetlenia uliczne-
go. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę opraw. Dzięki temu wymie-
nionych zostanie aż 2225 szt. opraw na światło ledowe. Inwestycja po-
chłonie blisko 3 mln zł. 65% tej kwoty suwalski samorząd pozyskał z Unii 
Europejskiej.

Modernizacja polegająca na wymianie opraw sodowych i rtęciowych 
na oprawy LED, da znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz 
poprawi stan środowiska poprzez ograniczenie niepożądanego zjawiska 
nazywanego “zanieczyszczenie światłem”.

W Suwałkach jest około 6200 opraw oświetleniowych, w tym ok. 1300 
jest już w technologii LED. Pozostałe oprawy są to oprawy wysokoprężne 
ze źródłami sodowym oraz metalohalogenkowymi. Na terenach parko-
wych w dużej mierze są oprawy ze źródłami świetlówkowymi.

>>

BEZPŁATNE BADANIE 
POZIOMU CUKRU WE KRWI

W najbliższą sobotę 10 listopada w budynku suwalskiego Aquaparku 
odbędą się bezpłatne badania poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnie-
nia tętniczego, a także bezpłatne konsultacje w zakresie zaleceń żywie-
niowych, diet, samokontroli glikemii. Porad będzie udzielała specjalist-
ka chorób wewnętrznych, diabetolog Ewa Korneluk.

Szacuje się, że na terenie Suwałk ok. 6 tys. osób choruje na cukrzy-
cę, z czego połowa nie jest świadoma tej choroby. Wczesne rozpozna-
nie tej jednostki chorobowej może zapobiec poważnym komplikacjom 
zdrowotnym. Badania będą realizowane z okazji obchodów Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą i są dofinansowane z Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Więcej na www.dwutygodniksuwalski.pl

>>
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Ruda, nieśmiała,
długowłosa roczna

suczka szuka
rodzinnego ciepła

PRZYGARNIJ PRZYJACIELA 
ZE SCHRONISKA „SIANOŻĘĆ”

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

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

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

www.e-schronisko.pl, tel. 87 563 01 73

BIBLIOTEKARZ 
POLECA

Piękna brązowa suczka,
dziewięciomiesięczna, 
uszczęśliwi swoją nową
rodzinę

Czteroletni, pies
czarny podpalany
szuka przyjaciela

Emocjami pisana
Za oknami zaczęła się jesień. 

Niestety wcale nie piękna i złota. 
Bardzo ciemna i ponura. Dlatego chcia-
łabym dziś Państwa skusić do pewnej 
książki. Książki, która zgodnie z pogo-
dą jest melancholijna, ale która przy-
nosi nadzieję. 

 „Zaczekaj na mnie” Lidii Liszewskiej 
i Roberta Kornackiego jest kontynuacją 
książki „Napisz do mnie”. 

Jest ona i on. Jest uczucie, które 
z pewnych powodów nie może trwać. 
Wiele więcej powiedzieć nie mogę, by 
nie zdradzić fabuły i nie odebrać rado-
ści czytania fanom pierwszego tomu. Skupię się więc na tym, co szcze-
gólnie przypadło mi do gustu w tej pozycji. 

Nieśpieszna narracja, skupienie się na wewnętrznych przeżyciach bo-
haterów, wtrącenia cytatów ze znanych wierszy i piosenek – to tylko kil-
ka walorów „Zaczekaj na mnie”. Godne docenienia jest także dorzuce-
nie do historii epizodu o depresji – chorobie dziś tak często występującej 
u osób bez względu na wiek, płeć, stan majątkowy. 

Warto także dodać, że poleca ją sam Janusz Leon Wiśniewski.
Przy okazji zapraszam Państwa na spotkanie z jednym z autorów – 

Lidią Liszewską – już 8 listopada. Może dowiemy się kiedy kolejna część 
perypetii Matyldy i Kosmy…?

 Kamila Sośnicka

DYREKTOR SOK
Z dniem 1 listopada Prezydent Miasta Suwałk 

powołał Alicję Andrulewicz (na zdjęciu) na stano-
wisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury do 

31 października 2021 
r. Dotąd pełniła ona 
obowiązki dyrekto-
ra tej placówki, po 
tym jak skończyła się 
przed rokiem kaden-
cja poprzedniej dy-
rektor SOK. 

A .  Andrulewic z 
w y g r a ł a  k o n k u r s 
na dyrek tora SOK 
o g ł o s z o n y  p r z e z 
Prezydenta Miasta 

Suwałk. W konkursie wystartowały trzy kandydat-
ki. Zdecydowana większość członków komisji kon-
kursowej, w skład której wchodzili przedstawiciele 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
związków zawodowych i twórczych oraz samorzą-
du, opowiedziała się za A. Andrulewicz.

„ZŁOTE KOLCE” DLA SUWAŁK
Prestiżowa lekkoatletyczna nagroda „Złote kolce” trafiła do Suwałk. To wyróżnienie 

Polski Związek Lekkoatletyki przyznał za organizację Mistrzostw Polski w Wielobojach oraz 
Sztafetach. Na gali w Warszawie nagrodę odebrał Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Złote Kolce to najbardziej prestiżowy ranking w polskiej lekkoatletyce. Służy przede 
wszystkim uhonorowaniu najlepszych zawodników królowej sportu, organizatorzy wy-
różniają też mia-
s t a  s p o r t o w e , 
miasta organiza-
torów najwięk-
szych imprez lek-
koatletycznych i 
przyznają miano 
Modernizacji Roku 
czy Imprezy Roku. 
S u w a ł k i  z o s t a -
ły nagrodzone w 
kategorii organi-
zatorów wielkich 
imprez.

>> >>

Mistrzostwa Polski w Wielobojach oraz Sztafetach rozegrano na początku 
czerwca na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Wojska Polskiego
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Pragnę podziękować wsz ystkim 
Państwu, którzy obdarzyli mnie zaufa-
niem i oddali na mnie swój głos, a tak-
że wszystkim tym, którzy mnie wspiera-
li, polecali moją kandydaturę, wiedząc że 
ich nie zawiodę.

Dołożę wszelkich starań, aby Państwa 
godnie reprezentować w Radzie Miejskiej.

Z poważaniem

Andrzej Turowski
283/2018

Zawiadomienie
o rozpoczęciu uzupełniającego naboru na nowe mieszkania

„od Najemcy do Właściciela”
Uprzejmie informuje się, że Zarząd 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 
TBS sp. z o.o. prowadzi prace związa-
nie z budową dwóch wielorodzinnych 
6-kondygnacyjnych budynków miesz-
kalnych z 24 mieszkaniami każdy, w 
których znajdować się będzie łącznie 
48 mieszkań (położonych pomiędzy 
ul. Pułaskiego a ul. Reja).

Oferujemy do nabycia następujące lokale mieszkalne
2 – pokojowe o pow. użyt. – 42,61 m²:
Budynek nr 1, mieszkanie nr 14
Budynek nr 2, mieszkanie nr 22
3 – pokojowe o pow. użyt. – 55,05 m²:
Budynek nr 2, mieszkanie nr 15
3 – pokojowe o pow. użyt. – 57,86 m²:
Budynek nr 1, mieszkanie nr 16
Budynek nr 2, mieszkanie nr 16, 20
3 – pokojowe o pow. użyt. – 63,18 m²:
 Budynek nr 1, mieszkanie nr: 1, 13, 17
 Budynek nr 2, mieszkanie nr: 1, 9, 13

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. lub przekazać za po-
średnictwem poczty 16-400 Suwałki ul. Wigierska 32, w terminie  
do 16 listopada 2018 r. 

Dodatkowe informacje w sprawie udzielane są w Dziale Lokali 
Mieszkalnych pok. nr 5, tel. (87) 563 50 40 m.in. z ewentualnym wykorzy-
staniem zakładki „Umów spotkanie” znajdującej się również na stronie 
www.zbm.suwalki.pl. 284/2018

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
Suwalczanom za udział w tegorocznych wy-
borach samorządowych.

Podziękowanie w sposób szczególny wy-
rażam wobec tych osób, które oddały na mnie 
swój głos oraz wsparły ciepłym słowem pod-
czas kampanii.

Cieszę się, że moja praca i aktywność na 
rzecz naszych lokalnych spraw została przez 
Was tak wysoko oceniona.

To dla mnie wielki zaszczyt i motywacja 
do ciężkiej pracy w kolejnej kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Zapewniam, że udzielonego mi kredytu zaufania nie zmarnuję.                                           

z wyrazami szacunku

Zdzisław Przełomiec285/2018

POSADZILI DRZEWA W PARKU
Będzie piękniej i bardziej ekologicznie w centrum Suwałk. W Parku 

Konstytucji 3 Maja suwalczanie posadzili ponad 100 drzew i krzewów 
m.in. 18 jabłoni japońskich Sargenta oraz 16 różaneczników. W akcji sa-
dzenia drzew i krzewów uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz, seniorzy i suwalska młodzież. 

Nasadzenia został y przeprowadzane zgodnie z projektem 
„Przebudowy drzewostanu w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach” 
opracowanego pod kierownictwem prof.dr hab. inż. Marka Siewniaka. 
Zorganizowano je wspólnie z Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”.

>>

MARSZ ŚWIĘTYCH
W wigilię Wszystkich Świętych z suwalskiego kościoła pw 

Najświętszego Serca Pana Jezusa pod pomnik Jana Pawła II przeszedł 
Marsz Świętych.

Wieczorem z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przeszedł orszak świę-
tych. Jego uczestnicy przebrani za postaci świętych nieśli relikwie: Jana 
Pawła II, siostry Faustyny, Karoliny Kózkówny, ks. Jerzego Popiełuszki, bp. 
Teofila Matulionisa oraz ks. Michała Sopoćki. Marsz zakończył się pod po-
mnikiem Jana Pawła II, gdzie odśpiewano Barkę.

>>

Kolejny raz mam okazję podzięko-
wać Wam, moim Czytelnikom, Sąsiadom 
i Przyjaciołom za udzielone mi poparcie 
w minionych wyborach. Przyjmuję ten fakt 
z wielką satysfakcją i wdzięcznością. Mandat 
radnego Rady Miejskiej, który mi powierzyli-
ście, postaram się pełnić należycie, z korzy-
ścią dla mieszkańców naszego miasta.

                               Stanisław Kulikowski

287/2018



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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GABINET DERMATOLOGICZNY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek  i  piątek  od  15.30

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00

Rejestracja telefoniczna
Tel. 606-766-788

www.dermatolog-suwalki.pl 244/2018

www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

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

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

Dojazd MPK linie 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem Toyoty27
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