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JACEK HUGO-BADER 
W BIBLIOTECE

Tłumy suwalczan pojawił y się w Bibliotece Publicznej im. 
M. Konopnickiej na spotkaniu z Jackiem Hugo-Baderem (na zdjęciu), ce-
nionym dziennikarzem i reportażystą. Opowiadał on o swoim warsztacie 
reportażysty oraz o tym jak powstawały jego książki.

Jacek Hugo-Bader - od początku lat 90. związany z „Gazetą Wyborczą”, 
autor książek: „W rajskiej dolinie wśród zielska” (2002), „Biała gorączka” 
(2009), „Dzienniki kołymskie” (2011), „Długi film o miłości. Powrót na Broad 
Peak” (2014), „Skucha” (2016), „Audyt” (2018).

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „180.000 stron przy-
gody” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Miasta 
Suwałk.

>> Z PARYŻA DO SUWAŁK
W Muzeum Okręgowym do 31 grudnia pre-

zentowana będzie wyjątkowa wystawa, Juliusz 
Kossak 1824–1899 | Wojciech Kossak 1856–
1942. Wyjątkowa, gdyż wcześniej można było ją 
oglądać jedynie w Muzeum Polskim w szwajcar-
skim Rapperswilu i Bibliotece Polskiej w Paryżu, 
skąd trafiła ona do Suwałk.

– W Rapperswilu i Paryżu z racji skromnego 
miejsca prezentowane były tylko niektóre ob-
razy. W Suwałkach prezentujemy ponad osiem-
dziesiąt dzieł obu jakże ważnych dla kultury 
polskiej artystów – mówiła na konferencji pra-
sowej Eliza Ptaszyńska kurator i aranżer wystawy. U nas prezentujemy 
wszystkie motywy i tematy twórczości Juliusza (sarmacko-ludowe) jak 
i Wojciecha (sceny batalistyczne związane z epopeją napoleońską, por-
trety i autoportrety), łącznie pokazujące sto lat twórczości malarskiej.

Na ekspozycji znajdują się prace pochodzące ze zbiorów Muzeów 
Narodowych w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, 
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
oraz z kolekcji prywatnych w tym Fundacji PBG Wysogotowo. Patronat 
Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

>>

Wojciech Kossak „Orlęta 
lwowskie”
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Drodzy Suwalczanie, za nami obchody pięk-
nej rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dziękuję Państwu za udział 
w uroczystościach, za obecność każdego z Was. 
Dziękuję, że mogliśmy tę ważną datę uczcić ra-
zem. Nasz wspólny udział w obchodach, modli-
twa na Mszy św., wywieszenie flagi państwo-
wej, zapalenie zniczy czy złożenie kwiatów na 
mogiłach poległych za Ojczyznę lub w miej-
scach pamięci to uhonorowanie i oddanie czci 
tym, którzy walczyli o niepodległość Polski. 
Niepodległość, która nie przyszła łatwo, a zo-
stała odzyskana z wielkim trudem, opłacona 
krwią i wielkimi ofiarami całego narodu. 

Setną rocznicę tych wydarzeń akcentowali-
śmy w Suwałkach przez cały 2018 rok. W mie-
ście odbyło się ponad sto wydarzeń z tej oka-
zji. W ich przygotowanie zaangażowanych 
było wielu mieszkańców, od najmłodszych 
przedszkolaków po stowarzyszenia seniorów. 
Wszystko koordynował specjalny Społeczny 
Komitet obchodów w Suwałkach 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. To 
była piękna, społeczna praca, ponad wszelki-
mi podziałami, za którą też dziś z całego ser-
ca dziękuję.

Dziękuję wszystkim placówkom oświato-
wym za wszelkie inicjatywy podjęte w ramach 

ZDANIEM
PREZYDENTA

PIERWSZA 
SESJA

Na pierwszej sesji suwalska Rada Miejska 
w kadencji 2018-2023 spotka się 22 listopada 
o godz. 10 w ratuszu. Komisarz wyborczy ustalił 
porządek obrad tej sesji, w którym znalazły się 
ślubowania Czesława Renkiewicza, Prezydenta 
Miasta Suwałk oraz radnych. W planie jest też 
wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej i wi-
ceprzewodniczących.

Obrady pierwszej sesji nowej kadencji po-
winien poprowadzić najstarszy wiekiem radny - 
elekt, a jest nim Stanisław Kulikowski. Należy 
on też ze Zbigniewem Romanem De-Mezerem, 
Zdzisławem Koncewiczem, Zdzisławem 
Przełomcem i Andrzejem Turowskim do rad-
nych z najdłuższym stażem w miejskim samorzą-
dzie. Będzie to ich piąta kadencja.

>> TRWA NABÓR 
Do 30 listopada suwalskie organizacje oraz 

podmioty prowadzące działalność na rzecz 
osób starszych mogą zgłaszać maksymalnie 
po dwóch kandydatów do Suwalskiej Rady 
Seniorów trzeciej kadencji. W grudniu odbędą 
się wybory spośród zgłoszonych kandydatów.

W Suwalskiej Radzie Seniorów znajdzie się 
siedmioro przedstawicieli organizacji i instytu-
cji oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta 
Miasta Suwałk. Co najmniej pięć osób musi 
mieć powyżej 60 lat.

Kadencja rozpocznie się 7 stycznia 2019 
roku i potrwa do 6 stycznia 2022. Członkowie 
Suwalskiej Rady Seniorów nie otrzymują wy-
nagrodzeń.

>>

Suwalska Rada Seniorów na początku
II kadencji wraz z prezydentem Suwałk
Czesławem Renkiewiczem

kalendarza obchodów. Za wszystkie orły, któ-
re powstały w ramach konkursów plastycznych 
w przedszkolach, najdłuższe flagi państwo-
we, tańce dla Niepodległej czy selfie ze swo-
ją Ojczyzną. Pomysłów i ich realizacji były ty-
siące. Dziękuję nauczycielom, wychowawcom, 
uczniom i dzieciom za udział i zaangażowanie 
we wszystkich inicjatywach. 

Dziękuję instytucjom państwowym i samo-
rządowym, a także stowarzyszeniom za wspól-
ną pracę przy rocznicowych obchodach. 

W końcu dziękuję Wam - Mieszkańcom za 
udział. Dziękuję za to, że tak licznie uczestni-
czyliście w tegorocznych obchodach świąt 
majowych, które były pierwszym znaczącym 
akcentem naszego suwalskiego świętowania. 
Dziękuję za udział w uroczystościach z okazji 
wyzwolenia Suwałk w sierpniu tego roku, za 
udział w Potańcówce z Marszałkiem, insceniza-
cjach przygotowanych na tę okazję i innych ini-

cjatywach. W końcu dziękuję za to, że byliśmy 
razem 11 listopada pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, za udział w biegach nie-
podległościowych i koncertach w Suwalskim 
Ośrodku Kultury.

Dziękuję za piękne f ilmy pod wspól-
nym hasłem ,,Suwalszczyzna. W drodze do 
Niepodległej”, które zostały zrealizowane na 
zlecenie Muzeum Okręgowego w Suwałkach, 
a z których każdy może dowiedzieć się jak to 
naprawdę z tą niepodległością Suwalszczyzny 
było. 

Bardzo jestem zbudowany tym jak wiele 
różnych, pięknych działań historycznych, pa-
triotycznych, społecznych, kulturalnych i spor-
towych udało się zrealizować. Cieszę się bardzo 
z tego, że w Suwałkach będzie ulica poświęco-
na jubileuszowi. 

Niestety, cieniem na tym pięknym święto-
waniu w naszym mieście kładzie się to, że nawet  
11 listopada – w 100-lecie odzyskania niepod-
ległości nie mogliśmy być razem, że nasze za-
proszenia i prośby do wspólnego, miejskiego 
świętowania, świętowania ponad podziałami 
zostały odrzucane. Bardzo chciałem, aby te-
go dnia było z nami wojsko, policja i inne służ-
by mundurowe. Żeby w ważnych momen-
tach i chwilach dla tego miasta i naszej historii,  
a przede wszystkim dla tych ludzi, którzy dali 
nam wolność i dla obecnych mieszkańców być 
razem i wspólnie świętować. 

Ze składu poprzedniej Rady Miejskiej w Suwałkach 
dwanaścioro osób nadal będzie sprawowało man-
dat radnego

GRAND PRIX
„SUWALSZCZYZNY” 

Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna z Grand 
Prix Festiwalu Tertri Tolia w Gruzji. Tancerze 
przyjechali do Batumi z programem tańców 
narodowych, który można było zobaczyć 
w Suwałkach 11 listopada w Suwalskim Ośrodku 
Kultury. Wśród tancerzy i muzyków z Izraela, 
Armenii, Kazachstanu, Turcji, Włoch i Gruzji 
międzynarodowemu jury najbardziej spodoba-
ły się pieśni i tańce narodowe. Grupa z Suwałk 
prezentowała się w mundurach Księstwa 
Warszawskiego i klasycznych sukniach empire. 
Nagrodą jest wyjazd na festiwal do Kalabrii we 
Włoszech w przyszłym roku.

>>
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Waldemarowi Borysewiczowi
Dyrektorowi Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Suwałkach

oraz całej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia z powodu śmierci

OJCA
składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

292/2018

KONKURS NA PRACE 
DYPLOMOWE

Rozpoczęła się IV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową 
o tematyce związanej z Suwałkami. Konkurs został ogłoszony w trzech 
kategoriach: praca licencjacka, praca magisterska i praca doktorancka. 
Prace mogą dotyczyć obszarów: gospodarka i rozwój, ekonomia i finan-
se, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka, problematy-
ka społeczna i promocja miasta.

W konkursie udział może wziąć każdy absolwent wyższej szkoły pu-
blicznej lub prywatnej z kraju lub zagranicy, który obronił pracę w roku 
ogłoszenia konkursu. Na zgłoszenia Biuro Prezydenta Miasta czeka do 
28 lutego 2019 r. Prace wraz z dokumentami, których wykaz znajduje się 
w zarządzeniu dotyczącym konkursu należy składać w Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Warto wspomnieć też o nagrodach. Ich pula wynosi 10 tys. zł. Za naj-
lepszą pracę doktorancką można otrzymać 5 tys. zł, za pracę magister-
ską 3 tys. zł, za licencjacką 2 tys. zł. Zwycięzców konkursu poznamy do 
30 kwietnia 2019 r. Podobnie jak w ubiegłej edycji rozstrzygnięcie odbę-
dzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, która jest 
partnerem przedsięwzięcia. Szczegóły na: www.um.suwalki.pl 

>>

Urszula Letkiewicz
i Jarosław Jankowski laureacji
poprzedniego konkursu na najlepszą 
pracę dyplomową o tematyce
związanej z Suwałkami

DYŻURY KONSULTACYJNE

członków Suwalskiej Rady 
Seniorów w siedzibie 
Suwalskiego Centrum Inicjatyw 
Senioralnych

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

20 listopada – Włodzimierz Marczewski
27 listopada – Krystyna Polkowska

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnieniu 
telefonicznym: 601 917 445.

ROZBUDOWA ZST
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz , podpisał umowę na 

rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych. Suwalska firma, która wy-
grała ten przetarg za 4,6 mln zł dostosuje placówkę do nowocze-
snych standardów kształcenia. Na realizację tego zadania władze 
Suwałk pozyskały środki unijne. Tym razem jest to ponad 3,5 mln zł. 

W budynku powstaną warsztaty do praktycznej nauki zawodu dla osób 
kształcących się w zawodach: branży budowlanej, OZE i mechanicz-
nej. Zostanie rozbudowany budynek warsztatowy Centrum Kształcenia 
Praktycznego nr 2 przy ul. Sejneńskiej 33A, funkcjonujący w strukturach ZST.

>>

POSZUKIWANI URZĘDNICY
Suwalski Urząd Miejski poszukuje osób, które chciałyby podjąć pracę 

urzędnika. Na przełomie października i listopada pojawiło się sześć ofert 
pracy w suwalskim ratuszu. Trzy są wciąż aktualne. 

Wydział Budżetu i Finansów poszukuje osoby na stanowisko inspek-
tora z co najmniej 5-letnim stażem w księgowości i wykształceniem wyż-
szym o kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość. Wydział Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej szuka osoby z wyższym wykształceniem z za-
kresu geodezji, budownictwa, architektury, planowania przestrzennego 
lub gospodarki przestrzennej.

Nowy inspektor zostanie zatrudniony również do Wydziału Inwestycji. 
Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi posiadać wykształcenie wyż-
sze techniczne z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 
w specjalności instalacyjnej.

W pierwszej połowie listopada zakończył się nabór na dwa stano-
wiska podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych oraz inspektora 
w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Szczegóły dotyczące ofert można znaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie: www.um.suwalki.pl.

>>

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
15 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń, wywieszony został na okres 21 dni 
(od 15.11.2018 r. do 06.12.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Suwałk przeznaczonych do użyczenia (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 367/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku).

 301/2018
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OSTATNIA SESJA KADENCJI 2014-2018>>
Chociaż suwalscy radni z kadencji 2014-2018 oficjalnie pożegna-

li się jeszcze przed wyborami samorządowymi, które odbyły się 
21 października, to jeszcze raz spotkali się na sesji Rady Miejskiej. 
A wszystko to za sprawą przepisów przyjętych przez polski parla-
ment. Nowi radni swoją kadencję rozpoczęli po zakończeniu ka-
dencji radnych wybranych w wyborach 2014 r. czyli dopiero po 16 
listopada 2018 r. Stąd konieczne było zwołanie LIII sesji poprzedniej 
kadencji suwalskiej Rady Miejskiej.

ZASŁUŻENI ODEBRALI TYTUŁY

W czasie sesji wręczono tytuły „Zasłużony dla Miasta Suwałk” dla 
Grzegorza Kochanowicza oraz Janusza Kopciała.

G. Kochanowicz był wieloletnim pracownikiem i prezesem suwalskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dr J. Kopciał to bibliote-
karz, nauczyciel, organizator życia kulturalnego w Suwałkach, założy-
ciel Wydawnictwa „Hańcza”, które wydało ok. 50 książek, w tym przede 
wszystkich poświęconych historii i kulturze Suwałk i Suwalszczyzny m.in. 
wydało monografię „Suwałki- miasto nad Czarną Hańczą”.

PROGRAM ANTYALKOHOLOWY

Jednogłośnie radni prz yjęli  Miejsk i Program Prof i lak t yki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Suwałkach na 2019 r. Jest on kontynuacją działań realizowanych w na-
szym mieście w latach poprzednich. Na ten cel w następnym roku zapla-
nowano 1 650 000 złotych z tzw. korkowego. 

Z informacji przedstawionej radnym wynika, że w porównaniu do lat 
poprzednich wyraźnie zmniejszyła się liczba nietrzeźwych, którzy prze-
bywali w suwalskim Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych. W 2017 r. odno-
towano tam 1632 pobytów, z czego około połowa to wielokrotne poby-
ty tych samych nietrzeźwych. Zwraca uwagę wzrost liczby nietrzeźwych 

kobiet w suwalskim Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych, ale wciąż stano-
wią one tylko ok. 7% trafiających tam osób.

W porównaniu do ubiegłego roku o 15 zmniejszyła się w Suwałkach liczba 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zwiększyła się za to liczba inter-
wencji policji i Straży Miejskiej w związku ze spożywaniem alkoholu w miej-
scach publicznych oraz liczba stwierdzonych przestępstw narkotykowych. 
Znacząco zwiększyła się liczba założonych głównie przez policję „Niebieskich 
kart”, które są sporządzane w przypadku stosowania przemocy w rodzinie. 
Jednak z informacji z Działu Interwencji Kryzysowej wynika, że w przypadku 
ok. 60% założonych kart nie potwierdzono stosowania przemocy.

PODATKI LOKALNE

Radni określili nowe stawki w podatku od nieruchomości oraz utrzy-
mali dotychczasowe stawki podatku od środków transportowych na 2019 
r. W przyszłym roku w Suwałkach wzrosną niektóre stawki podatku od 
nieruchomości. Za metr kwadratowy gruntu związanego z działalnością 
gospodarczą opłaty wyniosą 88 gr (wzrost o 8 gr), a od gruntów pozosta-
łych - 39 gr (wzrost o 10 gr). Podatek za budynki mieszkalne będzie wy-
nosił 70 gr (wzrost o 6 gr) za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

- Na terenie miasta Suwałk stawki podatku od nieruchomości nie ule-
gały podwyższeniu od 2014 r. W związku z koniecznością realizacji zadań 
własnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym między innymi wpro-
wadzenia bonów opiekuńczych dla rodziców, których dzieci nie zostały 
przyjęte do miejskiego żłobka oraz wypłaceniem podwyżek dla pracow-
ników, a także w celu zatrzymania rosnącej dysproporcji między stawkami 
maksymalnymi ogłoszonymi przez Ministra Finansów, a obowiązującymi 
na terenie miasta, wskazane jest podwyższenie niektórych stawek podat-
ku od nieruchomości- tłumaczył prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Za nowymi stawkami podatku głosowało 11 radnych, a przeciw było 
7. Radni dokonali też zmiany w tegorocznym budżecie miejskim.

W imieniu
Janusza Kopciała tytuł 
odebrała
żona
- Jadwiga Kopciał

Radni Prawa i Sprawiedliwości na LIII sesji RM 

Radni Klubu Łączą nas Suwałki na ostatniej sesji kadencji 2014-2018

Radni Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej
i Bloku Samorządowego
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WYDARZYŁO SIĘ
n  Dla złodziei nie ma żadnej świętości. 

Przekonaliśmy się o tym w Suwałkach. Na 
cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej policja 
zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy kra-
dli kwiaty z grobów. Inni złodzieje włamali 
się do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej 
Miłosierdzia, skąd zabrali skarbonki z pieniędz-
mi i sprzęt nagłaśniający. Z kolei w biały dzień 
złodziej próbował obrabować świątynię pod 
wezwaniem Kazimierza Królewicza. Nic nie 
ukradł, bo najprawdopodobniej wystraszył się 
wchodzącego do środka kapłana.
n Tragiczny finał egzaminu na prawo jazdy 

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 
w Suwałkach. Zmarł 48-latek, który zasłabł 
tam na placu manewrowym. Mężczyzna, po-
chodzący z powiatu augustowskiego podczas 
egzaminu praktycznego stracił przytomność 
i upadł na ziemię. Egzaminatorzy wezwali 
karetkę i zaczęli go reanimować. Niestety, 
mężczyzna nie odzyskał przytomności. Zmarł 
w szpitalu.
n 8 listopada policjant kierujący ruchem na ul. 

Raczkowskiej został potrącony przez kierowcę 
busa, który odjechał z miejsca zdarzenia w nie-
znanym kierunku. Poszukuje go teraz policja. 
n Artystycznie uzdolnieni uczniowie suwal-

skiej „Szóstki” dali serię koncertów w Odense. 
Trafili tam na zaproszenie miejscowego od-
działu Stowarzyszenia Polonii w Danii. Okazją 
były obchody jubileuszu stulecia niepodle-
głości. Dzieci z zespołu pieśni i tańca „Małe 
Suwałki” pod kierunkiem Anny Śliżewskiej 
oraz „Beciak i”  Marka Zborowsk iego -
Weychmana wystąpiły z programem „Droga 
do niepodległości”.

n Do groźnie wyglądającej kolizji doszło 
10 listopada na rondzie u zbiegu ulic Reja 
i Bulwarowa. Kierujący fordem stracił pano-
wanie nad autem, a w konsekwencji samo-
chód przewrócił się na bok. Sprawca kolizji 
uciekł z miejsca zdarzenia. Jeszcze tego sa-
mego dnia został zatrzymany przez policję. 
Prawdopodobnie w chwili zdarzenia był pod 
wpływem alkoholu.
n  Kanclerz suwalskiej PWSZ Waldemar 

Sowiński zrezygnował z pracy na uczelni. 
Kanclerzem był od sierpnia 2017 r., a umowę 
podpisaną miał do końca grudnia.  Teraz bo-
wiązki kanclerza będzie pełnić Ewa Zielińska, 
która bza kierownikiem działu spraw ogólnych 
i logistyki uczelni.
n  Suwałki Blues Festival otrzymał  ty-

tuł Ambasadora Wschodu w kategorii pro-

POWSTAJE SUWALSKI MULTISHOP
Ruszyła budowa Parku Handlowego na suwalskim Osiedlu Północ przy ul. Armii Krajowej w po-

bliżu marketu budowlanego OBI. W związku z dużym zainteresowaniem suwalską lokalizacją Parku 
Handlowego firma Multishop podjęła decyzję o wybudowaniu większego w stosunku do wcze-
śniejszych planów obiektu handlowego. Będzie miał on łącznie 10 000 m2 i znajdą się w nim ta-
kie renomowane marki jak RTV Euro AGD czy Martes Sport oraz inne sklepy z branży odzieżowej 
czy meblowej. Inwestycja jest podzielona na etapy: pierwsze sklepy zostaną otwarte dla klientów 
w czerwcu 2019 r., a całość inwestycji zakończy się na przełomie 2019/2020 r.

Inwestor, spółka Multishop, zobligowała się także do przebudowy na własny koszt części uli-
cy Armii Krajowej od ronda przy OBI do ul. Paca – co oznacza przeznaczenie na rzecz miasta kwo-
ty około 3 mln zł.

>>

Na zdjęciu po lewej stronie plac, na którym pojawi się Park Handlowy widoczny obok na wizualizacji

OD NAJEMCY DO WŁAŚCICIELA
Rozpoczęła się budowa dwóch 

budynków mieszkalnych, które reali-
zuje miejski ZBM TBS w ramach pro-
gramu „od najemcy do właściciela”. 
Bloki za blisko 11,5 mln zł wybuduje 
konsorcjum dwóch suwalskich firm. 
Budynki będą gotowe w kwietniu 
2020 r. Zamieszka w nich 48 rodzin.

– Obecnie wykonane zostały wy-
kopy pod dwa budynki. Odbywa się 
szalowanie, zbrojenie i wylewka ław 
fundamentowych. Budowane jest 
także przyłącze kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej – informuje Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Budynki są budowane pomiędzy ulicami 
Reja i Pułaskiego. Oba będą miały po sześć 
kondygnacji i znajdować się w nich będzie 
48 mieszkań o zróżnicowanym metrażu – 
od 42 do 63 m2. W obu blokach będą windy. 
Mieszkania będą oddawane przyszłym na-
jemcom w tzw. stanie deweloperskim.

Formuła „od najemcy do właściciela” po-
lega na stopniowym dochodzeniu do wła-
sności. Wartość 1 m2 pow. użytkowej lokalu 
mieszkalnego wynosi – 4400 zł/m² i nie ule-

gnie zmianie w okresie realizacji budynków, jak również w okresie obowiązywania przedwstępnej 
umowy sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego:

- pierwsza wpłata na poczet ceny zakupu lokalu mieszkalnego tj. zadatek, płatna jest przed za-
warciem przedwstępnej umowy sprzedaży i nie może być niższa niż 15 % przewidywanej warto-
ści lokalu mieszkalnego,

- brak dodatkowych wpłat w okresie realizacji inwestycji,
- pozostała kwota do zapłaty zostanie zapłacona przez nabywcę poprzez wnoszenie w okre-

sie nie dłuższym niż 19 lat, stałych, równych miesięcznych rat na poczet ceny nabycia lokalu obej-
mującej koszty zaciągnięcia kredytu przez Spółkę, które aktualnie wynoszą 3,09 % w skali roku,

- ostateczne przeniesienie praw własności lokalu w formie aktu notarialnego nie może nastą-
pić wcześniej niż po upływie 2 lat od daty zawarcia umowy najmu,

- z chwilą oddania lokalu mieszkalnego do użytkowania, dodatkowo zawierana będzie z przy-
szłym nabywcą/najemcą umowa najmu lokalu, która zobowiązywać będzie do uiszczania czyn-
szu wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

>>
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WYDARZYŁO SIĘWOJNA I MIŁOŚĆ
Pracownia Historii Mówionej działająca w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. 

M. Konopnickiej rozpoczęła spotkania edukacyjne. 
„A najciekawsze to chyba było to, jak poznałam swojego męża – wspomina Helena Wojtych 

– że ja swego męża poznałam, ale tak przypadkiem, w kościele. Pamiętam, jak ludzie, ze strachu, 
chowali się w kościele. Liczyli na to, że [Niemcy] nie będą z kościoła wyciągać. Ale to nieprawda, 
oni się z niczym nie liczyli. Mieli za zadanie w tym dniu ludzi powyłapywać. Żydów, komunistów…

Chodziłam na chór. Bo ja śpiewałam, miałam ładny głos. Tam było okno duże, które wychodzi-
ło na plac. I ja podeszłam do tego okna, nie widać nas było, ale my widzieliśmy, to co się dzieje na 
placu. I patrzę, jak podjeżdża samochód i [zbierają ludzi] na ten samochód. A na chór chodził też 
ten pan właśnie. I ja do tego pana mówię: proszę teraz nie wychodzić, jest łapanka” – „Jak to, nie 
można teraz iść?” – „No nie można, cofają się ludzie z powrotem.” Niby byli trochę pewniejsi, że się 
ochronią. I potem on mnie odprowadził do domu…”.

Tak brzmi żywa historia – historia czasów wojny, roku 1940. Tych historii nie znajdzie się 
w podręcznikach, a przecież to też są świadectwa czasów wojny, i to z naszego miasta. Pani Helena 
Wojtych urodziła się w 1918 roku – w roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej wspomnie-
nia, jak i innych suwalczan, tworzą obecnie cyfrową bibliotekę pamięci o naszym mieście.

HISTORIE Z NASZEGO MIASTA
Pracownia historii mówionej w suwalskiej bibliotece od kilku miesięcy działa pełną parą. Trwa 

rejestracja i gromadzenie wspomnień najstarszych mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny. Nagrane 
wywiady dotyczą ostatnich kilku dziesięcioleci historii miasta. Pozornie to niedługi okres. Ale 
w pamięci „świadków historii” mieści się w nim ostatnie 100 lat – odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości, okres II wojny światowej, czasy powojenne, aż do współczesności.

 
PRZESZŁOŚĆ MOŻE BYĆ CIEKAWA

W listopadzie pracownia historii mówionej rozpoczęła warsztaty edukacyjne dotyczące zapa-
miętanej historii naszego miasta. Zajęcia prowadzone są na bazie wspomnień o zdarzeniach i miej-
scach historycznych – ale tych suwalskich. Młodzież tropi znaki historii na archiwalnych zdjęciach 
i filmach placu Marii Konopnickiej, powstają audycje radiowe na żywo. Okazuje się, że „stare dzie-
je” nie zamykają się wyłącznie w (czasami niezbyt lubianych) lekcjach historii czy w (czasami nie-
chętnie czytanych) lekturach. To wehikuł czasu.

Na zajęcia suwalska Biblioteka za-
prasza grupy szkolne do końca listo-
pada: 

- dla klas VI-VIII szkół podstawowych  
temat „II wojna światowa w pamięci mo-
jej rodziny” – świadectwa mieszkańców 
Suwałk pamiętających czasy wojenne 
w Suwałkach, poszczególne wydarze-
nia i życie codzienne w naszym mieście; 

- dla szkół średnich – „Odkrywam 
i opisuję historię Suwałk. Plac Marii 
Konopnickiej”. 

Zajęcia odbywają się w pracowni 
„Smykałka” Biblioteki Publicznej przy ul. 
E. Plater 33A. Zapisy grup: tel. 87 5656246 
(Smykałka). Na spotkania z historią mó-
wioną suwalska Biblioteka zaprosi jeszcze w tym roku. 

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Cyfrowe pogotowie historyczne” współfinanso-
wanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

>>

KLUB MŁODEGO PROGRAMISTY
W Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ul. T. Noniewicza 83 pokój 501 (IV pie-

tro) powstał „Klub Młodego Programisty” – punkt warsztatowy, w którym odbywają się bezpłat-
ne zajęcia z programowania, dedykowane dla dwóch grup wiekowych: dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkoły 
podstawowej oraz ich rodziców. Klub stawia nie tylko na naukę, ale i na wspólne spędzanie cza-

su. Rodzic, który chce zgłosić swoje dziecko na warsztaty, po-
winien wejść na stronę www.klubmlodegoprogramisty.pl i wy-
pełnić dostępny tam formularz. 

Suwalski Klub Młodego Programisty jest jednym z 16 
punktów warsztatowych w Polsce, uruchomionych przez 
Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK 
– po jednym w każdym województwie. 

>>

Zajęcia z młodzieżą przeprowadził historyk Andrzej Matusiewicz

jekt  w czasie gali, która odbyła się w Janowie 
Podlaskim.
n W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. 

Konopnickiej odbyło się spotkanie  z Lidią 
Liszewską, autorką książek „Napisz do mnie” 
i „Zaczekaj na mnie”, napisanych wspólnie 
z Robertem Kornackim. L. Liszewska zade-
biutowała przed laty „Malinową opowieścią”, 
historią kochającej muzykę dziewczynki – 
Marianny.

n Suwalscy policjanci zatrzymali nietrzeźwe-
go kierującego przy ul. Reja. Dyżurny Komendy 
Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie, że w kie-
runku Suwałk jedzie nietrzeźwy kierujący for-
dem. Policjanci zauważyli opisywany pojazd na 
parkingu. Za kierownicą siedział 35-latek, któ-
rego badanie stanu trzeźwości wykazało po-
nad 2,7 promila alkoholu w jego organizmie.
n 10 listopada nad ranem dyżurny Komendy 

Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie, że 
w Suwałkach, w okolicy ulicy Reja i Bulwarowej, 
kierujący samochodem osobowym uderzył 
w latarnię oświetleniową. Policjanci natych-
miast pojechali na miejsce, gdzie zastali roz-
bitego pustego forda. Po krótkich poszu-
kiwaniach 23- letniego kierowcę tego auta  
zastali w jego miejscu zamieszkania. Była od 
niego wyraźnie wyczuwalna woń alkoholu. 
Dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna nie 
posiada uprawnień do kierowania pojazda-
mi. W związku z obrażeniami, których doznał 
podczas zdarzenia, 23- latek trafił do szpitala. 
n Suwalscy policjanci uratowali 35-latka, który 

chciał odebrać sobie życie. W poszukiwaniach su-
walczanina brało udział kilkudziesięciu funkcjo-
nariuszy. Dzięki sprawnej akcji mundurowych 
już po niespełna dwóch godzinach mężczyzna 
został odnaleziony. Zdesperowany mieszkaniec 
Suwałk bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy. 
n Komitet Polityczny PiS zarekomendował li-

stę kandydatów na marszałka i członków za-
rządu województwa podlaskiego. Kandydatem 
na wicemarszałka jest pochodzący z Wiżajn 
Romuald Łanczkowski. W poprzedniej kaden-
cji wicemarszałkiem była suwalczanka Anna 
Naszkiewicz.
n Pochodzący z Suwałk kompozytor Paweł 

Górniak zdobył nagrodę Hollywood Music in 
Media Award. Wręczono mu ją podczas uro-
czystej gali w Los Angeles. P. Górniak nagro-
dę otrzymał za muzykę do trailera „Crossfire 
2”, wyprodukowanego przez Platige Image 
dla koreańskiego producenta gier kompute-
rowych, Smilegate.
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Suwalczanie alarmują, że w porze wieczorno-nocnej odbywają 
się na ulicach Reja i Leśnej „wyścigi” samochodowe, co powoduje 
duże zagrożenie dla poruszających się po tych drogach. Czy do dy-
żurnego Komendy Miejskiej Policji zgłaszano informacje o tym za-
grożeniu stwarzanym przez „piratów drogowych”?

N a py ta ni e o d p owia da s p ecj a l i s ta 
z  Zespołu Komunikacji Społecznej KMP 
w Suwałkach asp. szt. Eliza Sawko 

W bieżącym roku dyżurny Komendy 
Miejskiej Policji w Suwałkach był informowa-
ny o przekraczaniu prędkości na ulicy Reja 

w Suwałkach. Sygnały mieszkańców w tej sprawie odnotowaliśmy tak-
że na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Sytuacja na tej ulicy 

znana jest również funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego, któ-
rzy pełnią tam służbę i sukcesywnie reagują na wykroczenia uczestni-
ków ruchu drogowego. Co do ul. Leśnej tego typu zgłoszeń nie było.  

Mieszkańcy Osiedla I zwracają uwagę na ohydne bramy i graffiti 
na kamienicach 89 i 91 przy ul. T. Kościuszki. Są one wątpliwą atrak-
cją dla gości hotelowych, którzy mieszkają po drugiej stronie ulicy 
w hotelu „Logos”.

Wiesław Lange dyrektor ds. eksploatacji 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 
TBS sp. z o.o. 

Znamy tę sprawę, gdyż jesteśmy administrato-
rami tych dwóch wspólnot mieszkaniowych i mo-
nitorujemy to, co tam się dzieje. Graffiti pojawiają 
się dość regularnie, zaś my staramy się je likwido-
wać. To są koszty. Aby odnowić elewacje musi byś 
podjęta prawomocna uchwała przez współwła-
ścicieli nieruchomości. A wspólnota z kamienicy 89 podjęła już wcze-
śniej uchwałę w sprawie remontu dachu, który jest w bardzo złym stanie. 
Szacunkowe koszty to 200 tysięcy złotych, proszę to podzielić na 8 loka-
li mieszkalnych, które znajdują się w tej kamienicy. Staramy się jako za-
rządca o skorzystanie z preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Ale kredyty też trzeba spłacać.

CZYTELNICY PYTAJĄ

BĘDZIE WIĘCEJ ŚWIATŁA

Firma z Gostynina do końca kwietnia przyszłego roku wykona przebu-
dowę oświetlenia na stadionie przy ul. Zarzecze 26. Otrzyma za to 833 
tys. zł. Chęć wykonania tej przebudowy zgłosiły trzy firmy, których ofer-
ty różniły się o ponad 1,2 mln zł. Najdroższą ofertę przedstawiła firma z 
Suwałk. Po przebudowie suwalski stadion będą oświetlały lampy o mo-
cy 1400 luksów, co wypełni pierwszoligowe wymogi PZPN.

>>

DZIEŃ KRAVERA
17 listopada obchodzono pod hasłem „Dzień Kravera”. Z tej okazji 

w naszym mieście pojawiło się prawie stu miłośników i sympatyków tego 
systemu samoobrony z Ełku, Giżycka, Olecka i oczywiście z Suwałk. Cały 
dzień poświęcony był tematyce bezpieczeństwa, rekreacji i integracji.

– Krav Maga to najskuteczniejszy system sa-
moobrony na świecie, który bazuje na naturalnych 
odruchach człowieka. Składa się z najskuteczniej-
szych technik jiu jitsu, judo, muai thai czy zapasów, 
a została opracowana dla Sił Obronnych Izraela. 
Przystosowana dla cywilów, polega na praktycz-
nej sztuce samoobrony, w tym wykorzystania  bro-
ni odebranej od napastnika, także broni palnej. Aby 
odbywać z nami treningi trzeba spełnić 3 warun-
ki: nie być karanym, mieć minimum 16 lat, charak-
teryzować się dobrym stanem zdrowia – mówi  trener Krav Magi Andrzej 
Gajewski (na zdjęciu).

Dzień zaczął się od porannego treningu na auli DSPWSZ, gdzie głów-
nym celem był trening motoryczny i drille pod Krav Maga, bezpośrednio 
po nim kraverzy udali się nad „Zalew Arkadia”,  aby wspólnie morsować.

Kolejnym punktem tego dnia było seminarium obron przed szantaża-
mi nożem, które poprowadził Tomasz Dembiński Expert Krav Maga, grupa 
kraverów uczyła się, jak wychodzić z sytuacji  zdawało by się bez wyjścia.

Wieczorem rozpoczął się ostatni etap tego dnia – Integracja, pod-
czas której były konkursy i zabawy, m.in. strzelecka czy degustacji naj-
ostrzejszych papryczek świata. Przyznano wiele zaszczytnych nagród 
oraz podziękowań dla Kraverów i przyjaciół czynnie promujących sys-
tem Krav Maga.

>>
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Z udziałem władz samorządowych, kombatantów, duchowieństwa, 
uczniów, harcerzy, przedstawicieli instytucji z miasta i regionu, Straży 
Miejskiej, Miejskiej Orkiestry Dętej, delegacji z miasta partnerskiego 
Mariampol i mieszkańców miasta odbyły się oficjalne obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Było wspólne śpiewanie hym-
nu narodowego, pieśni patriotycznych, modlitwa, przemówienia i zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Składano kwiaty pod pomnikami, wspólnie śpiewano hymn, biegano, odbył się także Festyn Niepodległościowy. 
Suwalskie uroczystości rozpoczęły się oficjalnie 9. listopada od odśpiewania hymnu w wielu suwalskich szko-

łach i przedszkolach w całym regionie. Był m.in. Festiwal Poezji i Piosenki Patriotycznej w I LO, Międzyszkolna Gra Miejska i Młodzieżowy 
Marsz Niepodległości. Najwięcej działo się 11. listopada. W Suwałkach władze miasta złożyły kwiaty pod pomnikami Polskiej Organizacji 
Wojskowej, a potem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W różny sposób obchodziliśmy 100-lecie Niepodległości Polski, bo w różny sposób 
okazujemy swój patriotyzm. Ważne, że wielu suwalczan w różnym wieku – od dzieci do seniorów wzięło udział w obchodach, bo taka oka-
zja zdarza się raz na sto lat. 

W imieniu mieszkańców Suwałk wieniec złożył 
prezydent Czesław Renkiewicz
wraz ze swoimi zastępcami
oraz suwalski moderator ks. Jarema Sykulski

Kwiaty złożyła delegacja z litewskiego Mariampola, na czele z merem Ireną 
Lunskiene

W wystąpieniu prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz powró-
cił do wydarzeń sprzed stu lat w Polsce i na Suwalszczyźnie, gdy na-
si przodkowie potrafili zjednoczyć się dla niepodległej Ojczyzny. Bez 
tej współpracy trudno wyobrazić sobie odbudowę państwa polskie-
go po 123 lat niewoli.

Do wydarzeń sprzed stu lat odwoływali się w wystąpieniach: poseł 
Bożena Kamińska, wicemarszałek województwa podlaskiego Anna 
Naszkiewicz oraz Leszek Dec, który odczytał list wiceministra spraw 
wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. Na zakończe-
nie tej części uroczystości w samo południe wszyscy zgromadzeni na 
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Wielu suwalczan było zaskoczonych brakiem w czasie miejskich 
obchodów jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski pod pomnikiem 

W samo
południe 

suwalczanie
wspólnie

odśpiewali 
cztery zwrotki 

Mazurka
Dąbrowskiego

Marszałka Józefa Piłsudskiego oficjalnych przedstawicieli 14. Suwalskiego 
Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka J. Piłsudskiego i in-
nych jednostek wojskowych stacjonujących w Suwałkach, Wojskowej 
Komendy Uzupełnień, Straży Pożarnej i innych służb mundurowych.

Wieczorem w konkatedrze z koncertem organowym wystąpiła su-
walczanka Magdalena Lewoc.
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URODZINY  NIEPODLEGŁEJ

BIEG PATRIOTÓW
Bardzo licznie pojawili się suwalczanie na linii startu do biegu Suwałki 

dla Niepodległej. Spod pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wystar-
towało ponad pół tysiąca biegaczy. Wszyscy, którzy dobiegli do mety 
otrzymali pamiątkowe medale. Suwalczanie biegli w: Biegu Patriotów na 
dystansie 5 km oraz w Biegu Małych Patriotów dla dzieci i ich rodziców. 
Niektórzy biegli (szybko maszerowali) z dziećmi w wózkach. 

Nagrodę dla najstarszego uczestnika biegu odebrał Jerzy Broc, a dla 
najmłodszego Hubert Chrzanowski. Linię mety najszybciej przekroczyli: 
Białorusin Henadz Verkhavodkin i Beata Pokrzywińska-Osior z Wydmin.

Na festynie, również przy malowaniu twarzy, 
obowiązywały barwy biało-czerwone

F e s t y n  N i e p o d l e g ł o ś c i o w y  „U r o d z i ny 
Nieodległej” odbył się w hali OSiR. Były atrakcje 
dla dzieci, gry i zabawy, animacje przygotowane 
przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej, 
w tym zabawy z klockami lego zorganizowane 

przez biblioteczne Midicentrum oraz malowanie twarzy i konkursy 
wiedzy o Suwałkach z nagrodami ufundowanymi przez Urząd Miejski 
w Suwałkach.

Były zabawy sportowe przygotowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Zaprezentowały się suwalskie klasy mundurowe oraz Muzeum Okręgowe.

 Nie zabrakło również karaoke, czyli wspólnego śpiewania pieśni pa-
triotycznych. Podsumowane zostały konkursy organizowane przez pla-
cówki oświatowe „Suwałki dla Niepodległej”. Podczas urodzin nie za-
brakło słodkości. Jubileuszowy tort kroił prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz.

Ponadto w programie znalazł się: okolicznościowy koncert w wyko-
naniu Zespołu Tańca „Małe Suwałki” oraz wokalistów Suwalskiego Studia 
Piosenki „Beciaki”.

Rozegrano też wspólnie z Klubem Szachowym „Hańcza” Turniej 
Szachowy „W drodze do Niepodległości”.

Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych
cieszyły się biało-czerwone (i nie tylko) klocki
bibliotecznego Midicentrum

Całe rodziny grały w piłkarzyki, grę przygotowaną 
przez OSiR

Tańce narodowe
zaprezentował
Zespół Pieśni
i Tańca
„Suwalszczyzna”

ŚWIATŁO PAMIĘCI
W przededniu stule-

cia niepodległości Polski, 
w ramach akcji Światło 
Pamięci Niezwyciężonym, 
członkowie GRH „Garnizon 
Suwałki” zapalili znicze 
na mogile powstańca 
styczniowego Antoniego 
Paciukanisa, grobach żoł-
nierzy na dawnym cmen-
tarzu garnizonowym przy 
parafii św. Piotra i Pawła, 
na cmentarzu parafialnym 
oraz grobach ofiar nie-
mieckich egzekucji w lesie 
Szwajcaria koło Suwałk.

Celem tej akcji było upamiętnienie tych wszystkich, którzy stanęli do 
walki o Ojczyznę podczas powstań narodowych, konspiracji, I wojny świa-
towej, w walce o utrwalenie granic, wojnie polsko-bolszewickiej, II woj-
nie światowej oraz w podziemiu antykomunistycznym.



20.11.2018

DwuTygoDnik SuwalSki

11

DwuTygoDnik SuwalSki

MŁODZIEŻOW Y MARSZ
Po raz trzynasty suwalczanie przeszli w Młodzieżowym Marszu 

Niepodległości. Nazwa marszu, wynika z tego,   że organizuje go mło-
dzież, ale uczestniczyły w nim osoby w różnym wieku. W tym roku marsz 
zorganizowano pod hasłem „Tobie, Polsko!”.

Po mszy św. w konkatedrze pw św. Aleksandra spotkali się pod Dębem 
Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie wygłoszono okolicznościo-
we przemówienia. Następnie zgromadzeni wyruszyli w stronę cmenta-
rza przy ul. Bakałarzewskiej, pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej. 
Podczas marszu śpiewali pieśni patriotyczne.

Z ABIJĄ DL A NIEPODLEGŁEJ
W stulecie odzyskania niepodległości w kościele parafii św. Wojciecha  

biskup ełcki Jerzy Mazur poświęcił trzy dzwony (na zdjęciu poniżej).
Największy dzwon waży 300 kg i nazywa się św. Jan Paweł II i posiada 

napis: „Powołano mnie do życia w roku 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Rzeczpospolitą Polską”. Średni, 150 kilogramowy nosi imię św. 
Stanisław Kostka. Oba dzwony zostały ufundowane przez ks. Przemysława 
Rogowskiego. 
N a j m n i e j s z y 
50 kg św.  Woj-
ciech, ufundo-
wali parafianie. 
Dzwony wyko-
nano w Odlewni 
Dzwonów bra-
ci Kruszewskich 
w Węgrowie.

O POLSCE W III LO
Przez cztery dni społeczność III LO świętowała stulecie Niepodległej 

Polski. Uczniowie do szkoły przychodzili w strojach galowych, a nauczy-
ciele przyozdobieni biało-czerwonymi kotylionami. Codziennie odby-
wały się różne działania – warsztaty literackie „Pisarze dwudziestolecia 
o Niepodległej”, Zaduszki Muzyczne –z tematem przewodnim – Wolność.

Była prezentacja projektu „Miejsca pamięci o bohaterach Niepodległej 
w przestrzeni mojego miasta” oraz wykłady m.in. historyka Andrzeja 
Matusiewicza o komendancie Józefie Piłsudskim i jego związkach 
z Suwałkami.

PATRIOT YCZNY FESTIWAL
Prawie stu uczniów z całego wojewódz twa r y walizowała 

w trzech kategoriach: pieśni, poezji i twórczości własnej w czasie XXVI 
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach. Jego pomysłodaw-
cą jest Marek Urbanowicz, nauczyciel języka polskiego z suwalskiego I LO. 

W kategorii recytacje najwyżej oceniono Klaudię Łożyńską z su-
walskiego I LO. Za twórczość własną pierwszą nagrodę otrzymała 
Aleksandra Borkowska z I LO w Augustowie, która wyprzedziła trzy uczen-
nice z suwalskiego I 
LO: Julię Tkaczyk , 
Natalię Statkiewicz 
i Karolinę Kuryło. W 
kategorii piosenka, 
drugie lokaty w tej ka-
tegorii zajęły uczenni-
ce z suwalskiego I LO: 
Anna Barszczewska i 
Sandra Rukszan. 

Uczniowie
suwalskiego
Zespołu Szkół 
Technicznych
zatańczyli
w Parku
Konstytucji 3 Maja 
„Poloneza
dla Niepodległej”. 
Razem z nimi
tańczył
Czesław
Renkiewicz,
prezydent Suwałk 
i Anna Musiałowicz, 
dyrektor ZST
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REKORD DL A NIEPODLEGŁE J
W suwalskich szkołach i przedszkolach 9 listopada o godz. 11.11 odśpiewano hymn Polski. Suwalskie placówki oświatowe przyłączyły 

się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”

W Przedszkolu nr 7 śpiewano nie tylko hymn Polski, ale również „Rotę” Marii 
Konopnickiej. Dzieci w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego odtańczyły 
poloneza.

>>

Dzieci z Przedszkola nr 3 wspólnie z nauczycielkami 9 listopada o godz. 11.11 
odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego

W Przedszkolu nr 1 było podniośle i uroczyście, a świąteczy nastrój podkreślała 
piękna scenografia. Dzieci deklamowały wiersze i śpiewały pieśni patriotyczne

„Jesteśmy Polką i Polakiem” pod takim hasłem dzieci z Przedszkola nr 6 prezen-
towały wiersze, piosenki i tańce narodowe. Wykazały się też dużą wiedzą o swo-
jej Ojczyźnie w quizie na temat symboli narodowych i legend polskich

Dzieci z Przedszkola nr 8 zatańczyły poloneza oraz trojaka. Poznawały też sym-
bole narodowe, a także przygotowały patriotyczne babeczki i biało-czerwony tort

Śpiewanie hymnu narodowego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Aleksandry Piłsudskiej poprzedziła inscenizacja przygotowana 
na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

SENIORZ Y ŚPIEWALI
14 listopada w Suwalskim Ośrodku Kultury zaprezentowały się ze-

społy z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Spotkanie 
„Przegląd Pieśni Patriotycznych wśród zespołów senioralnych” zorgani-
zowało Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją Horyzont.

Na scenie wystąpiły m.in. trzy suwalskie zespoły: „Złota Jesień” 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz dwa zespoły Stowarzyszenia Seniorzy 
z Pasją Horyzont – „Ocean Życia” (na zdjęciu) i „Cantabile”. Na widowni do-
minowali seniorzy, ale nie zabrakło też młodzieży z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej oraz dzieci z Przedszkola nr 3 oraz Niepublicznego Przedszkola 
„Mali Odkrywcy” oraz Ewy Sidorek, zastępcy prezydenta Suwałk.

Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Miejski w Suwałkach oraz 
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿  na drugą edycję literackiego festiwa-

lu uśmiechu „Listopadowe prześmiechy w bi-
bliotece”. 20.11 (wtorek) - godz. 17 – spotkanie 
z muzyką Ani Brody, 21.11 (środa) - godz. 14-18 
– maraton filmowy. Wstęp wolny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

¿ spotkanie z Mirosławem Wlekłym, auto-
rem książki „Tu byłem. Tony Halik”- 22.11, godz. 
17, sala im. J. Towarnickiej, wstęp wolny.

D o f i n a n s o w a n o  z e  ś r o d k ó w 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
N a r o d o w e g o  p o c h o d z ą c y c h 
z Funduszu Promocji Kultury.

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w ak-
cji „Przeczytaj 
i obejrzyj”- zanim obejrzysz film, wypo-

życz 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: „Grinch”, „Robin 
Hood: Początek”.

MIDICENTRUM, ul. Witosa 4A zaprasza na:
¿ Angielski interaktywnie – 26.11 w godz. 17.15-18.45, dla dzieci klas 4-6;
¿ Gwiazdkowy lampion – 3.12 w godz. 17.15-18.45, dla młodzieży 10-15 lat;
¿ LEGOdzinki – dla dzieci pasjonujących się budowaniem z klocków - 

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

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

¿  wystawę „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 zaprasza na:
¿ DKF 13 projekcja filmu „Lo i stało się. Zaduma nad światem w sie-

ci” - 21.11, godz. 18, Sala Kameralna;

¿  koncert amerykańskiego 
wokalisty Earla Thomasa - 21.11, 
godz. 19, bilety: 30 zł;

¿  „CALa pomoc dla BAJKI” – 24.11, godz. 19. 
Koncert charytatywny na rzecz podopiecznych 
Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej 
„Bajka” organizowany przez firmę CAL. W programie 
licytacja prac plastycznych wykonanych przez dzieci 
z Bajki, występ Filipa Czapli i Radka Nowickiego oraz 
koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego; 

¿  Niedzielę Teatralną z Fabryką Monodramów – 25.11, godz. 17. 
W programie premiera Fabryki Monodramów – „Co z tym halnym?” 
w wykonaniu Kacpra Rydzewskiego, spektakl o trudnej podróży w po-
szukiwaniu samego siebie. Zobaczymy również „Małgorzatę” z Agatą 
Abbas. Oba spektakle w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz. Bilety 10 zł 
i 15 zł w kasie SOK;

¿ wystawę „Malarstwo Barbary Grygo” – wystawa czynna do 14.12, 
Galeria Jednego Obrazu, plac J. Piłsudskiego.

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

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

XV Międzynarodowe Spotkania
z Monodramem – 30.11 – 2.12

W programie trzy dni ze znakomitym te-
atrem.  Widzowie zobaczą również spektakl 
inspirowany życiem i twórczością meksy-

kańskiej malarki Fridy Kahlo oraz spektakl teatru tańca „Lorem Ipsum”. Na 
spektakle konkursowe tradycyjnie wstęp wolny.

W programie między innymi:
30 listopada, piątek godz. 19
- otwarcie XV Międzynarodowych  Spotkań z Monodramem „O Złotą 

Podkowę Pegaza” - spektakl teatru tańca LOREM IPSUM w wykona-
niu Vagabond Physical Collective i reżyserii Pawła Urbanowicza,  
Sala im. A. Wajdy, wstęp wolny, godz. 19,

2 grudnia, niedziela
- urocz yste zakończenie XV Międz ynarodow ych  Spotkań 

z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza” ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród; spektakl FRIDA. ŻYCIE SZTUKA REWOLUCJA w wyko-
naniu Martyny Kliszewskiej, w reżyserii Jakuba Przebindowskiego 
Sala im. Andrzeja Wajdy, godz. 17.45, bilety 25 zł;

- finisaż wystawy FRIDA KAHLO – PRZENIKANIE i spotkanie z Martyną 
Kliszewską i Jakubem Przebindowskim, Galeria Patio, godz. 18.45, wstęp wolny.

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
– GALERIA ANDRZEJA STRUMIŁŁO, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ otwarcie zbiorowej wystawy fotografii studentów Akademii Fotografii 

i Przedsiębiorczości w Białymstoku „Dyplomy 2018” – 23.11, godz. 18.

ROZMARINO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert Adama Zalewskiego – akustycznie – 23.11, godz. 19;
¿ Berjozkele – kołysanki jidysz w wykonaniu Oli Bilińskiej – 22.11, 

godz. 19.30;
¿  Andrzejkowy wieczór – 30.11, godz. 

19. Zespół Goldies Oldies wykona znane 
standardy wielkich gwiazd takich jak Frank 
Sinatra, Nat King Cole, Ray Charles, Santana, 
Eric Clapton, Julie London, Astrud Gilberto 
w nowoczesnych aranżacjach i rytmach swing, 
jazz, latino, blues, bossa nova;

¿ spotkanie Suwalskiego Fan Clubu Bluesa – 29.11, godz. 19. Wystąpi 
zespół THE WAY. Wstęp wolny;

¿ koncert Bułat Okudżawa – najpiękniejsze pieśni i ballady - 8.12, 
godz. 19, wejściówki - 5 zł/osoba.

ART-SOS FUNDACJA ALICJI ROSZKOWSKIEJ
ul. Chłodna 12 zaprasza na:

¿ koncert Chrisa Ruebensa „Muy bien adios!” 
– 24.11, godz. 18, Salonik Muzyczny. Gitarzysta, 

kompozytor i wokalista Chris Ruebens wypracował swój bardzo indy-
widualny styl muzyczny swobodnie porusza się między muzyką klasy-
czną, jazzem i world music.

 zaprasza na filmy:

- do 22 listopada – „Klakson I spółka” (komedia 
animowana), „Dziadek do orzechów i cztery króle-
stwa” (przygodowy/musical), „Fantastyczne zwie-
rzęta: zbrodnie Grindelwalda” (fantasy/przygodo-
wy), „Bohemian Rhapsody” (dramat biograficzny/
muzyczny), „Planeta singli 2” (komedia).

- od 23 listopada „Misja Yeti” (komedia animo-
wana), „Miłość jest wszystkim” (komedia), „Creed II” 
(dramat sportowy);

- od 29 listopada „Robin Hood: Początek” (przygodowy/akcji);
- od 30 listopada „Grinch” 2D+3D (komedia animowana/przygodowy);
- od 4 grudnia „Searching” (thriller). Film wyświetlany z cyklu KINO 

KONESERA.

W KINIE
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WYDARZENIA SPORTOWE
ŚLEPSK SZÓSTY

Ze zmiennym powodzeniem grają siatkarze suwalskiego Ślepska 
w rozgrywkach I ligi. Najpierw wygrali 3:2 (25:20, 25:23, 23:25, 22:25, 17:15) 
z Buskowianką w Kielcach. Następnie niespodziewanie przegrali 1:3 
(22:25, 21:25, 25:19, 22:25) z BBTS Bielsko-Biała w Suwałkach. Ta poraż-
ka jest szczególnie przykra, bo był to pierwszy od dłuższego czasu mecz 
Ślepska transmitowany przez ogólnopolską stację telewizyjną Polsat 
Sport Ekstra. W kolejnym meczu rozegranym w Suwałkach Ślepsk zdecy-
dowanie wygrał 3:0 (27:25,25:20, 25:17) z AZS Częstochowa. Najlepszym 
zawodnikiem spotkania wybrano siatkarza Ślepska Jewgienija Kapajewa.

Po 10 kolejkach Ślepsk ma 7 zwycięstw i 19 pkt. Zajmuje szóstą lo-
katę w tabeli I ligi. W najbliższą sobotę (24 listopada) o godz. 18 Ślepsk 
ponownie zagra w Suwałkach. Zmierzy się z wiceliderem I ligi Lechią 
Tomaszów Mazowiecki.

WIGRY W STREFIE SPADKOWEJ
Trwa fatalna passa suwalskich Wigier w Fortuna I liga. Od 31 sierpnia 

piłkarze suwalskiej drużyny nie wygrali ligowego meczu, a drugi kolejny 
mecz ligowy rozgrywany na boisku w Suwałkach zakończył się ich po-
rażką. Tym razem Wigry przegrały 1:3 z GKS 1962 Jastrzębie. Mecz Wigier 
z dziewiętnastej kolejki z Chojniczanką w Chojnicach został przełożony 
na 28 listopada. 

Wigry mają wciąż 19 pkt i znalazły się w strefie spadkowej w tabeli 
I ligi. Zajmują szesnastą lokatę. W najbliższą sobotę (24 listopada) o godz. 
15 Wigry zagrają w Suwałkach z Odrą Opole. Potem zostanie do rozegra-
nia zaległy mecz w Chojnicach i spotkanie w Głogowie z Chrobrym, któ-
re będzie transmitować Polsat Sport 1 grudnia o godz. 15.

Lepiej wiedzie się suwalskim Wigrom w Pucharze Polski. W Suwałkach 
Wigry zasłużenie wygrały 3:2 ze Stomilem Olsztyn. W 1/8 Pucharu Polski 
Wigry zagrają w Suwałkach z liderem I ligi Rakowem Częstochowa. 
Spotkanie rozpocznie się 6 grudnia o dość ekstremalnej godzinie dla ki-
biców, jak na tę porę roku w Suwałkach czyli o godz. 20.30. 

FAIR PLAY DLA WIGIER
W ostatnich tygodniach suwalskie Wigry nie odnoszą zwycięstw na 

ligowych boiskach, ale wciąż zdobywają nagrody za sprawną i bezpiecz-
ną organizację piłkarskich meczów I ligi w Suwałkach.

Na uroczystej Gali Fair Play, która odbyła się w Kielcach współorga-
nizowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej suwalskie Wigry wyróżnio-
no za pierwsze miejsce w klasyfikacji Fair Play. Wyróżnienie za wzoro-
we podejście do wykonywania obowiązków spikera otrzymał Andrzej 
Łukowski prowadzący mecze Wigier w Suwałkach. Wyróżnienie za wzo-
rowe podejście do wykonywania obowiązków kierownika do spraw bez-
pieczeństwa otrzymał Witold Smoleński odpowiedzialny za mecze Wigier 
w Suwałkach. Sklasyfikowano zespoły uczestniczące w rozgrywkach eks-
traklasy, I i II ligi.

PORAŻKA Z WŁÓKNIARZEM
W zaległym meczu II ligi grupy mazowieckiej piłki nożnej kobiet 

w Suwałkach zespół RESO Akademia 2012 przegrał 2:4 z Włókniarzem 
Białystok, chociaż do przerwy był remis 2:2. Oba gole dla suwalskiej dru-
żyny strzeliła Aleksandra Bieryło. W pierwszej rundzie II ligi drużyna RESO 
Akademia 2012 wywalczyła 13 pkt i przed zimową przerwą zajmuje ósme 
miejsce w tabeli.

WIGRY II CZWARTE
Piłkarze Wigier II Suwałki dwoma zwycięstwami zakończyli rundę je-

sienną podlaskiej IV ligi. Najpierw wygrali 3:0 ze Spartą w Augustowie. 
Dwa gole dla Wigier strzelił Błażej Siłkowski, a jeden gol padł po strza-
le samobójczym piłkarza Sparty. W ostatniej kolejce rozegranej przed zi-
mowa przerwą w Suwałkach Wigry II rozgromiły 6:0 Spartę Szepietowo. 
Podopieczni Kamila Lauryna z dorobkiem 28 pkt zajmują czwarte miej-
sce w tabeli IV ligi.

BADMINTONIŚCI GRAJĄ W SUWAŁKACH
W najbliższy weekend w hali I LO odbędzie się II runda Drużynowych 

Mistrzostw Polski w badmintonie. SKB Litpol-Malow Suwałki w sobo-
tę (24.11) zagra z drużynami, które bezpośrednio wyprzedza w tabeli 
badmintonowej ekstraklasy. O godz. 10 rozpocznie się mecz z AZS AGH 
Kraków, a o godz. 16 spotkanie z UKS Plesbad Pszczyna. W niedzielę (25 
listopada) o godz. 10 suwalska drużyna zagra z zespołem zajmującym 
ostatnie miejsce w tabeli czyli ze Sportową Politechniką Gdańsk.

MŁODY BADMINTONISTA Z MEDALEM
Na rozegranych w Głubczycach Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

U -13 brązowy medal w grze mieszanej wywalczył zawodnik SKB Suwałki 
Dominik Ułanowicz, który wystąpił w parze z Sonią Żwan (AZS UW 
Warszawa). O jedno zwycięstwo od strefy medalowej był debel dziew-
cząt Wiktoria Banaszewska/Aleksandra Wilczewska. Więcej na: www.
dwutygodniksuwalski.pl 

JOANNA MENDAK NAJLEPSZA
Pływaczka Joanna Mendak z Suwałk otrzymała tytuł Najlepszego 

Sportowca Niepełnosprawnego Województwa Podlaskiego- doroczną 
nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za 2017 r. Reprezentuje 
ona barwy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Olimpijczyk” Suwałki oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego 
Osób Niepełnosprawnych „START”. W 2017 r. wywalczyła drugie miej-
sce na IPC Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych w pływaniu 
na 50 m stylem dow. oraz mistrzostwo Polski niepełnosprawnych w pły-
waniu na 100 m st. dow.

SUWALSCY KARATECY MISTRZAMI
Drużynowe zwycięstwo oraz osiem medali, w tym 3 złote wywalczy-

li karatecy Suwalskiego Klubu Karate w Mistrzostwach Polski Juniorów 
i Młodzieżowców w Karate Kyokushin rozegranych w Ełku. 

Nasi karatecy obronili tytuł Drużynowego Mistrza Polski Młodzieżowców 
sprzed roku, zdobywając jednocześnie 20 medal drużynowy w historii. 
Indywidualnie dwa złote medale wśród młodzieżowców wywalczył 
Michał Karpowicz w kumite i kata do 75 kg. Złoto w kumite i brąz w ka-
ta młodzieżowców do 65 kg zdobył Damian Biłbak. Brązowe medale wy-
walczyli: Aleksandra Górska w kumite ponad 65 kg, Aleksandra Rybacka 
w kumite do 55 kg, Daniel Biłbak w kumite do 70 kg i Kacper Sawicki 
w kumite do 70 kg juniorów.

SUKCESY PŁYWAKÓW
Bardzo dobrze zaprezentowali się pływacy MUKS „Olimpijczyk” 

Suwałki na Grand Prix w Łodzi. Filip Kosiński wygrał 200 m st. grzb. i usta-
nowił wynikiem 2.00,80 sek. nowy rekord Polski na tym dystansie 14-lat-
ków. Wygrał on też rywalizację wśród 14-latków na 200 m st. zm. i 100 m 
st. motyl. Był drugi na 200 m st. motyl. i 200 m st. dow., a trzeci na 400 m 
st. zm. Julia Gwaj zajęła drugie miejsce na 100 m st. zm. oraz wywalczy-
ła kilka lokat w pierwszej dziesiątce na innych dystansach. Podobnie jak 
Aleksandra Domoradzka, Karolina Szyszko i Piotr Januszanis. Więcej na: 
www.dwutygodniksuwalski.pl 

SZACHISTKI W CZOŁÓWCE
Trzy szachistki Klubu Szachowego Hańcza Suwałki wywalczyły miej-

sca w czołowej trójce w swoich kategoriach wiekowych w półfina-
le Mistrzostw Polski w szachach rozegranych w Szczyrku. W kategorii 
dziewcząt do lat 17 Debora Choińska wywalczyła 8 pkt i zajęła pierwsze 
miejsce. Julita Bednarska był druga wśród dziewcząt do lat 15, a Edyta 
Wysocka trzecia w tej samej kategorii wiekowej. 
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Połowa z badanych uczniów suwalskich szkół deklaruje patrio-
tyzm, poczucie dumy i chęć obrony swojej Ojczyzny. Najwięcej 
z nich wskazuje na kibicowanie polskim drużynom sportowym ja-
ko postawę współczesnego patrioty, tak uważa aż 84% badanych 
uczniów techników. Prawie połowa badanych twierdzi, że opuści-
łaby swój kraj w celach zarobkowych. Tak wynika z badania an-
kietowego przeprowadzonego we wrześniu i październiku te-
go roku przez pracowników Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli. Badanie było bardzo reprezentatywne dla suwalskiej 
młodzieży, bo uczestniczył w nim co piętnasty uczeń szkoły prowa-
dzonej przez suwalski samorząd. Wyniki ankiety są zaskakujące, 
a niektóre odpowiedzi wręcz są niepokojące. 

n  Prawie połowa młodych suwalczan uważa się za patriotów 
i jest dumna z bycia Polakiem, a co z czwarty z nich nie jest dum-
ny z bycia Polakiem i nie stanąłby w obronie zagrożonej Ojczyzny
n Więcej uczniów suwalskich szkół chce wyjechać z Polski niż po-

zostać w naszym kraju
n Walczący żołnierze, Andrzej Duda i Lech Wałęsa to wzorce 

współczesnych patriotów 
n Odzyskanie niepodległości i wejście Polski do UE to powód do 

dumy, a rozbiory i wprowadzenie stanu wojennego to najgorsze wy-
darzenia w dziejach Polski

Niezwykłe obchody 100-lecia Niepodległości Polski zorganizował 
SODN i Zespół Szkół nr 6. Szkoła w tym dniu przeniosła się w lata 20-te 
XX wieku. Korytarze za sprawą starych fotografii oraz uczniów w stro-
jach z epoki upodobniły się do międzywojennych ulic Suwałk. Można 
było zrobić sobie zdjęcie w zakładzie fotograficznym „Modern”, ułożyć 
fryzurę w Zakładzie Fryzjerskim C. Zawadzkiego. A w kinie ”Filmia” obej-
rzeć fragmenty popularnej wówczas komedii „Każdemu wolno kochać” 
z Mirą Zimińską i Adolfem Dymszą. 

POŁOWA TO DUMNI PATRIOCI 
Około połowa z 742 przebadanych uczniów uważa się za patriotów 

i jest dumna z bycia Polakiem, a 58% deklaruje walkę w obronie Ojczyzny 
w przypadku zagrożenia. Natomiast co czwarty uczeń suwalskiej szkoły 
nie jest dumny z bycia Polakiem i nie uważa się za patriotę. Ten odsetek 
jest jeszcze wyższy wśród uczniów techników.

Podobnie jest z deklaracją walki w obronie zagrożonej Ojczyzny. Co 
czwarty nastolatek nie stanąłby i raczej nie stanąłby do walki w takiej sytuacji.

WIĘCEJ CHCE WYJECHAĆ NIŻ ZOSTAĆ
45% badanych uczniów suwalskich szkół opuściłoby swój kraj i raczej 

opuściłoby Polskę gdyby miało możliwość zdobycia stałej pracy za grani-
cą. Przeciwnego zdania jest 39% badanych. Pozostali nie mają zdania. Nic 
nie wskazuje na to, że inaczej myślą młodzi Polacy w innych częściach na-
szego kraju. To niepokojąca informacja, która może mieć ogromny wpływ 
na najbliższą przyszłość Polski i Suwałk. 

Dla wielu młodych Polaków perspektywa stałej pracy poza granica-
mi Ojczyzny jest wciąż ciekawszą przyszłością niż życie w naszym kraju. 
Potwierdza to ankieta przeprowadzona w suwalskich szkołach. A jest to 
badanie przeprowadzone na bardzo dużej próbie bo przekraczającej 6% 
ogółu uczniów suwalskich szkół czyli to tak samo jakby przeprowadzić 
sondaż wśród blisko 2 milionów mieszkańców Polski. Niestety nie wie-
my czy ubywa młodych Polaków marzących o stałej pracy za granicą, bo 
nie są znane wyniki takich badań.

JAK MŁODZIEŻ POJMUJE PATRIOTYZM?
Najwięcej wskazuje na kibicowanie polskim drużynom sportowym 

jako najczęstszy przejaw współczesnego patriotyzmu. Tak uważa 46% 
badanych uczniów, a w technikach jest to aż 84%. Za istotne przejawy 
współczesnego patriotyzmu uczniowie uznali obchody świąt państwo-
wych i udział w wyborach.

Najrzadziej patriotyzm kojarzy się im ze znajomością historii naro-
du(10%), dbałością o język polski (11%) i promowaniem Polski poza gra-
nicami kraju (12%).

Najczęściej młodzi suwalczanie jako wzór współczesnego patrioty 
wskazują żołnierzy, którzy walczyli za kraj oraz Andrzeja Dudę i Lecha 
Wałęsę. Dość często wymieniani byli: piłkarz Jakub Błaszczykowski, 
Jarosław Kaczyński, Jan Paweł II, Józef Piłsudski i nauczyciele.

NIEPODLEGŁOŚĆ I WEJŚCIE DO UE NAJWAŻNIEJSZE
Suwalska młodzież uważa, że odzyskanie niepodległości było naj-

ważniejszym pozytywnym wydarzeniem w dziejach Polski. Potwierdza 
to przekonanie, że Święto Niepodległości 11 Listopada jest najważniej-
szym świętem narodowym, a rozbiory Polski były największą porażką 
w historii Polski. W obu przypadkach tak uważa 84% badanych uczniów.

Za drugie w kolejności pozytywne wydarzenie w historii Polski su-
walska młodzież uważa wstąpienie Polski do Unii Europejskiej (38%). 
Istotnym wydarzeniem w dziejach Polski była też Konstytucja 3 Maja, co 
koresponduje z tym, że 44% badanych uważa Święto Konstytucji 3 Maja 
za szczególnie ważne. 

Za najmniej ważne święta narodowe młodzi suwalczanie uznają: 
Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów (24 marzec), Dzień Solidarności 
i Wolności (31 sierpień), Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (1 sierp-
nia) i Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marzec).Natomiast wśród 
negatywnych wydarzeń w historii Polski, poza rozbiorami najwięcej 
uczniów suwalskich szkół wskazuje na: wprowadzenie stanu wojennego 
(58%) i przegrane powstania (29%). 

WPŁYWOWA RODZINA
Ciekawe są odpowiedzi na pytanie: kto kształtował Twoją postawę 

wobec Ojczyzny. Zdecydowana większość młodych suwalczan twier-
dzi, że największy wpływ miała rodzina (78%). Znaczący wpływ mają też 
szkoła(42%) i media (37%). Znacznie mniejszy sięgający kilkunastu pro-
cent wpływ na kształtowanie postaw młodzieży wobec Ojczyzny ma: li-
teratura, kościół i rówieśnicy.

CO MŁODZI SUWALCZANIE MYŚLĄ O OJCZYŹNIE?

W Zespole Szkół nr 6
zorganizowano konferencję
„Wolontariusze Niepodległej”, 
w której uczestniczyli m.in. 
Ewa Sidorek, zastępca
prezydenta Suwałk, uczniowie, 
dyrektorzy suwalskich szkół
i pracownicy oświaty. Podczas 
konferencji zaprezentowano
wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród 
uczniów suwalskich szkół przez: 
dyrektor SODN dr Janinę W. 
Steczkowską (na zdjęciu)
i Hannę Zienkiewicz

Uczniowie ZS nr 6 mogli zjeść ciasteczko w Cukierni A. Ciecierskiego

>>
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Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej 

własność Miasta Suwałk w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, oznaczo-
nej działką nr 11833 o powierzchni 0,0022 ha, położonej w Suwałkach przy 
ul. Ciesielskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028094/0, 
zabudowanej budynkiem garażowym murowanym w zabudowie szeregowej 
o powierzchni użytkowej 15,62 m2. Z nabyciem nieruchomości wiąże się obo-
wiązek uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w terminie 
do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej wynosi 93,13 zł (3% ceny 
gruntu) i podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieru-
chomości ulegnie zmianie. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabu-
dowy garażowej. 

Cena wywoławcza: 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
Wadium: 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
Uwaga! Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 19 li-

stopada 2018 roku  w godz. od 900 – 1000.
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia 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 10 grudnia 2018 roku o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

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

wem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 6 grudnia 2018 ro-
ku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja 
przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników przetargu;

- złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapozna-
niu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez peł-
nomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z 
podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeń-
skim, 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 przetar-
gu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

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

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

Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 296/2018

ZIMA 2018/2019

OSOBY BEZDOMNE I WYMAGAJĄCE POMOCY 
INTERWENCYJNEJ MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ

W CELU UZYSKANIA 

SCHRONIENIA:
¿ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE w Suwałkach, ul. 

Filipowska 20, w godz. 7.30-15.30, tel. 87/562-89-70 pomoc finan-
sowa i rzeczowa;

¿  DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA 
POMOCY RODZINIE w Suwałkach, ul. Filipowska 20B, w godz. 
7.30-15.30, tel. 87/565-28-91 – hostel, pomoc interwencyjna;

¿  OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPARCIA DLA OSÓB 
NIETR ZEŹW YCH, UZALEŻNIONYCH I BEZDOMNYCH w 
Suwałkach, ul. Sportowa 24, tel. 87/566-34-19 (czynny całą dobę) 
– schronienie;

¿ DOM „PERSPEKTYWA” ul. Papiernia 18, tel. 87/563-00-83 – 
schronienie;

¿  STOWARZYSZENIE MOMAR – SCHRONISKO DLA OSÓB 
BEZDOMNYCH MARKOT Garbas Drugi 18 k/Filipowa, tel. 87/569-
62-40 (czynny całą dobę) – schronisko dla bezdomnych;

¿  SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE, Dowspuda 9, 16-420 Raczki, tel. 
87/568-50-78 (czynny całą dobę) – hostel.

INTERWENCJI:
¿  KOMENDA MIEJSK A POLSKI W SUWAŁK ACH, ul. 

Pułaskiego 26, oficer dyżurny tel. 87/564-14-61, numer alarmo-
wy 997 lub 112;

¿  STRAŻ MIEJSKA w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A, tel. 
87/563-15-20, numer alarmowy 986.

ŻYWNOŚCI:
¿  JADŁODAJNA PARAFIALNA IM. KS. K AZIMIERZA 

HAMERSZMITA PRZY PARAFII ŚW. ALEKSANDRA w Suwałkach, 
ul. E. Plater 2 – wydawanie obiadów w godz. 10.30-12.30, tel. 517-
792-395;

¿  „CARITAS” DIECEZJI EŁCKIEJ PARAFIALNY ZESPÓŁ 
CARITAS PRZY PARAFII BOŻEGO CIAŁA w Suwałkach, ul. 11 
Listopada 6, w każdy wtorek od godz. 17.00 – wydawanie żywno-
ści w ramach programu FEAD tel. 87/567-77-39;

¿  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. APOSTOŁÓW 
PIOTRA I PAWŁA w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 36 – wyda-
wanie żywności osobom bezdomnym w ramach programu „FEAD”.

POMOC BEZDOMNYM
Suwalski samorząd miejski przygotował akcję zimowej pomocy bez-

domnym. Miejskie instytucje działające na rzecz bezdomnych są sku-
teczne, bo od dwóch lat nie zanotowano w Suwałkach zamarznięcia oso-
by bezdomnej.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zapewniają, że tak-
że podczas tegorocznej zimy bezdomni mogą liczyć na nocleg i ciepły 
posiłek. Przygotowano też dla nich specjalne informatory oraz plakaty z 
adresami instytucji, w których otrzymają pomoc. Suwalskie noclegow-
nie i hostele dysponują 50 miejscami. Część bezdomnych z Suwałk tra-
fia do Garbasia. Szczegółowe informacje o miejscach pomocy bezdom-
nym w Suwałkach poniżej

>> NOWA DYREKTOR
Lidia Baranowska będzie pełnić obowiązki dyrektora suwalskiej 

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz nie dłużej niż do 31 
sierpnia 2019 r. Taką decyzje podjął Prezydent Miasta Suwałk po tym, jak 
dotychczasowy dyrektor SP nr 6 Marek Zborowski-Weychman zrezy-
gnował ze stanowiska dyrektora. M. Zborowski-Weychman został wybra-
ny radnym Rady Miejskiej w Suwałkach w wyborach samorządowych 21 
października 2018 
r. Zgodnie z pra-
wem nie można łą-
czyć mandatu rad-
nego z pracą jako 
dyrektor szkoł y. 
Lidia Baranowska 
była dotąd wice-
dyrektorem SP nr 
6 im. A. Kujałowicz.

>>
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INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w 
dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121) 
podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 07.11.2018 
r. do dnia 27.11.2018 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.
pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedo-
wy.pl wykaz nr 15/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. nieruchomości przeznaczo-
nej do najmu i dzierżawy. 288/2018

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego północno – zachodniego rejonu
ulicy M. Reja w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLI/520/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniego rejonu 
ulicy M. Reja w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 28.11.2018 r. do 04.01.2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej w godzinach: w poniedziałki od 800 do 1600 w pozostałe dni 
od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od. 900 do 1100.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie w dniu 22.01.2019 r.  291/2018

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu

Osiedla Klasztorna w Suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r., poz. 1945) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LIII/643/2018 
z dnia 7  listopada 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Klasztorna 
w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego planu. 

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  297/2018

Konferencja „Turystyka kulturowa na pograniczu polsko – litewskim, do-
bre praktyki, wyzwania i szanse dla lokalnej branży turystycznej”, Suwałki, 
23 listopada 2018 r.

Miasto Suwałki wspólnie z Instytucją Publiczną „Sveikatingumo idéjos” z Mariampola 
uczestniczy w realizacji projektu pn. „Sztuka i kultura w miastach pogranicza pols-
ko-litewskiego jako atrakcja turystyczna”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy V-A Litwa – Polska. 

Celem projektu jest zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego w turystce w Mariampolu i Suwałkach przez promowanie sztuki i kul-
tury jako atrakcji turystycznej. Efektem działań projektowych partnerów z Polski i 
Litwy będzie między innymi utworzenie transgranicznego szlaku dziedzictwa kul-
turowego Mariampol – Suwałki.

W ramach działań projektowych w dniu 23 listopada 2018 r. (piątek) odbędzie 
się w Suwałkach 1, konferencja pn. „Turystyka kulturowa na pograniczu polsko – lite-
wskim, dobre praktyki, wyzwania i szanse dla lokalnej branży turystycznej”, połączo-
na ze zwiedzaniu miejsc położonych na trasie „suwalskiej części” planowanego sz-
laku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki. 

Udział w konferencji wezmą przedstawiciele instytucji zarządzających obiekta-
mi na trasie planowanego szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki, 
przedstawiciele branży turystycznej z Suwałk i Mariampola, a także dziennikarze. 

W trakcie konferencji będzie miała miejsce prezentacja funkcjonujących w 
Polsce szlaków kulturowych, w tym planowanego szlaku Mariampol – Suwałki, 
przedstawione zostaną dobre praktyki związane z zarządzaniem i promocją sz-
laków dziedzictwa kulturowego w regionie. Uczestnicy konferencji zapoznani 
zostaną z wpływem rewitalizacji krajobrazu kulturowego na podniesienie atrak-
cyjności turystycznej Suwałk.

Program konferencji
08.30 – 09.00 – Rejestracja uczestników 
09.00 – 09.10 – Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji 

Część I. Konferencja
09.10 – 09.30 „Szlaki dziedzictwa kulturowego w Polsce – przykłady dobrych  praktyk”.
09.30 – 09.50 „Szlaki kulturowe Białegostoku jako sposób na podnoszenie atrakcy-

jności turystycznej miasta”.
09.50 – 10.10 Wpływ rewitalizacji krajobrazu kulturowego na podniesienie atrakcy-

jności turystycznej Suwałk.
10.10 – 10.30 Atrakcyjność turystyczna obiektów kultury na planowanym szlaku kul-

turowym pogranicza polsko-litewskiego. 
10.30 – 10.50 Zarządzanie transgranicznym produktem turystycznym. 
10.50 – 11.20  Przerwa kawowa

Część II. Panel dyskusyjny
11.20 – 12.50 Rola i znaczenie turystyki kulturowej w rozwoju turystyki i wzmacnian-

iu wizerunku turystycznego regionów 
12.50 – 13.00 Podsumowanie konferencji

Cześć III. Wycieczka terenowa z przewodnikiem PTTK
Zwiedzanie obiektów kultury położonych na szlaku dziedzictwa kulturowego 
Suwałki – Mariampol
13.15 – 14.15 Zwiedzanie obiektów w Suwałkach położonych na trasie planowane-

go szlaku kulturowego Mariampol – Suwałki 
14.15 – 15.00 Obiad
15.00 – 15.50 Wyjazd i wizyta w Muzeum Wigier w Starym Folwarku 
15.50 – 16.45 Wyjazd i wizyta w Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach 
16.45 – 17.00 Przyjazd do Suwałk, zakończenie wycieczki terenowej.

Wykaz obiektów w Suwałkach: Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny, 
Muzeum im. Marii Konopnickiej, Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja 
Strumiłły, Galeria Jednego Obrazu, Archiwum Państwowe, Muzeum Okręgowe, 
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej. Suwalski Ośrodek Kultury. 

Wykaz obiektów poza Suwałkami: Muzeum Wigier, Stary Folwark 50, Izba 
Pamięci Jaćwieskiej. 299/2018
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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 11-16, w sobotę od 11 do 14. 

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

BIBLIOTEKARZ 
POLECA

Pieprz, wanilia i migdały
W książce „Tu byłem. Tony Halik” mamy 

do czynienia z postacią, która śmiało mo-
głaby obdarować swoją bogatą biografią 
kilka osób. M. Wlekły pokusił się o podzie-
lenie życia tego nietuzinkowego czło-
wieka na cztery części i ich pomieszanie. 
W pierwszej z nich poznajemy Tony’ego 
Halika z programów podróżniczych, gdy 
prowadził je ze swoją drugą żoną, Elżbietą 
Dzikowską. Drugi fragment opisuje wypra-
wy m.in. na Alaskę z pierwszą żoną, kolejny 
omawia dzieciństwo i młodość Tony’ego, 
a właściwie Mieczysława Sędzimira Halika, 
w ostatnim zaś pisarz bierze pod lupę wo-
jenne losy bohatera książki.

Taki zabieg nie był przypadkowy. Dzięki temu, z narastającą ciekawo-
ścią, poznajemy nieznane wątki z życia podróżnika i osobowości telewi-
zyjnej.

Największe uznanie należy się autorowi za bardzo wnikliwą pracę do-
kumentacyjną. Aby uzyskać jak najwięcej informacji, Wlekły podążył śla-
dami Halika, rozmawiał z jego znajomymi, poznawał miejsca, które on 40 
lat wcześniej zwiedził. Ponadto zadbał o młodszych czytelników, więc opi-
sując poczynania Halika, przybliżał kontekst historyczny owych czasów.

Zapraszam do lektury tej niezwykłej i bardzo rzetelnie napisanej bio-
grafii.

 Kamila Sośnicka

Pytanie dotyczy naszego posła 
i wiceministra, o którym znowu gło-
śno w całej Polsce. Tym razem za 
przyczyną policjantów, którzy na 
poczynania swojego zwierzchni-
ka złożyli skargę na ręce innej na-
szej posłanki, a ta sprawę nagłośni-
ła w Sejmie. W ten sposób Bożena 
Kamińska z PO kolejny raz przypo-
mniała „zasługi” swojego sejmowe-
go kolegi, Jarosława Zielińskiego, 
tak się składa z PiS. 

Policjanci owi, zdaniem posłan-
ki, zarzucają swojemu zwierzchnikowi, że traktuje policję jak 
swój prywatny folwark, zaś ich samych jak parobków; każe im 
stać przy swojej posiadłości w Szwajcarii, bez sensu błyskać, 
przebierać się za funkcjonariuszy SOP (Służba Ochrony Państwa, 
dawniej BOR). Przy okazji wszystkie media nie będące na usłu-
gach „dobrej zmiany” raz jeszcze wypomniały wiceministrowi 
Zielińskiemu nieszczęsne konfetti, które spadły z góry na jego 
głowę w Augustowie, hawajskie tańce na jego cześć i takie tam. 

– Po co się ci policjanci za oficerów SOP przebierają – pyta re-

torycznie posłanka, a za nią wielu innych. Retorycznie pyta, bo 
przecież odpowiedź jest znana i oczywista; ochrona pełniona 
przez funkcjonariuszy SOP (dawniej BOR) należy się najważniej-
szym osobom w państwie. I po jest ta przebieranka.

Nieco wcześniej, gdy trwał masowy protest policjantów (słyn-
na „psia grypa”), policyjni związkowcy nie kryli, że tak solidarny 
protest funkcjonariuszy to ”zasługa” odpowiedzialnego za poli-
cję wiceministra. Na spotkania z dziennikarzami wychodził szef 
MSWiA J. Brudziński, nasz faworyt był schowany. Wydawało się, 
że tym razem Zieliński został trafiony i zatopiony, ale już 11 listo-
pada szedł w marszu tuż obok premiera i samego Prezesa. 

Jeżeli więc pozycję w partii mierzyć odległością od Prezesa, 
nasz minister może spać spokojnie, no ale to było jeszcze przed 
oskarżeniami o folwark, parobków i przebierańców. Jeśli i tym ra-
zem nie zostanie zrzucony z sań, będzie to oznaczać, że jest nie-
zatapialny.

Więc zdejmie Prezes naszego ulubieńca, czy nie? Moim zda-
niem nie, bo nie ma wierniejszego od tego, który umie tylko być 
lojalnym aż do bólu. Prezes takich właśnie potrzebuje. Takie czasy.

 Stanisław Kulikowski
  

CHŁODNYM
OKIEM ZDEJMIE? NIE ZDEJMIE?

Suczka łaciata wiek ok.
5 tygodni obdarzy swego
opiekuna wiernością
i oddaniem

Kotek wiek ok. 5 tygodni,
maluch ciekawy świata
szuka ciepła i opieki

Pięciomiesięczny 
piesek czarny

podpalany,
czeka na swoją

nową rodzinę
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Gmina Suwałki wspólnie z Samorządem Marijampole (LT), jako 
Beneficjentem Wiodącym, realizują projekt pn. „Zapomniana przeszłość - 
ścieżkami kultury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego”, tytuł oryginal-
ny: „Forgotten past – the paths of tradition and culture in Lithuania-Poland 
cross border area””, Nr LT-PL-2S-169.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Interreg V-A 
Litwa-Polska, Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego 
oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;

Cel projektu: Przyciągnięcie turystów do obszaru przygranicznego po-
przez stworzenie ciekawej i interesującej ścieżki kulturowo-poznawczej.

Całkowita wartość projektu: 49 993,95 EUR, w tym:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 42 494,85 EUR (85%)
- ze środków własnych partnerów projektu – 7 499,10 EUR (15%)
Wartość projektu w Gminie Suwałki: 25 015,95 EUR, w tym:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21 263,55 EUR (85%)
- ze środków własnych Gminy Suwałki – 3 752,40 EUR. (15%)
Okres realizacji projektu: 01/01/2018 – 31/12/2018

Działania w projekcie:
W Gminie Suwałki:
1. Oznaczenie trasy poznawczej po zabytkach Gminy Suwałki, w tym wykona-

nie i umieszczenie tablic informacyjnych o zabytkach w 8 miejscach na terenie 
Gminy Suwałki: Płociczno-Tartak, Płociczno-Osiedle, Sobolewo, Huta, Krzywe, 
Stary Folwark, Wigry oraz tablica przy GOK w Krzywem;

2. Wykonanie 1000 szt. publikacji książkowej, składającej się z dwóch części 
i oprawionej w jedno etui oraz 1000 szt. elektronicznej wersji publikacji na CD. 

W ramach publikacji zostaną opisane dzieje Gminy Suwałki, jako części po-
granicza polsko-litewskiego oraz przedstawione zabytki, wraz opisem u part-
nera projektu w Marijampolu;

3. Prezentacja książki przez autora, wraz z mała wystawą fotograficzną obra-
zującą dzieje Gminy Suwałki jako pogranicza polsko-litewskiego;

4. Konferencja końcowa projektu;
5. Promocja projektu.
W samorządzie Marijampol:
1. Oznaczenie trasy poznawczej po zabytkach Marijampola, w tym wykonanie i 

umieszczenie tablic informacyjnych o zabytkach przy 15 obiektach w Marijampolu;
2. Zakup odtwarzaczy audio przystosowanych do odtwarzania wersji audio 

przewodnika po zabytkach Marijampol w języku LT i PL;
3. Szkolenie dla przedsiębiorców z branży turystycznej z zakresu promocji;
4. Wykonanie 1000 szt. broszur, przewodników po oznakowanych ścieżkach 

poznawczych w Gminie Suwałki i Marijampolu.
5. Promocja projektu. 298/2018

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

Na odpowiedź czekamy do 30 listopada.

>>
W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy 

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

Autorem zdjęcia archiwalnego jest Tadeusz Smagacz. Do 
Czytelników „DTS” mamy pytanie dotyczące tego miejsca.

Jak nazywał się i co sprzedawano w sklepie znajdującym się 
w tym budynku w latach 90-tych i na początku XXI wieku?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź, będzie bilet ufundowany przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicz-
nie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

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

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

TU ZASZŁA ZMIANA



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

¿ KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA
WYPADANIA WŁOSÓW

¿ BADANIE OBRAZOWE SKÓRY GŁOWY
I MIESZKÓW WŁOSOWYCH
· łysienie androgenowe mężczyzn i kobiet
· łysienie telogenowe
· łysienie plackowate
· łysienie bliznowaciejące
· łysienie poporodowe

Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ
specjalista dermatolog-wenerolog

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

Rejestracja telefoniczna tel. 606-766-788
www.dermatolog-suwalki.pl 293/2018NIEPODLEGŁOŚCIOWA 

GRA MIEJSKA
W Międzyszkolnej Grze Miejskiej „100 Lat Niepodległej” uczestniczy-

ło kilkudziesięciu uczniów wraz z nauczycielami ze wszystkich publicz-
nych suwalskich szkół podstawowych. Organizatorem gry był Samorząd 
Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza pod opieką Anny Gawlińskiej oraz 
Szczep Harcerski „Zorza”.

Gra polegała na wykonaniu dziewięciu zadań w ośmiu punktach, roz-
mieszczonych na terenie Suwałk m.in. trzeba było wykazać się wiedzą o: 
Józefie Piłsudskim, Teofilu Noniewiczu i innych postaciach związanych 
z historią Suwałk. Do przejścia było około 12 kilometrów. Była to wspa-
niała lekcja historii, którą rozpoczęto na Placu Marii Konopnickiej od od-
śpiewania „Roty” a zakończono odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” 
w Muzeum Okręgowym. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

>>


