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>> Wygrali wszyscy
W Wielką Sobotę, na suwalskim stadionie uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej i II Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego rozegrali II Wielkanocny Mecz Charytatywny. Zakończył się on sukcesem.
Udało się zgromadzić ponad 7,5 tys. zł oraz żywność, która trafiła do
potrzebujących rodzin – podopiecznych Fundacji Promyk. Uczniom
I i II LO, młodym organizatorom suwalskiej akcji oraz kibicom, których prawie pół tysiąca zgromadziło się na stadionie należą się słowa uznania za dojrzałość, wrażliwość i nieobojętność na los osób będących w potrzebie.
Rywalizacja sportowa była zacięta, i choć piłkarze I LO bardzo się
starali by, tak jak przed rokiem zwyciężyć, musieli uznać wyższość
rywali. W przepisowym czasie,
mecz zakończył się remisem
3:3 i o zwycięstwie II LO zadecydowała seria rzutów karnych,
po których uczniowie „dwójki”
wznieśli puchar do góry.
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zdaniem prezydentA

fot. Szymon Jasionowski

Serdecznie zapraszam
Mieszkańców i wszystkich
prz ybył ych do naszego
miasta Gości do wspólnego świętowania majowych
świąt i wydarzeń.
W Suwałkach przygotowaliśmy bogaty program
atrakcji. Świętowanie zaczynamy już w środę – 1 maja Piknikiem Europejskim
i III Suwalską Majówką
Społeczną. Najpier w na
Placu Marii Konopnickiej
otworzymy wystawę „Suwałki 15 lat w Unii Europejskiej” a później przeniesiemy się do Parku Konstytucji 3 Maja. Tu będzie urodzinowy tort,
wspólne śpiewanie Ody do radości – hymnu Wspólnoty i konkurs wiedzy o Unii. Zaplanowaliśmy też koncerty i pokazy zespołów z Suwalskiego
Ośrodka Kultury. Atrakcje sportowe przygotował natomiast Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Od 3 lat w Suwałkach 1 maja jest również okazją do
zaprezentowania wszystkich organizacji pozarządowych działających
w mieście, a tych jest rzeczywiście sporo. Tego dnia stowarzyszenia pokazują co mają najlepszego na scenie i na stoiskach ustawionych w parku.
Kolejny dzień, który chciałbym abyśmy spędzili razem, to 3 maja – uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalne
obchody zacznie o godz. 10.30 msza święta w intencji Ojczyzny przed
konkatedrą pw. św. Aleksandra. Po niej delegacje udadzą się do Parku
Konstytucji 3 Maja gdzie odbędzie część oficjalna oraz złożymy kwiaty
pod Dębem Wolności.
Po części oficjalnej zaplanowaliśmy Majówkę Rodzinną. To propozycja dla mieszkańców w każdym wieku. W programie są występy zespołu Mażoretek oraz Miejskiej Orkiestry Dętej z Suwalskiego Ośrodka
Kultury, Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, zespołów działających
przy Stowarzyszeniu Twórczych Seniorów „Rozłogi”, a także konkurs
na najlepsze wykonanie oberka. Obchody Święta Narodowego 3 Maja
w Suwałkach zakończy I koncert kameralny „Exaudi Deus” w wykonaniu
Marleny Borowskiej (sopran), Dariusza S. Wójcika (bas), Dalii Jatautaitė
(organy) w konkatedrze pw. św. Aleksandra. Początek tego wydarzenia
o godz. 19.00.
W tym miejscu chcę dodać, że intensywnie pracuję nad tym, abyśmy świętowali 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wspólnie –
i miasto, i wojsko i służby mundurowe. Wcześniej wystąpiłem z apelem w
tej sprawie, który był publikowany w mediach. Jest nadzieja, połączona
z prawie pewnością, że podczas tych obchodów będziemy razem.
Dlatego, tym bardziej, zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystościach. Spotkajmy się 3 maja, niech to będzie nasze radosne, wspólne
święto.

Dyżury RADNYch
Z suwalskimi radnymi można spotkać się i przekazać im swoje uwagi oraz pomysły. We wtorek 30 kwietnia zapraszają Jacek Juszkiewicz
i Mariola Brygida Karpińska z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast 7
maja na suwalczan czekają Stanisław Kulikowski oraz Kamil Lauryn
z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 14 maja zapraszają Zdzisław Koncewicz i Jacek Roszkowski z Prawa
i Sprawiedliwości.
Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej,
w pokoju 146 na pierwszym piętrze ratusza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze
Urzędu Miejskiego.

74. rocznica

Sygnałem syren
w samo południe 8 maja
w Suwałkach rozpoczną
się obchody 74. Rocznicy
zakończenia II wojny światowej w Europie. W programie m.in. modlitwa,
złożenie kwiatów i wystąpienia okolicznościowe.
W uroczystości przy pomniku Żołnierzy Września
1939 roku przy ul. Wojska
Polskiego wezmą udział:
Fot. Archiwum
przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych, duchowieństwa, delegacje związków
i organizacji kombatanckich, poczty sztandarowe, harcerze i młodzież
szkolna oraz mieszkańcy Suwałk.

>>

samorządowe Prezenty

W środę (1 maja), podczas Pikniku Europejskiego w Parku Konstytucji
3 Maja mieszkańcy Suwałk będą mogli otrzymać flagę Polski. Jak co roku
w związku z obchodami Dnia Flagi Prezydent Miasta Suwałk przygotował 150 flag, które sprawią że nasze miasto będzie wyglądać odświętnie
w dniach świąt państwowych i narodowych. Pojawienie się na elewacjach
domów flag narodowych to demonstracja naszych uczuć patriotycznych.
To ni e j e d y ny p re z e nt ,
k tór y będzie można otrz ymać na Pikniku Europejskim.
Przygotowano również tradycyjną akcję rozdawania budek
dla ptaków oraz nowość – budek dla owadów. Wszystko będzie rozdawane od godz. 14
na stoisku Pogodnych Suwałk.
Tradycyjnie już trzeba będzie spełnić dwa warunki. Pierwszy – należy wpisać się na listę, na której widniał będzie adres nieruchomości, gdzie zostanie umieszczona budka dla ptaka. Drugi warunek – jeden mieszkaniec
może otrzymać tylko i wyłącznie jedną budkę. Wszystko będzie rozdawane do wyczerpania zapasów – obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy.

>>

Muzyczna Majówka

Ciepłe majowe wieczory podczas
wolnych dni najlepiej spędzić w plenerze słuchając dobrej muzyki. Na scenie na placu Marii Konopnickiej zagrają
suwalskie kapele AB BAND i DRESZCZ.
Wstęp wolny.
4 maja o godz. 20 zagra AB Band.
Grupa złożona ze znanych suwalskich
muzyków: Wiesława Jarmoca, Zygmunta Szulca, Andrzeja Borowskiego.
Chętnie koncertują, grają głównie bluesa, jazz i rock, zaskakując słuchaczy nie tylko muzycznie.
5 maja o godz. 20 rozpocznie się koncert zespołu Dreszcz w programie The best of Dreszcz. Zespół powstał w 2003 r. Zespół m.in. trzykrotnie
znalazł się w line-upie Suwałki Blues Festival. Gościł też na największym
litewskim festiwalu bluesowym „Bliuzo Naktys”. Dwukrotnie reprezentował Polskę na festiwalu „Bay Car Blues” we Francji. Zespół zagra w składzie: Tomasz Kierejsza (gitary i wokal), Andrzej Jasiński (gitara basowa
i wokal), Krzysztof Filip Filipkowski (instrumenty klawiszowe), Zygmunt
Zymek Szulc (perkusja).
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Najlepsze prace
dyplomowe

W tegorocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce
związanej z Suwałkami komisja konkursowa wyłoniła trzy laureatki. Nagroda
w w ysokości 2 t ys. zł w kategorii
„Najlepsza praca licencjacka/inżynierska” trafiła do Wioletty Szyszkowskiej.
W jej imieniu nagrodę odebrał ojciec.
Temat nagrodzonej pracy to „Zmienność
warunków termicznych w Suwałkach
w latach 1951-2015”. Natomiast nagrody
w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 tys. zł otrzymał y Milena
Kotnarowska (na zdjęciu) za pracę
„Polityka senioralna w mieście Suwałki – mieszkalnictwo
oraz wyznaczanie obszarów funkcjonalnych” i Karina
Kiersztyn za pracę „Centrum Dialogu Ekumenicznego
w Suwałkach”. W imieniu K. Kiersztyn nagrodę odebrała
siostra. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
i upominki promocyjne od Urzędu Miejskiego w Suwałkach
i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
– Ten konkurs będzie trwał, będą kolejne edycje. Jest
on organizowany po to, aby z nadesłanych prac wyłonić coś, co będzie nowym pomysłem, nowym rozwiązaniem. Moglibyśmy zaaplikować go jako samorząd albo
wzbogacić swoją wiedzę o zjawiskach i trendach, które
u nas występują – podczas gali kończącej tegoroczny konkurs powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Do IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową
o Suwałkach wpłynęło 13 prac, w tym: 8 licencjackich, 1 inżynierska oraz 4 magisterskie (2 z tytułem magister inżynier).
W kategorii praca doktorancka – zgłoszeń nie nadesłano.
Wśród poruszanych tematów znalazły się opracowania
z dziedziny ekonomii, dotyczące koncepcji funkcjonowania nowo budowanego lotniska, przedsiębiorczości, kultury i dziedzictwa narodowego, spraw społecznych (rodziny patchworkowe i eurosieroctwo), bezpieczeństwa
seniorów w mieście czy wielokulturowości – Centrum
Dialogu Ekumenicznego.

>>

Więcej zieleni
na Osiedlu Północ

Ponad siedem tysięcy sadzonek drzew posadzono na terenie rekultywowanego wysypiska przy ul. Romana Dmowskiego w Suwałkach. Obszar ten zostaje ujęty w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni publicznej. Akcja zazielenienia jest kontynuacją działań służących tworzeniu parku leśnego w przestrzeni miejskiej.
W nasadzeniu udział wzięli pracownicy suwalskiej firmy CAL oraz władze samorządowe miasta, na czele z prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Przełomcem.
Autorem tej inicjatywy była firma CAL, która działa w Suwałkach już od ponad 30 lat.
Jest ona wiodącym producentem drzwi drewnianych, uważanych za bardzo proekologiczne, ponieważ pozwalają na oszczędność energii wykorzystywanej do ich wytworzenia. Dają także możliwość ponownego wykorzystania w sytuacji, gdy ulegną naturalnej biodegradacji.
– Dzisiejsze przedsięwzięcie to kolejna edycja naszej proekologicznej akcji, kiedy to
pracownicy firmy CAL wraz z Zarządem jadą sadzić drzewa. W miejsce ściętych drzew odsadzamy nowe i zawsze jest to więcej niż wynosi nasze roczne zapotrzebowanie. Chodzi
tu o zasilenie natury. Akcja to więcej niż jedno drzewo za jedne wyprodukowane przez
CAL drzwi – powiedział Zbigniew Cywiński, prezes firmy CAL.
Północna część Suwałk pozbawiona jest parku z prawdziwego zdarzenia. Brakuje
także dużych nasadzeń drzew i krzewów. Podczas ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami
Pułaskiego, Świerkową i Nowomiejską, w którym uwzględniono budowę parku na obszarze blisko 2 ha.

Uczcili rocznicę

26 k wietnia pr z y p omni ku w Lesie Szwajcarskim odbyły
się uroczystości upamiętniające
79. rocznicę rozstrzelania członków Tymczasowej Rady Ziemi
Suwalskiej – od nazwiska dowódcy
zwanej Grupą Bielickiego – pierwszej niepodległościowej organizacji podziemnej utworzonej na
Suwalszczyźnie jesienią 1939 r.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą w Konkatedrze pw.
św. Aleksandra w intencji pomordowanych. Następnie pod pomnikiem, kontynuowano uroczystości. Zgromadziły się tam
m.in. poczty sztandarowe, służby mundurowe, kombatanci,
młodzież oraz samorządowcy,
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w tym Witold Kowalewski – starosta suwalski i zastępca prezyden-

Zasadzono
ponad 7 tys.
drzewek
w tym najwięcej
dębów, klonów
i sosen

ta Suwałk Ewa Beata Sidorek. Po
złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy w intencji zamordowanych odmówiono modlitwę Anioł Pański.
Organizatorem obchodów był

Starosta Suwalski oraz Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Obwód Suwalski.
Więcej o kpt. Stanisławie Bielickim na str. 10.

Pod pomnikiem w Lesie Szwajcarskim licznie pojawili się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6, której patronką jest Aleksandra Kujałowicz zamordowana przez Niemców przed 79 laty
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Kwietniowa sesja

Podczas VII sesji Rady Miejskiej
w Suwałkach radni m.in. przyjęli sprawozdania z działalności suwalskich komendantów policji
i straży pożarnej oraz informacje
z realizacji programów „Suwalska
Rodzina Plus” i „Suwalska Karta
Mieszkańca”. Przyznali dotacje na
remonty zabytków, ustalili kąpielisko, które będzie czynne w lipcu i sierpniu nad Zalewem Arkadia
oraz zasady obowiązujące przy
Suwalskim Budżecie Obywatelskim
w 2020 roku. Uchwalili też m.in.
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy aresztem śledczym
a lasem oraz terenu ograniczonego ulicami: gen. K. Pułaskiego,
Nowomiejską i Świerkową.

Suwalska
Rodzina Plus

Z informacji przedstawionej
radnym wynika, że od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r.
wydano karty „Suwalska Rodzina
Plus” dla 5 625 suwalczan, którzy najczęściej korzystali z ulg
przy wejściach do Aquaparku i innych obiektów Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz z ulg w opłatach
za żłobek i przy zakupie biletów
komunikacji miejskiej. W 2017 r.
posiadacze tej karty otrzymali
ponad 245 tys. zł ulg, a w 2018 r.
(do 31 sierpnia) – udzielono ulg
na kwotę ponad 136 tys. zł. Od
1 września 2019 r. program ten został zastąpiony przez „Suwalską
Kartę Mieszkańca”, którą otrzymało prawie 18 tys. suwalczan.
Do końca 2018 r. skorzystali oni
z ulg na kwotę ponad 707 tys. zł.
Podobnie, jak w przypadku programu „Suwalska Rodzina Plus”
suwalczanie najczęściej korzystali z ulg przy zakupie biletów
komunikacji miejskiej i przy wejściach na obiekty OSiR. Więcej
o Suwalskiej Karcie Mieszkańca

pisaliśmy w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Suwalski Budżet
Obywatelski

Suwalscy radni ustalili zasady
jakie będą obowiązywały w Suwalskim Budżecie Obywatelskim
w następnym roku. W 2020 roku
na realizację Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego przeznaczono 2,6
mln zł. Projekty będą zgłaszane
przez suwalczan od 3 czerwca do
9 sierpnia 2019 roku. Głosowanie
mieszkańców rozpoc znie się
14 października i potrwa dwa tygodnie. W 2020 r. będą realizowane „małe” projekty inwestycyjne
o wartości do 100 tys. zł; „duże”
projekty o wartości od 100 tys. do
800 tys. zł oraz projekty kulturalne
lub społeczne o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł.
Radny Jacek Niedźwiedzki zaproponował, żeby w każdej grupie
projektów można było zrealizować
po jednym projekcie „szkolnym”
,czyli zgłoszonym przez szkoły
i placówki oświatowe. Radni zdecydowaną większością głosów
przegłosowali tę propozycję.

Kasa na zabytki

Radni zapoznali się z informacją
o miejskich dotacjach udzielonych
w 2018 r. na prace przy suwalskich
zabytkach. Najwięcej pieniędzy
z kasy miejskiej wydano na remont elewacji frontowej ko ś c i o ł a r z y m s ko k a t o l i c k i e g o
pw. św. Aleksandra (45 tys. zł).
Dofinansowano też remont dachu kościoła ewangelicko-augsburskiego (25 tys. zł) oraz remonty prywatnych kamienic przy
ul. Kościuszki 59 (dach – 40 tys.
zł) i ul. Mickiewicza 5 (elewacja
– 13 124 zł) i budynku przy ul.
Gałaja 43 (elewacja – 30 tys. zł).
Radni zdecydowali też
o udzieleniu dotacji w 2019 ro-

ku na remont elewacji kościoła pw. św. Aleksandra (18 600 zł
– prace konserwatorskie przy kamiennych bazach kolumn portyku) oraz montaż orynnowania
w molennie staroobrzędowców
przy ul. Sejneńskiej 37 A (dotacja
– 9 294 zł). Dotację otrzyma też
prywatny właściciel budynku przy
ul. Noniewicza 73 na wykonanie
projektu budowlanego remontu
dachu (dotacja – 8 tys. zł).
W budżecie miejskim na 2019
rok przeznaczono na dotacje na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 100 tys. zł, jednak wszystkie

pieniądze pozostałe z dotacji na
remonty zabytków przeznaczyć
na remonty sal dydaktycznych
i łazienek dziecięcych w szkołach.
Radni przyjęli ten wniosek.

O mieszkaniach
później

W czasie dyskusji o projekcie
uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020 radny Kamil Lauryn
zaproponował, aby umożliwić zakup mieszkań komunalnych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. W odpowiedzi Bożenna

Radni z Klubu „Łączą nas Suwałki”
złożone wnioski opiewają na kwotę prawie 36 tys. zł. Zdaniem radnej
Marioli Karpińskiej zainteresowanie jest znikome, gdyż zaplanowana kwota jest zdecydowanie zbyt niska by zrekompensować inwestycje.
Zdaniem Czesława Renkiewicza,
prezydenta Suwałk niskie zainteresowanie w dużym stopniu wynika z faktu, że remont zabytkowego
obiektu wymaga długich przygotowań i uzyskania odpowiednich
pozwoleń, między innymi konserwatorskiego, nawet w przypadku wykonania jedynie drobnych
prac. Wojciech Pająk zaproponował, aby pozostałą kwotę przeznaczyć na rzecz Zarządu Budynków
Mieszkalnych, który gospodaruje
kamienicami przy ulicy Kościuszki
i które również wymagają nakładu
prac i środków. Radny Sławomir
Sieczkowski zaproponował, aby

Radni
z Prawa
i Sprawiedliwości

Ratkiewicz, główna księgowa
ZBM stwierdziła, że wprowadzenie tego zapisu może być niebezpieczne dla stanu wielu suwalskich
zabytków. Może to skutkować problemem z zebraniem pieniędzy na
ich remont od właścicieli poszczególnych mieszkań. Po ożywionej
dyskusji radni zdecydowali o skierowaniu tego projektu uchwały do
ponownego rozpatrzenia przez komisje Rady Miejskiej.
Przy zmianach w tegorocznym
budżecie miejskim S. Sieczkowski
zaproponował przesunięcie kolejnych pieniędzy na remonty szkół.
Także i tym razem radni przyjęli tę
propozycję.
Transmisję sesji Rady Miejskiej
w Suwałkach można obejrzeć
online na stronie internetowej
www.um.suwalki.pl. Można też
zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi
na stronie www.um.suwalki.pl
oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach.
Zgodnie z wymogiem prawa od
początku trwającej kadencji samorządu interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na
nie odpowiedzi publikowane
są na stronie bip.um.suwalki.pl
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Wydarzyło się
n Z okazji Europejskiego Dnia Solidarności
Międzypokoleniowej Seniora ponownie doszło do wyjątkowego scenicznego spotkania
w SOK. Po raz kolejny okazało się, że wspólne tańce i śpiewanie są ponadczasowe i ponadpokoleniowe. Na scenie wystąpiły: maluchy z miejskiego żłobka, zespół „Dzieci
Suwalszczyzny”, Studio Piosenki Świetlik, tancerzy ze Szkoły Tańca Dance Zone, Roksana
Maria Maciejc zuk (sopran) i Daniela
Walisiewicza (flet) oraz Krzysztof Krzesicki
(Kapela ZPiT Suwalszczyzna) i senioralne zespoły: Srebrne Pierwiosnki, Suwalskie Starszaki
i Wspomnień Czar.

>>

Z bezpłatnej pomocy w drobnych naprawach domowych będą mogli niebawem skorzystać suwalscy seniorzy. Od 1 maja w mieście rusza
program „Złota Rączka dla seniora”. Pomoc skierowana jest do seniorów
z Suwałk, którzy mają 70 i więcej lat, a także orzeczony stopień niepełnosprawności lub samotnie prowadzą gospodarstwo domowe.
– Mam nadzieję, że ta inicjatywa zostanie dobrze przyjęta przez środowisko suwalskich seniorów i będziemy mogli rozwijać te działanie
w przyszłości – powiedział w trakcie spotkania z dziennikarzami Czesław
Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Pod pojęciem drobne naprawy domowe kryją się m.in.: wymiana żarówek, obsadzenie lub
wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych, wymiana uszczelek w przeciekających kranach oraz pokręteł baterii, słuchawek i węży prysznicowych, uszczelnienie silikonem
przecieków, odpowietrzenie kaloryferów, montaż lub wymiana zamków i klamek, regulacja opadniętych drzwi, montaż i demontaż oraz naprawa mebli, wieszanie obrazów, luster, rolet, półek,
karniszy, suszarek łazienkowych, podmalowanie ubytków, ale też pomoc w konfiguracji komputera, smartfona czy innych sprzętów elektronicznych. Koszty zakupu materiałów do naprawy senior
musi pokryć sam, ale fachowiec będzie mógł z nim zrobić zakupy.
– Katalog napraw jest otwarty. Będą to oczywiście drobne zlecenia. Nie mówimy tu o kompleksowym remoncie mieszkań – powiedział Karol Świerzbin ze Stowarzyszenia Kostroma, które będzie realizatorem programu „Złota Rączka” dla seniora.

Fot. Teresa Wysocka-Kluczny

Suwalscy dzielnicowi zatrzymali 62-latka
poszukiwanego listami gończymi za oszustwa.
Teraz przez najbliższy 23 miesiące będzie on
odbywał karę pozbawienia wolności.
n

n Przy ul. Młynarskiego policjanci zatrzymali 30-latka, który zdecydował się usiąść za kierownicą samochodu, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Na dodatek mężczyzna
przewoził autem 5-letnie dziecko. Dalszym losem nieodpowiedzialnego kierowcy zajmie
się sąd.
n W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii
Konopnickiej odbyło się spotkanie promujące powieść przygodowo-historyczną „Siedem
kropli życia” pochodzącego z Suwalszczyzny
Marcina Pawła Panka (na zdjęciu). „Siedem
kropli życia” to wielowątkowa i wielowymiarowa powieść, której akcja toczy się podczas
święta Dumuzi – wiosną około 2320 roku
p.n.e. w państwie Sumerów. Rozmowa z autorem w następnym wydaniu „DwuTygodnika
Suwalskiego”. Recenzja książki na str. 18.

Fot. Teresa Szot

W Wielki Piątek tuż po godzinie 14 przy ulicy Noniewicza 35-letnia kierująca Citroenem
kobieta potraciła rowerzystkę. W wyniku zdarzenia 61-latka z obrażeniami trafiła do szpitala.
n

n 23 kwietnia do suwalskiego szpitala zgłosiła się 14-latka z bólem brzucha. Lekarze
stwierdzili, że niedawno urodziła dziecko.
Dzień później zwłoki noworodka znaleziono

Ciąg dalszy na str. 7
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Złota rączka dla seniora

Jak skorzystać ze Złotej rączki dla seniora?

Z usług „Złotej Raczki dla seniora” będzie można skorzystać od 1 maja. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie pod nr 87 730 55 27 w godzinach pracy Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, w poniedziałek, środę i piątek od godz. 8 do 16, natomiast we wtorek i w czwartek od 12 do 20. Za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zlotaraczka@kostroma.pl, a także
osobiście w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.
Usługi wykonywane będą bezpłatnie. Karta usługi, którą należy wypełnić aby skorzystać z pomocy i regulamin programu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
pod adresem um.suwalki.pl

>>

Co zrobili europosłowie?

Kończy się kadencja Parlamentu Europejskiego. W związku z tym o efekty pracy zapytaliśmy
europosłów reprezentujących Suwalszczyznę:
Barbarę Kudrycką i Karola Karskiego.
Odpowiedział jedynie
Karol Karski.
– Jest Pan reprezentantem suwalczan, co według
pana jest najważniejsze
dla tego regionu?
– Polska jest liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie
środków unijnych, w szczególności w dziedzinie transportu. Jako poseł do
Parlamentu Europejskiego śledzę ten proces
i wspieram rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Dla naszego regionu kluczowa jest Via Balica,
gdzie od początku naszych rządów podpisaliśmy 11 umów z wykonawcami na odcinek od
Ostrowi Mazowieckiej do początku obwodnicy Suwałk – tu prace fizyczne ruszą we wrześniu i tak w połowie 2021 roku dojedziemy pełną drogą ekspresową do Warszawy, czy dalej na
zachód Europy. Wspieram aktywnie tę inwestycję, pozostaję w tej sprawie w stałym kontakcie
z Ministerstwem Infrastruktury.
Dopiero co miało miejsce otwarcie obwodnicy Suwałk. Miałem szczególną satysfakcję, gdy
podczas tej uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk dziękował mi za wspar-

cie dla tej inwestycji, a starosta suwalski Witold
Kowalewski – za pomoc w uruchomieniu na jej
realizację środków europejskich.
– Co Pan zrobił w sprawie budowy niezwykle potrzebnej dla Suwalszczyzny trasy kolejowej Rail Baltica, która ma być sfinansowana z funduszy unijnych?
– Rail Balica to kolejny ważny projekt.
Przypomnę, że znajdowała się ona na liście rezerwowej, a rząd Prawa i Sprawiedliwości wpisał ją
– co mocno wspierałem – na listę podstawową.
Ruszają pierwsze prace przy odcinku WarszawaBiałystok, natomiast między Białymstokiem
a Suwałkami kończymy konsultacje m.in. z samorządami i chcemy je zakończyć w tym roku
tak, aby rozpisać przetarg i ruszyć z pracami fizycznymi w 2022 i zakończyć w 2025. Niedawno
– w Ełku – brałem udział w tych konsultacjach.
– Ile razy podczas pięcioletniej kadencji spotykał się Pan z mieszkańcami miasta
w Suwałkach?
– W trakcie tej kadencji byłem w Suwałkach
kilkadziesiąt razy. Mam tu – w samym mieście
i powiecie suwalskim – szereg przyjaciół i znajomych. Notabene szef mojego biura w Brukseli
pochodzi z Gawrych-Rudy. Cieszę się także, iż
wielu Suwalczan miało możliwość odwiedzenia
Parlamentu Europejskiego w ramach grup przeze mnie tu zapraszanych.
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Nie daj się oszukać

O „chwytach marketingowych”, pomysłowych sprzedawcach i nie tylko rozmawiamy z Teresą Mazur, suwalskim Miejskim
Rzecznikiem Konsumentów.
– Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się suwalscy konsumenci?
– Problemy są bardzo różne. Dotyczą zakupu podstawowych artykułów, poprzez wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny, sprzęt rtv,
agd, odzież, obuwie, sprzęt sportowy, ale też
coraz częściej konsumenci zwracają się o pomoc w sprawie zakupu samochodów, często
używanych, innych środków transportu osobistego, jak też różnych usług świadczonych
przez operatorów telekomunikacyjnych, banki, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy przewozowe, biura turystyczne oraz
zakłady świadczące usługi medyczne.
– Jakie „chwyty marketingowe” najczęściej stosują sprzedawcy?
– Niedopuszczalne „chwyty” sprzedawców
dotyczą przede wszystkim sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli zakupów na różnych
pokazach. Konsumenci telefonicznie, albo też poprzez ulotki, wrzucane do skrzynek pocztowych,
zapraszani są na „bezpłatne badania” słuchu,
wzroku albo ogólnego stanu zdrowia. Niestety,
jedynym celem takich „badań” jest wyłącznie
sprzedaż towarów. Wykorzystywana jest w takich przypadkach ufność ludzi starszych, ich niewiedza o faktycznej wartości czy właściwościach
sprzedawanych im towarów, ale też niejednokrotnie konsumenci są zastraszani, w przypadkach,
kiedy oświadczą o swojej rezygnacji z zakupu.
– Pomysłowość niektórych nieuczciwych handlowców potrafi czasami zaskoczyć.
– Tak, ku przestrodze zwracam uwagę na
prowadzoną poza lokalem przedsiębiorstwa,
sprzedaż filtrów do wody. Konsumenci zaproszeni zostali na „badanie ogólnego stanu zdrowia” za symboliczną złotówkę, w przystosowanym do tego celu autobusie. Jednakże badanie
polegało wyłącznie na trzymaniu metalowego drążka, który później zanurzano w wodzie,
tylko po to aby pokazać jaką zanieczyszczoną
wodę piją mieszkańcy Suwałk i na jakie choroby naraża to konsumentów. W konsekwencji
dziwnych doświadczeń z wodą i zanieczyszczoną herbatą, wskutek manipulacji doprowadzono do zawarcia kilku umów sprzedaży filtrów
do wody. Filtrów wartych zapewne kilkadziesiąt złotych, sprzedanych jako usługę modernizacji sieci wodociągowej za kilka tysięcy. Od
takich umów konsumenci mają ustawowe prawo odstąpić w terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub wydania towaru.

Wydarzyło się
na opuszczonej posesji w pobliżu jej domu
w centrum miasta. Biegli stwierdzili, że dziecko urodziło się żywe. Sprawa została przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. W tej sprawie zarzuty suwalska prokuratura postawiała
16-latkowi. To on najprawdopodobniej jest
ojcem znalezionego martwego noworodka.
Suwalczanin na trzy miesiące trafił do schroniska dla nieletnich.
n Trzech nietrzeźwych kierujących zatrzymali suwalscy policjanci. Niechlubnym rekordzistą okazał się 48-letni mężczyzna, który na ul.
Mieszka I kierował motocyklem mając ponad 2,2
promila alkoholu w organizmie. Na ul. Kolejowej
funkcjonariusze zatrzymali 46-latka, który pod
wpływem alkoholu kierował motorowerem.

– Coraz częściej kupujemy przez
Internet. Czy konsumenci kupujący towary przez Internet częściej padają ofiarą oszustw?
– Przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić opinie kupujących. Ważna jest nie tylko
treść komentarzy, ale ważniejsza jest ilość tych
komentarzy. Jeśli komentarzy jest kilka czy kilkanaście, ryzyko zakupu jest większe.
Trzeba też pamiętać, że większość zdjęć wystawionych do sprzedaży towarów wykonują
profesjonaliści. W rzeczywistości może być tak,
że otrzymany towar rozczarowuje swoim wyglądem, czy jakością. Dlatego też, warto wiedzieć, że nabywając towar od sprzedawcy internetowego, konsumenci mają prawo do jego
zwrotu, składając oświadczenie o odstąpieniu
od umowy w nieprzekraczalnym terminie 14
dni od daty jego otrzymania i odesłaniu towaru bez podawania przyczyny zwrotu.

n W Przedszkolu nr 1 odbył się, jak co roku
Bal Ekologiczny połączony z Dniem Leśnika.
Dzieci zaprezentowały inscenizację pt. „Chory
komin, czyli kochasz dzieci nie pal śmieci”.
Ekologiczny pokaz mody po raz kolejny ukazał
kreatywność i pomysłowość przedszkolaków
i ich rodziców. Natomiast dużą wiedzę na temat
ekologii zaprezentowały dzieci w quizie ekologicznym. Imprezę zakończyła zabawa przy muzyce. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl
n Przez tydzień siedemnastoosobowa grupa
młodzieży z Francji wraz z opiekunami gościła w Suwałkach. To członkowie Młodzieżowej
Rady Miasta Grande-Synthe, od ponad 40 lat
miasta partnerskiego Suwałk. Młodzi Francuzi
wzięli udział m.in. w obradach Młodzieżowej
Rady Miasta Suwałki. Sesję obserwowali też
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk
i Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Suwałkach.

– Ile osób w ciągu miesiąca korzysta
z Pani pomocy?
– Do rzecznika o pomoc, czy poradę miesięcznie zwraca się około 90-120 osób.
– Dziękujemy za rozmowę

Dane kontaktowe do Suwalskiego Rzecznika Praw Konsumenta: Urząd Miejski, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 82 08, fax 87 562 80 98, e-mail: mrzk@um.suwalki.pl
Przyjęcia interesantów: poniedziałek 8.00-16.00 wtorek, środa i czwartek 7.30-13.30,
piątek 7.30-11.30

n Wybory na nowego proboszcza suwalskiej
parafii ewangelicko-augsburskiej. Konsystorz
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
ogłosił wakans na stanowisku proboszcza suwalskiej parafii. Kandydatów można zgłaszać
od 1 do 31 maja.
n „Sing Out Loud!” – trzecia edycja Przeglądu
Dziecięcej Piosenki Angielskiej odbyła się
w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.
W przeglądzie uczestniczyły dzieci ze wszystkich suwalskich przedszkoli publicznych oraz
jednego niepublicznego. Organizatorkom,
Jolancie Michałowskiej-Głos oraz Monice
Żylińskiej-Turowskiej udało się stworzyć
sympatyczną atmosferę towarzyszącą występom dzieci. Podstawowym celem przeglądu
była popularyzacja języka angielskiego wśród
przedszkolaków.
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Dodatkowe terminy wywozu odpadów zmieszanych i BIO

W związku z przyjętą w marcu przez suwalskich radnych uchwałą w 2019 r. będą dodatkowe terminy wywozu odpadów zmieszanych
(niesegregowanych) i BIO. Poniższe daty są dodatkowe do nadal obowiązującego od początku tego roku harmonogramu odbioru śmieci.
W terminach podanych niżej nie będą odbierane segregowane odpady: plastyk, metal, szkło, papier.

I sektor (domki jednorodzinne)
I. ulice: Kołłątaja, Konarskiego, Krasickiego, Łanowa, Miodowa, Ogrodowa, Piękna, Sikorskiego, Staszica, Zielna, Żytnia;
II. ulice: Sejneńska, Szkolna, Przytorowa, Składowa, Przemysłowa, Piaskowa, Młynarska, Dąbrówka

Poniedziałek
29 lipiec; 30 wrzesień

III. ulice: Artyleryjska, Bałtycka, Bazarowa, Bohaterów, Husarii, Kawaleryjska, Kosynierów, Lazurowa, Lotnicza, Morska,
Partyzantów, Powstańców Śląskich, Ułanów Grochowskich, 41. Pułku Piechoty, Piekarskiego, Raczkowska, Saperska,
Targowa, Powstańców Wielkopolskich, Szwoleżerów, Wojczyńskiego, Zastawie;

Wtorek
30 lipiec

IV. ulice: Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka, Bielskobialska, Bydgoska, Chełmska Ciechanowska,
Częstochowska, Czwartaków, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, Iławska Jeleniogórska, Kaliska,
Katowicka, Kielecka, Konińska, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lubelska, Łomżyńska,
Łódzka, Majerskiego, Majora Hubala, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Opolska, Ostrołęcka, Pilska, Piotrkowska, Płocka,
Poznańska, Przemyska, Ptaszyńskiego, Radomska, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Siedlecka, Sieradzka, Skierniewicka,
Słupska, Sopocka, Szczecińska, Szwoleżerów, Tarnobrzeska, Tarnowska, Toruńska, Wałbrzyska, Warszawska, Węgorzewska,
Włocławska, Wojska Polskiego (do ronda), Wrocławska, Zamojska Zielonogórska, Papiernia, J. Dąbrowskiego, A. I. Koca,
M. Mackiewicza;

Środa
29 maj,
31 lipiec

V. ulice: 24 Sierpnia, Zygmunta Augusta, Augusta II Mocnego, Stefana Batorego Bakałarzewska, Bolesława Chrobrego,
Królowej Jadwigi, Filipowska, Grunwaldzka, Jana III Sobieskiego, Władysława Warneńczyka, Kazimierza Wielkiego,
Mieszka I, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Traktorzystów,
Wazów, Zarzecze;
VI. ulice: Bielickiego, Budowlana, Energetyczna, Górna, Górnicza, Innowacyjna, Łąkowa, Mechaników, Murarska, Polna,
Robotnicza, Rolnicza, Walerego Romana, Spokojna, Sportowa, Wiejska, Zahańcze, Żniwna;
VII. ulice: Klasztorna, Jasna, Mała, Pogodna, Słoneczna, Miła, Spacerowa, Cicha, Parkowa, Sianożęć, Staniszewskiego,
Utrata, Utrata Krótka, Miłosza, Kochanowskiego, Brzechwy, Sienkiewicza, Herberta, Szymborskiej, Prusa, Wyspiańskiego,
Słowackiego;
VIII. ulice: 1 Maja, Ciesielska, Noniewicza, Konopnickiej, Korczaka, Krótka, Osiedle II, Waryńskiego, Wigierska;
IX. ulice: Brylantowa, Bursztynowa, Diamentowa, Dubowo I, Wojska Polskiego od ronda (Zakłady przemysłowe i bloki),
Krzemowa, Papiernia, Platynowa, Rubinowa, Szafirowa, Topazowa, Turkusowa;

Czwartek
30 maj
29 sierpień

Piątek
31 maj
30 sierpień

II sektor
I. ulice: Chłodna, Kościuszki, Mickiewicza, Kanizji Mackiewicz, Muzyczna, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Wesoła, Środa
ks. Zawadzkiego;
29 maj
31 lipiec
II. ulice: Bukowa, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Lipowa, Olszowa, Wtorek
Orzechowa, Różana, Sosnowa, Wiśniowa, Wrzosowa;
30 lipiec
III. ulice: Armii Krajowej, Białorogi, Chopina, Czarnoziem, Falka, Kowalskiego(nr parzyste), Młynarskiego, Moniuszki,
Ogińskiego, Paca, Pułaskiego (nr parzyste), Studzieniczne, Szwajcaria, Szymanowskiego, Wyszyńskiego
IV. ulice: Dwernickiego, Narutowicza, Noniewicza, Żeromskiego, Kolejowa, Kowieńska, Parowozowa, Północna, Wylotowa, Piątek
Wileńska, Zwrotnicza, Podhorskiego, Grabowa, Świerkowa;
31 maj
30 sierpień
V. ulice: Akacjowa, K. Brzostowskiego, Brzozowa, Buczyńskiego, Dębowa, Jesionowa, Klonowa, Leszczynowa, Lutostańskiego,
Modrzewiowa, Nowomiejska, Papieża Jana Pawła II, Topolowa, Wierzbowa;

III sektor
I. ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, Franciszkańska, Hamerszmita, Kamedulska, A. W. Czwartek
Kowalskiego (numery nieparzyste), Krzywólka, Legionów, Ig. J. Paderewskiego, Wł. St. Reymonta, M. Reja, Szpitalna, Zacisze; 30 maj
29 sierpień
II. ulice: Gen. Wł. Andersa, J. Antoniewicza, W. Gałaja, A. Lityńskiego, R. Minkiewicza, Obozowa, A. Patli, Emilii Plater, Gen. K.
Pułaskiego (nr nieparzyste), Al. Putry, Marii Skłodowskiej-Curie, P. Suzina, Tysiąclecia Litwy,
W. Witosa;
W dniu odbioru pojemniki i worki z odpadami należy wystawić przed posesję do godz. 7.00
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Wydarzenia sportowe
Wigry przedostatnie

Dwa remisy i porażka. Taki jest bilans piłkarzy suwalskich Wigier
w ostatnio rozegranych meczach I ligi. Najpierw piłkarze Wigier zremisowali 3:3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Gole dla Wigier zdobyli: Kamil
Sabiłło w 36 min., Joel Huerts w 39 min. z karnego, Adrian Piekarski w 90
min. Dla rywali gole zdobyli: Michał Rzuchowski w 6 min., Adrian Rakowski
w 48 min. z karnego, Bartosz Jaroch w 60 min. Suwalska drużyna prawie
godzinę grała z przewagą jednego zawodnika, po tym jak jeden z piłkarzy rywali otrzymał czerwoną kartkę.

Złoto dla suwalskiego karateki

Zawodnik Suwalskiego Klubu Karate Damian Biłbak
wywalczył mistrzostwo Polski w kumite w kategorii 65
kg w 46. Mistrzostwach Polski seniorów karate kyokushin zorganizowanych w Lipnie. D. Biłbak pierwszą walkę przeszedł wolnym losem, a potem pokonał kolejno
trzech przeciwników. Wszystkie walki wygrał bez dogrywek poprzez wskazanie sędziowskie.
Jego dwaj bracia, Daniel i Sebastian Biłbak tym razem nie zdobyli medali. Obaj wygrali po dwa pojedynki, ale niestety przegrali walki decydujące o medalach. Michał Karpowicz z Suwalskiego Klubu Karate zadebiutował na zawodach ogólnopolskich jako sędzia. Kierownikiem ekipy był
shihan Marek Krejpcio.

Wycieczki rowerowe po Suwalszczyźnie

Już po raz czwarty suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na
cykl wycieczek rowerowych pod nazwą OSiR on Tour. Pierwsza rozpocznie
się 12 maja o godz. 9:30. Trasa będzie prowadziła z Suwałk przez Gawrych
Rudę, Dolinę Czarnej Hańczy, Leszczewek, Stary Folwark i dalej do Suwałk.
Jej długość ok. 35 km. Kolejne wycieczki są zaplanowane na: 15 czerwca
(trasa z Gołdapi przez Stańczyki do Suwałk), 22-24 lipca (rowerowa pielgrzymka do Wilna) oraz 7 września (trasa po Suwalszczyźnie, szlakiem jak
w maju). Więcej na: www.osir.suwalki.pl

W Suwałkach Wigry zremisowały 1:1 z ŁKS Łódź. Prowadzenie objął suwalski
zespół w 86 min. po rzucie karnym egzekwowanym przez Joela Huertasa.
W ostatniej akcji meczu w 93 min. sędzia podyktował rzut karny przeciwko suwalskiej drużynie i gola zdobył Maksymilian Rozwandowicz
W 31 kolejce suwalski zespół przegrał 0:5 z GKS w Tychach. Już do
przerwy Wigry przegrywały 0:3. Ponownie jednego z goli Wigry straciły po rzucie karnym. Warto zauważyć, że ostatnio niemalże w każdym
meczu sędziowie dyktują rzut karny przeciw suwalskiej drużynie. Wigry
zdobywają niewiele punktów (9 punktów w 11 meczach rozegranych po
przerwie zimowej), a rywale są dużo skuteczniejsi. Nic dziwnego, że suwalski zespół zajmuje przedostatnią lokatę w tabeli I ligi z dorobkiem 31
pkt. Teraz utrzymanie się w I lidze będzie bardzo, bardzo trudnym zadaniem. Kolejne dwa mecze Wigry rozegrają w Suwałkach. Pierwszy z nich:
5 maja o godz. 17 na stadionie przy ul. Zarzecze 26 z Sandecją Nowy Sącz.
Następnym ich rywalem będzie Puszcza Niepołomice.

Suwalskie futbolistki siódme

Piłkarki RESO Akademia 2012 Suwałki wywalczyły jeden punkt
w ostatnio rozegranych w Suwałkach meczach II ligi piłki nożnej kobiet
grupy mazowieckiej. Najpierw przegrały 1:5 z MOSiR Sieradz. Następnie
zremisowały 1:1 z Victorią Bartoszyce. W 16 meczach suwalska drużyna
wywalczyła 20 pkt i zajmuje siódmą lokatę w tabeli II ligi grupy mazowieckiej. W następnej kolejce RESO Akademia 2012 zagra w Piasecznie z GOSiR.

Wigry II na remis

W Michałowie piłkarze Wigier II Suwałki zremisowali z KS Michałowo
w meczu podlaskiej IV ligi piłkarskiej. Wigry II prowadzenie objęły po
golu Artura Sawickiego w 33 min. Tym razem w suwalskiej drużynie zagrało niewielu piłkarzy z pierwszego zespołu. Z dorobkiem 42 pkt Wigry
II zajmują czwartą lokatę w tabeli IV ligi. Już w najbliższą środę (1 maja)
o godz. 16 na suwalskim stadionie przy ul. Zarzecze 26 rozpocznie się kolejny ligowy mecz Wigier II z Hetmanem Białystok.

Suwalski SALOS w Słowenii

Dzień Matki na sportowo

„Suwałki Miss Run” to wydarzenie, które od pięciu lat organizuje suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bieg, który odbędzie się 26 maja nad
zalewem Arkadia, jak sama nazwa wskazuje jest skierowany wyłącznie do
Pań i początkowo związany był z obchodami Dnia Kobiet. Natomiast tegoroczna edycja odbędzie się w równie szczególnym dniu – Dniu Matki.
Podczas tegorocznej edycji zmianie uległa również formuła wydarzenia. Jego punktem kulminacyjnym będzie bieg wokół Zalewu Arkadia
– na dystansie około 5 km. Dodatkowymi atrakcjami będą: „Bieg w szpilkach” na dystansie 100 m, wybory Suwałki Miss Fashion Run 2019 oraz
Suwałki Miss Foto 2019. Dodatkowo na zakończenie imprezy obędzie się
losowanie atrakcyjnych nagród wśród Pań – uczestniczek, które pokonają dystans 5 km.
W tym roku bieg będzie miał charakter charytatywny. Opłaty za udział
w wydarzeniu zostaną przekazane na rzecz podopiecznych Niepublicznej
Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Bajka w Suwałkach. Pieniądze zebrane podczas biegu będą przeznaczone na remont kolejnej części budynku przy ul. Paca 4. Nowo remontowana szkoła na Paca ma mieć 400
m2 i „Bajka” wciąż potrzebuje pomocy, aby można było dokończyć prace. Warto podkreślić, że NTSP Bajka jest placówką bezpłatną – od rodziców dzieci nie są pobierane żadne opłaty. Szczegółowe informacje oraz
aktualizacje dotyczące nagród i uczestnictwa w dedykowanym wydarzeniu na facebooku Suwałki Miss Run 2019. Więcej na: www.osir.suwalki.pl

Sukces piłkarzy ze SP nr 11

Chłopcy z suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. pil.
Witolda Urbanowicza wygrali rywalizację wśród dziesięciolatków w wojewódzkim finale XIX edycji turnieju piłki nożnej „Z podwórka na stadion
o puchar Tymbarku” rozegranym w Sokółce. Tym samym awansowali do
finału ogólnopolskiego, który zostanie rozegrany od 29 kwietnia do 2 maja w Warszawie. Młodzi suwalscy piłkarze w finale wygrali 6:5 w rzutach
karnych z kolegami z Akademii Techniki Białystok. Najlepszym bramkarzem turnieju wśród dziesięciolatków został wybrany Jakub Iwanowski
z suwalskiej SP nr 11. Ich trenerem jest Tomasz Czygier.

30 kwietnia w Ljubljanie (Słowenia) rozpoczną się XXX Światowe
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. Wielka międzynarodowa impreza, będzie
gościć ponad 1000 zawodników z 14 krajów. Przez 6 dni rywalizować oni
będą w: piłce nożnej (futsal na trawie), siatkówce, koszykówce i tenisie stołowym. Lokalne Stowarzyszenie Salos Suwałki reprezentują siatkarki z rocznika 2001-2002, które zajęły drugie miejsce w ostatnich Ogólnopolskich
Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej. Wyjazd nie byłby możliwy bez wsparcia: Urzędu Miejskiego Suwałk, Reso Europa Service, Drewlux, Hedan-Pak,
Aquael, Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak, Tauron, Fundacji LOTTO.
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>> Suwalczanie 300-lecia
Za rok jubileusz 300-lecia naszego miasta. Z tej okazji na łamach „DwuTygodnika
Suwalskiego” przybliżamy postaci nieżyjących suwalczan, które wywarły znaczący wpływ na życie naszego miasta i kraju. Skupiamy się na suwalskich wątkach
w ich życiu i używamy współczesnego nazewnictwa np. ulic, tak by ułatwić lekturę
naszym Czytelnikom.

Publikowane teksty nie mają charakteru naukowego, lecz raczej stanowią
zapis pamięci historycznej. A wszystko po to, by na 100 -lecie w yzwolenia Suwałk ogłosić wśród Czytelników
„DwuTygodnika Suwalskiego” plebiscyt
na Suwalczanina 300-lecia. Dotąd przypomnieliśmy 28 postaci wybitnych suwalczanek i suwalczan.

Generał
Zygmunt Podhorski
Urodził się 25 maja 1891 roku
w majątku Popudnia, w ówczesnej
guberni kijowskiej, w rodzinie Piotra
i Klementyny z Lipkowskich. Studiował
w Studium Rolniczym UJ w Krakowie,
które ze względu na I wojnę i wojnę
polsko-bolszewicką ukończył dopiero w połowie lat dwudziestych. W czasie I wojny światowej walczył w kawalerii rosyjskiej. W 1917 r. na skutek swoich starań Podhorski uzyskał
przydział do polskiego 1 pułku ułanów, gdzie został dowódcą plutonu, a następnie szwadronu. 3 listopada 1918 powrócił do Polski.
Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 9 września 1920 r. powierzono mu dowództwo 1 pułku Ułanów Krechowieckich. Pułkiem
tym dowodził do 29 lipca 1927 r. Potem był komendantem Centrum
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu i dowódcą XIII Brygady
Kawalerii w Płocku, a następnie Suwalskiej Brygady Kawalerii
w Suwałkach. 19 marca 1938 otrzymał awans na generała brygady.
W czasie kampanii wrześniowej 1939 dowodził Suwalską
Brygadą Kawalerii, wchodzącą w skład Samodzielnej Grupy
Operacyjnej „Narew”. Czasowo, w dniach 9-10 września, sprawował dowództwo SGO „Narew”. 11 września objął dowodzenie Grupy
Operacyjnej Kawalerii, w skład, której weszła Suwalska BK i Podlaska
Brygada Kawalerii. Wyprowadził następnie grupę z okrążenia i przebił się do Puszczy Białowieskiej, gdzie 20 września zreorganizował
grupę w Dywizję Kawalerii „Zaza”, nazwaną tak od jego pseudonimu. W ostatnich dniach września 1939, podporządkował Dywizję
Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie”, w składzie której wziął
udział w ostatnich walkach kampanii wrześniowej, pod Kockiem.
Po kapitulacji 5 października 1939, gen. Zygmunt Podhorski dostał
się do niewoli niemieckiej. Przez wielu historyków jest oceniany jako jeden z najlepszych polskich dowódców kampanii wrześniowej.
Przebywał początkowo w obozach jenieckich (oflagach).
Najdłużej w Murnau, skąd został uwolniony 5 kwietnia 1945 r.
19 czerwca 1945 r. został wcielony do służby w Polskich Siłach
Zbrojnych na Zachodzie oraz mianowany zastępcą dowódcy Bazy
2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Po demobilizacji zamieszkał
z rodziną w Londynie. Środki na utrzymanie zdobywał jako pracownik zakładu krawieckiego. Był przewodniczącym Rady Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej. Publikował opracowania historyczno-wojskowe na łamach polskiej prasy emigracyjnej. W 1923 r.
Zygmunt Podhorski ożenił się z Marią Zdziechowską. Mieli dwoje dzieci: Piotra i Marię. Imię generała Zygmunta Podhorskiego
nosiła 4 Suwalska Brygada Kawalerii Pancernej oraz II Liceum
Ogólnokształcące w Suwałkach i jedna z suwalskich ulic. Zmarł
12 września 1960 w Londynie. Został pochowany na Cmentarzu
Brompton w Londynie.
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Tym razem wspominamy dwóch żołnierzy: generała Zygmunta Podhorskigo,
dowódcę Suwalskiej Brygady Kawalerii
walczącej w kampanii wrześniowej 1939
roku oraz dowódcę pierwszej organizacji partyzanckiej utworzonej we wrześniu
1939 roku na Suwalszczyźnie – kapitana
Stanisława Bielickiego.

Kapitan
Stanisław Bielicki
Pierwszy partyzant na Suwalszczyźnie,
a może nie tylko. Jeszcze ostatnie polskie oddziały wojskowe walczyły z Niemcami na Helu
i pod Kockiem, a kapitan Stanisław Bielicki rozpoczął już organizowanie konspiracji. Przyjął
pseudonim „Ziomek”.
Urodzony w 1901 r. na kresach, brał udział
w walkach o niepodległość, a także w wojnie
polsko-bolszewickiej. Pozostał w wojsku jako
oficer zawodowy. Otrzymał przydział do Korpusu Ochrony Pogranicza i będąc na granicy litewskiej poznał swą późniejszą żonę, Wandę Korejwo. Tam
też zastał go wybuch II wojny światowej.
W „Biografiach suwalskich” wydarzenia z końca września 1939 r. opisał
Jerzy Klimko: „Cofali się właśnie przed nadchodzącą Armią Czerwoną, która zaatakowała Polskę zdradziecko od tyłu. Bielicki miał tajny rozkaz od generała Olszyny-Wilczyckiego, by pozostać na Suwalszczyźnie i przygotować
grupę dywersyjno-zwiadowczą, a także kadrę dowódczą dla przyszłego powstania przeciw okupantom. Powszechnie przecież wierzono, że na wiosnę
ruszy ofensywa potężnych aliantów, zmiażdży armie najeźdźców, a wtedy
społeczeństwo przystąpi do powszechnego rozbrajania Niemców (tak, jak
to miało miejsce w 1918 roku).”
Po kampanii wrześniowej kpt. St. Bielicki pozostał na Suwalszczyźnie.
Zorganizował grupę, która przyjęła nazwę „Tymczasowa Rada Ziemi
Suwalskiej”, a jej dowódca – pseudonim „Ziomek”. Bielicki zamieszkał
w Suwałkach u Wawrzyńca Moderackiego (ul. T. Kościuszki 47). Konspiratorzy
zorganizowani w trójkową siatkę gromadzili broń, a także wydawali ulotki pisane na maszynie. Stałego schronienia udzielał im Józef Korejwo.
W tym czasie pojawiło się niebezpieczeństwo, o którym Bielicki nie
wiedział. Jeden z członków tajnej organizacji, Zygmunt Majchrzak był
od 1935 r. agentem niemieckiego wywiadu – Abwehry. Po wkroczeniu
Niemców do Suwałk został agentem gestapo. Wróg był informowany na
bieżąco o zamierzeniach konspiratorów. Aresztowania nie nastąpiły od
razu. W listopadzie 1939 r. Bielicki zaplanował pierwszą akcję dywersyjną. Miano wysadzić w powietrze kino „Filmia” przy ul. T. Kościuszki 82,
dostępne tylko dla Niemców. Zgromadzono materiały wybuchowe, czyniono przygotowania do podkopu z piwnic sąsiedniej kamienicy. 16. listopada aresztowano na ulicy St. Bielickiego i Włodzimierza Pileckiego, a pozostałych członków tajnej organizacji zatrzymano w domach. Nastąpiło
wielomiesięczne śledztwo. Jednakże aresztowani nie załamali się i nie
wydali ani towarzyszy, ani miejsc ukrycia broni. Wzięto tylko tych, których znał zdrajca Majchrzak.
Sąd odbył się w Ełku (niektóre źródła podają, że w Tylży). Wszyscy aresztowani członkowie ugrupowania Bielickiego skazani zostali na karę śmierci, którą wykonano 26 kwietnia 1940 r. w tzw. Lesie Szwajcarskim koło
Suwałk. Część konspiratorów otrzymała wyroki więzienia i, oprócz Jana
Taraszkiewicza, zginęła w obozach koncentracyjnych. Pośmiertnie Stanisław
Bielicki został awansowany do stopnia majora.
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Złota drużyna

Siatkarze suwalskiego Ślepska wygrali I ligę.
W ostatnim meczu rozegranym w Suwałkach
przy wypełnionej po brzegi hali Ślepsk wygrał
3:1 (25:18, 29:31, 25:19, 25:19) z faworyzowaną
Stalą Nysa. Suwalski zespół wygrał 3:0 rywalizację w finale ze Stalą. Zwycięski skład Ślepska:
Wojciech Winnik, Kamil Skrzypkowski, Jakub
Rohnka, Kacper Gonciarz, Paweł Filipowicz,
Cezary Sapiński, Wojciech Siek, Jan Tomczak,
Patryk Szwaradzki, Mateusz Laskowski,
Jakub Macyra, Jakub Krupiński, Jewgienij
Kapajew, Łukasz Rudzewicz. Suwalski zespół
trenowali: Mateusz Mielnik i Mateusz Kuśnierz
oraz Andrzej Sawicki, Damian Słabiński
i Grzegorz Czetowicz. Siatkarze Ślepska odebrali medale i puchar za zwycięstwo w I lidze
z rąk prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza
i wiceprezesa PZPS Piotra Sieńko.
Ślepsk Suwałki grał w I lidze od sezonu
2009/2010. W ostatnich pięciu sezonach cztery razy był w czołowej czwórce.

Forma na czas

Ślepsk znakomicie zagrał w tegorocznych
play-off. Był nie do zatrzymania. Kolejno pokonał BBTS Bielsko-Biała, Lechię Tomaszów
Mazowiecki i Stal Nysę. W rundzie zasadniczej
Ślepsk z 17 zwycięstwami i 9 porażkami zajął
czwartą lokatę. Najdłuższy mecz Ślepsk rozegrał 10 listopada w Kielcach z Buskowianką. Aby
wygrać to spotkanie 3:2 siatkarze suwalskiego zespołu potrzebowali 2 godzin i 21 minut.
Natomiast najkrócej trwał mecz w Jaworznie,
gdzie po 1 godzinie i 9 minutach Ślepsk przegrał 0:3. Najczęściej w I lidze mecze Ślepska
transmitowały sportowe kanały ogólnopolskiego Polsatu. 10-krotnie spotkania suwalskiej
drużyny mogli oglądać telewidzowie ogólnopolskiej stacji telewizyjnej.
W suwalskiej hali OSiR średnio jeden mecz
Ślepska oglądało 446 widzów. To ponad trzykrotnie mniej niż wynosiła średnia liczba widzów na meczach w Nysie. Niestety procent
wykorzystania suwalskiej hali na meczach
Ślepska nie należał do najwyższych. Podczas

Zwycięska drużyna z władzami Suwałk oraz pracownikami klubu MKS Ślepsk
meczów kibice zajmowali tylko 69% miejsc dostępnych w hali OSiR, co dało Ślepskowi piąte
miejsce w I lidze.

trzebne m.in. na wzmocnienia składu drużyny,
bo trudno będzie podjąć walkę w Plus Lidze bez
wzmocnień składu drużyny.

Plus Liga bliżej

Siatkarze Ślepska spełnili sportowe wymogi jeżeli chodzi o awans do Plus Ligi. Teraz trzeba spełnić wymogi organizacyjne i finansowe.
A tych jest sporo. Miejski Klub Sportowy Ślepsk
Suwałki już kilka tygodni temu złożył wniosek
o przyjęcie do Plus Ligi i w przeddzień decydującego meczu ze Stalą rozpoczął się proces weryfikacji. Ślepsk zakupił już akcje Polskiej Ligi
Siatkówki za 200 tys. zł, spółki zarządzającej
rozgrywkami ekstraklasy. Trwa budowa przy
ul. Zarzecze hali na ponad 2 tys. widzów, która
spełni wymogi Plus Ligi. Inwestycja ma zakończyć się w sierpniu, chociaż ten termin może
nieco opóźnić się.
Teraz pora zgromadzić odpowiedni budżet. Musi on zapewniać atrakcyjność i wysoki
poziom sportowy. Najsłabsze zespoły Plus Ligi
trwającego sezonu dysponowały budżetami
wynoszącymi 3-3,5 mln zł. Pieniądze będą po-

>> Seniorzy strzelali
Za nami druga odsłona tegorocznej edycji Suwalskiej Olimpiady Seniorów.
W zawodach strzeleckich, które odbyły się w Klubie Strzeleckim LOK Wigry
pod czujnym okiem Kazimierza Jakimowicza, udział wzięło ponad 30 osób.
W kategorii kobiet wygrała Dorota Olszewska, która wyprzedziła Stanisławę Radkiewicz i Teresę Wysocką-Kluczny. Wśród panów zwyciężył Jan Bartosiewicz przed Zbigniewem Wierzbińskim
i Andrzejem Klucznym. Wszyscy seniorzy biorący udział w zawodach
strzeleckich otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast finaliści medale i drobne upominki.
To nie koniec tegorocznych zmagań sportowych suwalskich seniorów. W zawodach lekkoatletycznych im. Ryszarda Roguckiego zmierzą się oni w niedzielę 9 czerwca na stadionie lekkoatletycznym, przy
ul. Wojska Polskiego. A 7 września wyruszą na wycieczkę rowerową. Trasa
będzie prowadziła z Suwałk przez Gawrych Rudę i Stary Folwark. W tej
konkurencji nie będzie liczył się czas, ani miejsce na podium, a jedynie

Po finałowym meczu sportową karierę zakończył
Wojciech Winnik. Rozpoczynał ją w 1994 r. w Suwalskim Uczniowskim Klubie Sportowym Siatkówki w drużynie trenowanej przez Tadeusza Jasińskiego. Potem były czołowe polskie kluby siatkarskie
Trefl Gdańsk i AZS Olsztyn. Przed 7 laty wrócił do
pierwszoligowego Ślepska Suwałki. Od kilku lat był
grającym prezesem tego klubu

Fot.Teresa Wysocka-Kluczny

>>

30.04.2019

udział. Ostatnią konkurencją będzie turniej bowlingowy, który zostanie rozegrany 7 października w MK Bowling (Suwałki Plaza), przy ul. gen.
J. Dwernickiego 15.
Szczegóły oraz regulamin pod numerem telefonu 87 566 32 81 oraz
na stronie osir.suwalki.pl
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Europejska zmiana w Suwałkach

Mija piętnaście lat od historycznej chwili, gdy Polska znalazła się w Unii Europejskiej. To dobry moment do refleksji
i zastanowienia się nad tym, jak my suwalczanie wykorzystaliśmy możliwości, które stworzyła UE. Aby to ułatwić naszym
Czytelnikom, przypomnijmy, jak wyglądało kilka miejsc w naszym mieście przed wejściem do Unii Europejskiej i porównajmy je ze stanem aktualnym.
Polska do Unii Europejskiej wstąpiła 1 maja 2004 roku. Ten
dzień (a raczej noc, bo nasz kraj znalazł się w UE o północy z 30
kwietnia na 1 maja) wielu Polaków wciąż pamięta. To był historyczny wybór. Unia Europejska to przede wszystkim wciąż zmieniająca się wspólnota kulturowa, uniwersalne wartości i swoboda podróżowania. Chociaż nie powinniśmy na UE patrzeć tylko

jako na źródło pozyskiwania pieniędzy na rozwój, to jednak jest
to najbardziej widoczny efekt jej działalności.
Od 2004 roku do Suwałk trafiło ok. 600 mln zł z funduszy
unijnych. Większość z nich pozyskał suwalski samorząd miejski. Za te pieniądze zrealizowano szereg inwestycji m.in. drogowych. Część z nich trafiła wprost do suwalczan w ramach tzw.
projektów miękkich. Inwestowały też spółki komunalne. Duże
kwoty z funduszy unijnych pozyskały suwalskie placówki medyczne oraz przedsiębiorcy.
Oczywiście może ktoś powiedzieć, że Suwałki bez Unii i tak
by się rozwijały. Zgoda. Tylko gdyby zabrać te 600 mln zł funduszy unijnych, które trafiły od 2004 roku do Suwałk, to skąd
byśmy je wzięli? Na pewno warto się nad tym zastanowić.

Przed Unią Europejską				TERAZ

W latach 2012-2014 za pieniądze unijne i samorządowe przebudowano Plac Marii Konopnickiej, gdzie odbywają się różne imprezy
plenerowe. Po przebudowie plac stał się miejscem spotkań suwalczan, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim w ogródkach restauracyjnych.
Pojawiły się tutaj m.in. podświetlane fontanny, place zabaw, a okoliczne kamienice zostały podświetlone

Przebudowę kilkudziesięciu suwalskich ulic dofinansowano z pieniędzy unijnych. Jedną z pierwszych była ulica Reja. Z większych
suwalskich ulic wyremontowano bądź trwają ich remonty m.in.: Grunwaldzkiej, Sikorskiego, Bakałarzewskiej, 24 sierpnia (z mostem), Wigierskiej, Leśnej, Armii Krajowej, 100-lecia Niepodległości Polski, Rotmistrza Witolda Pileckiego i Sejneńskiej
12
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Przed Unią Europejską				TERAZ

Na terenie dawnej jednostki wojskowej, a później targowiska miejskiego przy wsparciu z Unii Europejskiej wybudowano salę koncertowo-teatralną z widownią na 678 miejsc oraz aquapark z pływalnią, częścią saunową i gabinetami odnowy biologicznej

Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach kosztował 67 mln zł. Stanowią go budynki o powierzchni blisko ośmiu tysięcy metrów kwadratowych, w których znajdują się biura, hale produkcyjne i lokale usługowe. Połowę powierzchni zajmuje inkubator
technologiczny. W pozostałej części znajduje się Centrum Energii Odnawialnej, Regionalna Platforma Multimedialna, Centrum konferencyjno-wystawiennicze oraz Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji

Przebudowano stadion piłkarski wzbogacając go o podgrzewaną płytę boiska, sztuczne oświetlenie oraz zadaszoną trybunę.
W kompleksie stadionowym wybudowano także pole caravaningowe
13
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Interesująco zapowiadają się najbliższe miesiące nad Wigrami. W tym roku Wigierski Park Narodowy
obchodzi rocznicę 30-lecia swego istnienia. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji. Z kolei Fundacja
Wigry PRO przygotowała szereg wydarzeń z okazji 20-lecia pobytu św. Jana Pawła II w Wigrach.

>>

Wigierskie jubileusze

W czerwcu (8, 9, 10 czerwca) zaplanowany został weekend papieski
– z modlitwą, spływem kajakowym, rajdem rowerowym i odwiedzinami w domu Państwa Milewskich, u których gościł
papież Jan Paweł II. 15 sierpnia z okazji odpustu parafialnego odbędzie się
Jarmark Wigierski. Obchody 20-lecia pobytu papieża nad Wigrami zakończą się
październikowym Międzynarodowym
Plenerem Malarskim z jej kuratorem prof.
Andrzejem Strumiłło.

sztuki teatralnej „Na co komu ten Park”.
W 1988 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o powołaniu Wigierskiego
Parku Narodowego od 1 stycznia 1989 r.
Późniejsza nowelizacja rozporządzenia
Rady Ministrów z 1997 roku zwiększyła
powierzchnię parku do 15085 hektarów,
z czego lasy stanowią około 63%, wody
19%, grunty rolne 15%, a inne użytki 3%
tej powierzchni.

XXX-lecie WPN

Pierwsze jubileuszowe wydarzenie
w Wigierskim Parku Narodowym odbędzie się 18 maja. Będzie to Noc Muzeów.
28 czerwca planowana jest gra terenowa. Prawdziwym przebojem może być
wystawa, której otwarcie zaplanowano na 4 lipca pod nazwą „Z Wigrami
w tytule”. Będą na niej prezentowane
między innymi, niezapomniane składaki, czyli rowery „Wigry” produkowane
w wielu wersjach do lat 90-tych ubiegłego wieku. Nie zabraknie pamiątek z
Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry
Suwałki, części wyposażenia statków
oraz okrętu ORP Wigry i piwa „Wigry”.
Na 10 października planowana jest sesja popularnonaukowa oraz premiera

Wigierski Park Narodowy warto odwiedzać
nie tylko z okazji jubileuszu

>> PWiK zarybia Czarną Hańczę
Ponad 40 tysięcy sztuk
pstrąga potokowego wypuszczono do Czarnej Hańcz y.
K ilkumiesię c zne r yby zo stały wypuszczone do rzeki
w pobliżu suwalskiej oczyszczalni ścieków. To działanie,
które obiecało zrealizować
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Suwałkach po ubiegłorocznej awarii oczyszczalni
ścieków. W czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej poinformowano, że z rzeki wyłowiono
ok. 120 kg śniętych ryb.
30 lipca 2018 roku podczas
konferencji prasowej, na której
poinformowano o przyczynie i
To znacząca ilość ryb, która zdecydowanie
wzmocni zarybienie rzeki na obszarze miasta oraz na odcinku
do jeziora Wigry. Ryba ta doskonale czuje się w chłodnej wodzie
i rozprzestrzenia się w nurcie rzecznym, zarówno z prądem jak
i pod prąd – powiedział Waldemar Bujkowski,
kierownik Ośrodka Zarybieniowego Gospodarstwa Rybackiego PZW
w Gawrych Rudzie
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skutkach awarii oczyszczalni ścieków Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk zapowiedział, że PWiK zostanie zobowiązany do zarybienia rzeki Czarnej Hańczy. – Będziemy chcieli zrekompensować stratę jaką
wywołała ta awaria – mówił wtedy Ł. Kurzyna. Teraz to działanie zostało zrealizowane. Ryby trafiły do Czarnej Hańczy. Pstrąg rzeczny jest rybą drapieżną. Potrafi osiągać rozmiar do 80 cm oraz masę nawet do 5 kg.
Ryba nie powinna być łowiona na przynęty naturalne, które powodują,
że wyławiane są często niewymiarowe sztuki. Bez intensywnego zarybiania już dawno pstrąg zniknąłby z wielu rzek.
Przy zarybianiu obecny był Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Akcja odbyła się z udziałem pracowników Polskiego Związku Wędkarskiego,
przedstawicieli suwalskiego samorządu oraz pracowników PWiK.
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zaproszenia suwalskie
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
ul. E. Plater 33A zaprasza:
¿ na wystawę Kamishibai według Marty
Taraszkiewicz – Galeria na schodach oraz
Sala im. Jadwigi Towarnickiej, wystawa czynna do końca maja;
¿ uczniów klas od II do V szkół podstawowych z Suwałk i powiatu suwalskiego do udziału w konkursie recytatorskim „Tuwimowo” w 125 rocznicę urodzin Juliana Tuwima. Zadaniem
uczestników będzie zaprezentowanie wybranego wiersza z książki „Tuwimowo”. Poprawnie wypełnione karty zgłoszenia można nadsyłać do 15 maja na adres: Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej
w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki z dopiskiem „Tuwimowo”.
Informacje o konkursie pod nr tel. 87 565-62-45 w. 13, 17, 18 lub e-mailem:
metodyka@bpsuwalki.pl;
¿ do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną” z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Ziemi
Suwalskiej. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 87 565-62-46 wew. 13, 17, 18, 24 lub e-mailem: metodyka@bpsuwalki.pl
¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach do
udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina, który upoważnia do zakupu biletu na film 2D
(w cenie 18 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Film objęty akcją: „Dumbo”.
MIDICENTRUM – oddział Biblioteki, ul. Witosa 4A zaprasza na:
¿ LEGOdzinki – dla dzieci pasjonujących się budowaniem z klocków
– w poniedziałki i piątki w godzinach od 15 do 17. Wstęp wolny.
¿ Familijne soboty – zajęcia otwarte dla rodzin w godzinach 10-14;
¿ Szyjemy torby na zakupy – 13.05 w godz. 17.15-18.45, dla dorosłych.
stowarzyszenie przyjaciół suwalszczyzny
oraz Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69
zapraszają na:
¿ debatę „Drogi Suwalszczyzny do Niepodległości. 1918-1920” – 16.05,
godz. 16. Pierwsza z dwóch debat historycznych poświęconych problematyce procesu odzyskiwania niepodległości przez Suwalszczyznę.
Wystąpią dr Krzysztof Skłodowski i Jarosław Szlaszyński. Całość poprowadzi historyk, archiwista i regionalista Sławomir Filipowicz. Debaty odbędą się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ DKF 13: „Uczciwy człowiek” – 8.05, godz. 18, Sala Kameralna.
Wyjątkowy film. Kręcony prawie w konspiracyjnych warunkach w Iranie.
Bilety 12 zł w kasie SOK.
¿ Kodomo no hi, czyli japoński Dzień dziecka – 10.05, godz. 16, Patio
SOK. W majowym Alfabecie Wyobraźni dzieci i dorosłych czeka egzotyczna wyprawa do Japonii.
¿ Wernisaż wystawy „Kolekcja SOK – Grafika” – 10.05, godz. 18, Galeria
Patio. Już kolejny raz SOK zaprezentuje swoje zbiory, tym razem grafiki.
Wszystkie autorstwa uznanych i cenionych twórców, w tym dwóch japońskich artystów. Wstęp wolny. Wystawa czynna do 30 czerwca.
¿ 10-11.05 – Światła Broadwayu. Podróż do marzeń, Sala im. A. Wajdy,
ul. Jana Pawła II 5. Jubileuszowy spektakl Studia Tańca Dance Academy,
które w tym roku świętuje swoje pięciolecie.
Galeria Sztuki Współczesnej
– Galeria Andrzeja Strumiłły, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ Jubileusz 10-lecia – 10.05. Otwarcie wystawy malarstwa i rysunku
Andrzeja Strumiłły „Mandale”; godz.
18 – Centrum Sztuki Współczesnej,
ul. Kościuszki 45. Kontynuacja jubileuszu w Muzeum Okręgowym, ul.
T. Kościuszki 81, Sala balowa, godz.

19.15 – z historii galerii – pokaz filmowy, godz. 19.30 – koncert Orkiestry
Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, godz. 20.30 – życzenia urodzinowe,
tort jubileuszowy. Wystawę będzie można oglądać do połowy czerwca.
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:
¿ wystawę „Judaika w sztuce ludowej”. Prezentowane są na niej trzy
główne zakresy tematyczne: biblijny, ogólnokulturowy i zagłady Żydów.
Wystawa czynna do końca maja.
Black Pub Komin, ul. Emilii Plater 1 zaprasza na:
¿ Lolix Baletix. 30.04, godz. 18. Każdy zna i wie że dobra zabawa nie
kończy sie na lol., a na LOLIX. Tuż Przed Majówką mega impreza: grill*
Befor Party* scena* After Party*. O klimat imprezy zadbają: Karol Lolo
(LOLEK), Piotr Pisarenko (W-LINE), Arti (80’s), Tomasz Narewski (TONNY);
¿ Double Kick Tour – 01.05, godz. 19-22, zagrają: Put’ Solntsa, Amalgama
RU, Amnestia PL;
¿ 2.05, godz. 19, Gitara W Mieście. Gitara wraca
na majówkę, odpalamy scenę letnią, zapraszamy na
wspólne śpiewanie pod chmurką, kocioł i ognisko
obowiązkowe. Zagra i zaśpiewa wspaniała Anna Poniatowska. Wstęp wolny, ale miło będzie jak dorzucicie grosika do nowej gitary Ani.
Rozmarino, ul. Kościuszki 75 zaprasza na
19. Wielką majówkę muzyczną
¿ 30.04 godz. 19 zagra GOLDIES OLDIES – usłyszymy niezapomniane
przeboje wielkich gwiazd w ciekawych aranżacjach i rytmach: swing, jazz, latino, bassa nova po angielsku, hiszpańsku i portugalsku,
¿ 1.05 godz. 19 – wystąpi zespół Dreszcz
– repertuar zespołu to kompozycje z tekstami i muzyką Tomasza Kierejszy. Dreszcz
wykonuje także obszerny materiał ze znanymi utworami Tadeusza Nalepy i Miry
Kubasińskiej. Oprócz tego gra znane i lubiane covery takich wykonawców jak: BB
King, Stevie Ray Voughan, John Mayall, Eric Clapton, Rory Gallagher,
Allman Brothers Band, Gary Moor czy ZZ Top,
¿ 2.05 godz. 19 – wystąpi zespół Piano Blues Band – występowali: z Suwalską Orkiestrą Kameralną z projektem pamięci Tadeusza Nalepy, podczas
Suwałki Blues Festiwal 2014 pod dyrekcją M. Bambinowa oraz ze skrzypkiem A. Marszałkiem. W repertuarze zespołu znajdziemy kompozycje lidera zespołu, pianisty i aranżera – K. Krzesickiego oraz standardy bluesowe;
¿ 3.05 godz. 19 – jubileuszowe 60. Jam Session, wstęp wolny;
¿ 4.05 godz. 19 – na szantowanie zaprasza Zmiana Wachty – wstęp wolny. Telefoniczna (87 563 24 00) rezerwacja 5 zł.
Suwalski Klub Kolekcjonerów oraz Suwalski Oddział Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego zapraszają:
¿ 19.05. w godz. 10-12, otwarte spotkanie w patio Suwalskiego Ośrodka
Kultury, ul. Jana Pawła II 5. W programie, prezentacje zbiorów, wymiana, pozyskanie eksponatów, bezpłatne wyceny i konsultacje. Kolejne
spotkania w każdą trzecią niedzielę miesiąca z przerwą wakacyjną.

W kinie

Cinema Lumiere,
ul. Dwernickiego 15,
zaprasza na filmy:

– do 2 maja – „Praziomek” (komedia animowana), „After” (melodramat),
„Avengers: Koniec gry” (akcji/s-f), „Vox Lux” (musical/dramat);
– od 3 maja – „Smętarz dla zwierzaków” (horror),
„Corgi, psiak królowej” (komedia animowana/przygodowy), „Manu. Bądź sobą!” (komedia animowana/przygodowy);
– 7 maja – „Złodziejaszki” (dramat) film wyświetlany
w cyklu KINO KONESERA;
– od 10 maja – „Kraina cudów” (komedia animowana/
przygodowy), „Niedobrani” (komedia), „Podły, okrutny,
zły” (thriller/kryminalny), „Topielisko. Klątwa La Llorony”
(horror);
– 15 maja – „To właśnie życie” (melodramat) film wyświetlany w cyklu BABSKIE WIECZORY.
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Dyżury Suwalskiej Rady Seniorów
Dyżury odbywają się w pierwsze i ostatnie poniedziałki
miesiąca w godz. 12-14 w Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, przy ul. Kościuszki 71.
6 maja – Józef Kamiński, 27 maja – Wiesława Kwaterska
3 czerwca – Maria Jolanta Lauryn, 24 czerwca – Andrzej Łapiński
e-mail: seniorzy@um.suwalki.pl

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 kwietnia
2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 10.04.2019 r. do
02.05.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr
165/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku). 
130/2019

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. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2019
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 23 kwietnia
2019 r. do 9 maja r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rekreacyjne
na okres 11 lat Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Białymstoku
(Zarządzenie Nr 180/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 kwietnia 2019
r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul.
Stanisława Staniszewskiego.
138/2019

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. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
15 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21
dni (od 15.04.2019 r. do 06.05.2019 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk
Nr 172/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku). 
135/2019

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego u zbiegu
ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej 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 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach
uchwały Nr VI/71/2019 z dnia 27 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej w Suwałkach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5
lub w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
ul. Mickiewicza 1, 16‑400 Suwałki w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

129/2019
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Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 33437/3 o powierzchni 0,4513 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie nr 9 w Suwałkach przy ul. Aleksandry Piłsudskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041067/9. Nieruchomość
przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Szczegółowe
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Nr 40.1 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/452/2017 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2017 roku.
Cena wywoławcza: 529 000 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
Wadium: 52 900 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1
w sali nr 146.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111
0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 13 czerwca
2019 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika 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 małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają
w związku małżeńskim.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bulwarowej i Zacisze
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 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XV/170/2015
z dnia 29 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w rejonie ulic Bulwarowej i Zacisze w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.05.2019 r. do 07.06.2019 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale
Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 8.00
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.
działka oznaczona numerem geodezyjnym 31946/1 o powierzchni
3,5639 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0007, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,0871 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 3,4768 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat
tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym im.
Marii Konopnickiej w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XII/127/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. opublikowaną w
Dziennku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 23 listopada 2015 r.,
poz. 3745 część przedmiotowej działki zawiera się w konturze o symbolu
29R – tereny rolne bez prawa zabudowy, a pozostała część zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr
XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. opublikowaną w Dziennku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r., poz.1915. zawiera się w konturze o symbolu 5KD – ulica wyznaczająca pas drogi publicznej klasy „Z” – zbiorcza.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 430 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 143 zł (słownie: sto czterdzieści trzy złote)
działka oznaczona numerem geodezyjnym 20682/2 o powierzchni
1,3513 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0002, sklasyfikowana, jako grunty orne klasy VI o powierzchni 1,3513 ha. Termin dzierżawy
na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie
do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 540 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych).
Wadium w wysokości 54 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote)
działka oznaczona numerem geodezyjnym 20682/3 o powierzchni
1,8502 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0002, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,5844 ha, grunty orne
klasy VI o powierzchni 1,2658 ha. Termin dzierżawy na okres 3 lat tj. do 30
września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 740 zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych).
Wadium w wysokości 74 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote)
działki oznaczone numerem geodezyjnym 20678/2, 20679/2, 20677/2 o
łącznej powierzchni 2,7368 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 0002, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o powierzchni 2,7368
ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca
zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad
racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 100 zł
(słownie: jeden tysiąc sto złotych).
Wadium w wysokości 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych)

do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 16.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim
w Suwałkach, Referat Urbanistyki, ul. Kościuszki 45, I piętro w godzinach
od 9.00 do 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2019 r.
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działki oznaczone numerem geodezyjnym 20678/3, 20679/3, 20677/3 o
łącznej powierzchni 3,0527 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 0002, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o powierzchni 1,2151 ha,
grunty orne klasy VI o powierzchni 1,8376 ha. Termin dzierżawy na okres do
3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla
przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 230 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 123 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote)
część działki oznaczona numerem geodezyjnym 22518 o powierzchni
0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 0004, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany
będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote)
Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza
1 w sali nr 146.
Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą
brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek
Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 15 maja 2019 r. W tym dniu kwota
wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez
organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca
się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn
może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w
Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.
134/2019
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>> Nadzieja leczy
Przed 30 laty w polskich szpitalach pojawili się kapelani. Regulacje prawne z 1989 r.
mówią o tym, iż pacjenci placówek ochrony
zdrowia, pomocy społecznej i hospicjów mają
prawo do opieki duszpasterskiej. Nie przepis
jest jednak najważniejszy. Liczy się tutaj serce,
a duszpasterze służby zdrowia je mają. Jest ich
w całej Polsce około tysiąca. Odwiedzają chorych, udzielają im sakramentów, rozmawiają,
opiekują się rodzinami. Nie ma znaczenia czy
ktoś jest wierzącym, czy ateistą. Po prostu być
z pacjentami 24 godziny na dobę. O duszpasterstwie służby zdrowia oraz opiece nad osobami chorującymi rozmawiamy z ks. Lechem Łubą.
– Ma Ksiądz wieloletnie doświadczenie we współpracy ze środowiskiem służby zdrowia. Jak wygląda praca kapelana w szpitalu czy hospicjum?
– Wprawdzie nie jestem kapelanem służby zdrowia czy szpitalnym,
nie znaczy to jednak, że tego rodzaju temat jest mi obcy, jak zresztą każdemu kapłanowi. Kapłaństwo to służba wiernym, posługa duszpaster-

Bibliotekarz
Poleca
Siedem kropli talentu
Są książki, które czytamy, choć jest
już druga w nocy, a na siódmą trzeba
iść do pracy. Są książki, które pasjonują
i sprawiają, że chce się poszerzyć swoją wiedzę na tematy dotąd nam obce
i wydawałoby się nieciekawe. Jedną z
nich jest „Siedem kropli życia” Marcina
Pawła Panka.
Akcja rozgrywa się w państwie
Sumerów ponad 2000 lat p.n.e. W momencie kiedy poznajemy bohaterów
powieści, borykają się oni z długotrwałą suszą. Aby powrócić do łask bogów, najwięksi wrogowie, władca miasta Kisz – Sargon i król Mezopotamii,
Lugalzagesi, łączą swe siły.
Pierwsza myśl jaka przyszła mi do
głowy po lekturze powieści było to, że można by stworzyć z niej serial na
miarę „Gry o tron” czy „Wikingów”. Wartka, wielowątkowa fabuła, rzetelnie
strojone postaci, zaskakujące pomysły, niebanalne rozwiązania, intryga, morderstwo, magiczny eliksir i piękna kobieta – wszystko to znajduje się w książce.
Szczególne uznanie należy się autorowi za genialny zabieg literacki, który udaje się niewielu. Pan Marcin potrafił umiejętnie wpleść w swoje dzieło
wiele faktów z życia, kultury i religii tej starożytnej cywilizacji.
Takie książki chcę czytać i polecać Wam drodzy czytelnicy!
Kamila Sośnicka

ska w ogóle, w tym wsparcie ludzi chorujących nie tylko w szpitalach, ale
też cierpiących w domach. Kapłan nie tylko spowiada, namaszcza, ale też
rozmawia, odwiedza, leżącym przynosi komunię św., sprawuje mszę św.
itd. Każde słowo pocieszenia, a czasami zwykła rozmowa, to naprawdę
rzeczy ważne. Nawet osoby niewierzące nie stronią w trudnych chwilach
od rozmów o takiej treści.
Kapelan powinien być do dyspozycji przez całą dobę. Dlatego m.in.
jest celibatariuszem. Chociaż, jak każdemu pracownikowi, przysługuje urlop. Szpital, dla kapelana, w której posługuje to pewnego rodzaju parafia.
– W kontaktach z chorymi często nie doceniamy jego psychiki
czy wręcz duchowości.
– Trzeba umieć czekać na zdrowie, i to nie w sposób bierny, ale współpracować z lekarzem, Panem Bogiem i księdzem kapelanem. Trzeba się
też modlić i nie tracić nadziei, nawet, gdy sytuacja jest bardzo skomplikowana. Nigdy też nie można poddawać się, ani załamywać. Myśleć powinniśmy pozytywnie i po Bożemu. Przecież możemy kierować modlitwy
o cud za pośrednictwem suwalskiego kandydata na ołtarze, Sługi Bożego
Księdza Kazimierza Hamerszmita, który także był kapelanem szpitalnym.
Wszyscy potrzebujemy cierpliwości w trwaniu przy osobie cierpiącej oraz
nadziei, która jest jednym z najskuteczniejszych lekarstw.
– Dziękujemy za rozmowę.

>> ZaPARKuj swój Biznes
Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód zaprasza do udziału
w projekcie „ZaPARKuj swój Biznes”. Jego celem jest zwiększenie zainteresowania ekonomią oraz rozbudzenie postaw przedsiębiorczych
wśród młodzieży ze szkół średnich z terenu powiatów suwalskiego,
augustowskiego i sejneńskiego. Potrwa on do 20 czerwca.
W ramach konkursu „Pomysł na biznes” uczestnik opracowuje i zgłasza swój pomysł biznesowy, który zostanie oceniony przez komisję.
Zostanie stworzona lista rankingowa, z której 5 najwyżej ocenionych
pomysłów przechodzi do finału konkursu. W finale konkursu 5 autorów najlepszych pomysłów prezentuje swój biznes przed pozostałymi
uczestnikami. Indywidualne nagrody w finale konkursu „Pomysł na biznes” zostaną przyznane trzem najwyżej ocenionym pomysłom biznesowym w wysokości: I miejsce – 4 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, III miejsce
– 2 tys. zł. Zwycięska drużyna wygrywa nagrodę dla całej klasy, którą
reprezentuje – wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz
do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka w Warszawie –wartość nagrody 10 tys. zł.
W r a m a c h „ Z a PA R K u j
s wój Bizn es” o db ę dą się
też: warsztaty wiedzy ekonomicznej (od 13 maja do 7
czerwca) oraz konkurs festiwal wiedzy ekonomicznej.
Zgłoszenia są przyjmowane
bezpośrednio w PNT jak również drogą elektroniczną na
akademia@park.suwalki.pl
oraz pod numerem telefonu
87 564 22 34.
Więcej na:
http://www.park.suwalki.pl
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Psychoterapeuta

Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT
ul. Noniewicza 91; tel./fax. 87 56 -02-58
pon.-pt. 8.00–16.00
Poradnia Psychologiczna
ul. Szpitalna 62; tel. 87 562-64-56
i 87 562-64-00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
– Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Filipowska 20 (pok. 3, 4, 5, 9, 10)
tel. 87 562-89-70
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Suwałkach – Dział Pieczy Zastępczej
ul. Filipowska 20 (pok. 32)
tel. 87 562-89-70 w. 940

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Nowomiejska 10; tel. 87 566-41-49
i 87 567-00-67
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
– Dział Pomocy Kryzysowej
ul. Filipowska 20B; tel. 87 565-28-91

-----

Terapeuta rodzinny

Poradnia Rodzinna Fundacji EGO
– Centrum Ochrony Dziecka
ul. Noniewicza 91 lok. 9, 12, 13;
tel. 535-032-190
fundacja@fundacjaego.pl

7.30-15.30

Poradnictwo socjalne

---------

15.30-17.30
16.00-18.00

15.30-17.30
-----

11.30-15.30

7.30-15.30

15.00-18.00

----15.00-18.00

10.00-11.30
18.00-19.30

18.00-20.15

-----

Czwartek

---------

11.30-15.30

7.30-15.30

13.00-15.00

16.00-19.00
-----

-----

-----

-----

Pątek

08.00-12.00

Prawnik

Porady psychologa-sesje psych terapii indywidualnej w 08.00-12.00
ramach umowy z NFZ (wymagane skierowanie lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego)

-----

----15.30-19.30

7.30-15.30

Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin 07.30-15.30
zastępczych i ich dzieci, dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków podlegających procesowi usamodzielniania po opuszczeniu pieczy zastępczej
Psycholog
-----

całodobowo
7.30-15.30

całodobowo

14.00-18.00

08.00-12.00

------

7.30-15.30

7.30-15.30

całodobowo

07.30-11.30

-----

16.00-20.00

7.30-15.30

7.30-15.30

całodobowo

-----

-----

13.00-17.00

7.30-15.30

7.30-15.30

całodobowo

Sesje ustalane indy- Sesje ustalane Sesje ustalane Sesje ustalane in- Sesje ustalane
indywidualnie
indywidualnie indywidualnie dywidualnie
widualnie
z psychologiem
z psychologiem z psychologiem z psychologiem
z psychologiem

07.30-15.30

7.30-15.30

14.00-18.00

---------

-----

------

13.00-17.30

Środa

08.00-18.00

7.30-15.30

Poradnictwo socjalne udzielane w ramach dyżuru pra- 7.30-17.00
cownika socjalnego

Pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej
występującej na skalę masową 7 dni w tygodniu

Terapia interwencyjna

08.00-10.00
11.30-15.30
Poradnictwo prawne
----Grupa wsparcia dla osób uwikłanych w problemy prze- ----mocy w rodzinie

14.00-18.00

Poradnictwo psychologiczne*

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne

---------

----16.00-18.00

Psychiatra
Poradnictwo rodzinne*
13.00-14.00

-----

-----

-----

Wtorek

Psycholog dzieci i młodzieży

Poniedziałek

Dni i godziny przyjęć

Rodzaj porady

Miejsce udzielanych porad, telefon
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Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i rodzin dotknięta -----16.30-19.30
problemem alkoholowym
----Indywidualna psychoterapia DDA
16.30-18.30
(z wyłączeniem miesiąca lipca
i sierpnia 2019 r.)

----15.15-17.15
(z w yłączeniem
miesiąca lipca
i sierpnia 2019 r.)
------

16.30-18.30
od 04.10.2019 r.
do 22.11.2019 r.
---------

------

------

------

-----

16.30-19.30
(od 09.05.2019 r.
do19.07.2019 r.)
-----

07.30-15.30

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

12.00-16.00

12.00-19.00

07.30-15.00

-----

------

------

------

-----

Konsultacje indywidualne dla osób doświadczających prze- 17.00-18.00; lipiec -----mocy (wg potrzeb, umawiane telefonicznie)
-sierpień 2019 r.
Grupa psychoterapeutyczna dla osób współuzależnio- ----------nych

-----

-----

07.30-15.30

08.00-18.00

-----

07.30-15.30

08.00-18.00

08.00-18.00

-----Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Grupa terapeutyczna konstruktywnych zachowań absty- 13.30-15.30
nenckich i rozwoju osobistego „Abstynencja plus zmiana” (z wyłączeniem mieAlkoholu
siąca lipca i sierpnia
ul. Młynarskiego 9; tel. 87 565-17-15
2019 r.)
----Grupa terapeutyczna dla osób doświadczających prze- 17.00-19.00
Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR”
mocy w rodzinie
od 11.02.2019 r. do
ul. Kościuszki 71, II piętro
09.12.2019 r. (z wyłątel. 506-223-424, lub bezpośrednio do teraczeniem wakacji)
peuty tel. 691-539-047

07.30-15.30

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

-----

07.30-14.30

08.00-19.00

-----

08.00-16.00

Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich – zaję- ----cia grupowe

Procedura Niebieskiej Karty

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Porady lekarza, psychoterapeuty, psychologa, terapeuty 08.00-18.00
środowiskowego w środku dla pacjenta i rodziny

08.00-18.00

08.00-18.00
08.00-18.00

07.30-15.00

14.00-18.00

----Porady lekarza i psychologa
Szczegółowej inf. można zasięgnąć:
– tel. 87 562-64-00
(godz. 08.00–14.00),
– tel. 87 562-64-71
(godz. 08.00-18.00)
Przyjmowanie zgłoszeń i kreowanie do udzielania świad- 08.00-18.00
czenia specjalistycznego
Porady lekarza, psychoterapeuty, psychologa
08.00-18.00

------

12.00-19.00

Porady lekarza i terapeuty, sesje psychoterapii indywidu- 12.00-19.00
alnej i grupowej

08.00-19.00

08.00-15.00

Porady sesyjne psychoterapii indywidualnej i grupowej, 08.00-19.00
sesja psychoterapii rodzinnej

-----

Miejska Komisja Rozwiązy wania
Problemów Alkoholowych
ul. Noniewicza 71 A (pok. 117);
tel. 87 563-56-01
Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR”
ul. Kościuszki 71; tel. 506-223424

Poradnia Zdrowia Psychicznego
tel. 87 562-64-71
Zespół Leczenia Środowiskowego
tel. 87 562-64-71

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Szpitalna 62; tel. 87 562-64-70,
87 562-64-59 i 87 562-64-69
P o r a d n i a Te r a p i i U z a l e ż n i e n i a o d
Substancji Psychoaktywnych
ul. Szpitalna 62; tel. 87 562-64-54 i 87 562-64-00
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i
młodzieży, ul. Szpitalna 62; tel. 87 562-64-00
Od 1 lipca w ramach Centrum Zdrowia
Psychicznego udzielane są świadczenia opieki psychiatrycznej, osobom z problemami psychicznymi (powyżej 18 r.ż.)
Punkt zgłoszeniowo Koordynacyjny
tel. 87 562-64-71

DwuTygodnik S uwalski
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08.00-16.00

12.00-16.00

08.00-12.00

15.30-19.30

-----

-----

-----

-----

-----

08.00--16.00

8.00-12.00

12.00-16.00

7.30-11.30

-----

-----

-----

16.00-18.00

------

07.30-11.30

8.00-12.00

12.00-16.00

7.30-11.30

18.00-20.00

18.00-20.00

-----

-----

-----

Rodzinny Telefon Zaufania (0-85) 732 22 22

Telefon Zaufania „Monar” (0-85) 651 65 64

Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 801 120 002 www.niebieskalinia.info niebieskalinia@niebieskalinia.info

*) obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt

12.00-16.00

16.00-20.00

7.30-11.30

18.00-20.00

18.00-20.00

16.00-20.00

------

Grupa AL.– ANNON

Porad prawnych udziela adwokat
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji
Pozarządowych
ul. Kościuszki 71; tel. 87 562-82-22*
P u n k t P o m o c y P o k r z y w d z o n y m Doradca dla osób pokrzywdzonych
Przestępstwem Centrum Aktywności
Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91; tel. 883-240-678

------

Grupa AA

-----

12.00-16.00

16.00-18.00

Dyżury psychologa

-----

Porad prawnych udziela radca prawny
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji
Pozarządowych
ul. Kościuszki 71; tel. 87 562-82-22*

-----

Porady specjalistyczne z zakresu przemocy
w rodzinie

-----

7.30-11.30

-----

-----

Porad prawnych udziela adwokat i radca prawny
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
ul. Filipowska 20B
tel. 87 562-82-22*
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie – Dział Pomocy Kryzysowej

Telefon zaufania Komendy Miejskiej Policji
w Suwałkach
tel. 87 564-12-60 i „Zatrzymaj przemoc”
(nr. bezpłatny) 800-12-01-48
Suwalskie Stowarzyszenie Klub
Abstynentów „FILAR”
ul. Kościuszki 71; tel. 530-750-070
Suwalskie Stowarzyszenie Klub
Abstynentów „FILAR”
ul. Kościuszki 71; tel. 609-208-371

PORADNITWO SPECJALISTYCZNE NA TERENIE MIASTA SUWAŁK W 2019 r.
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PORADNITWO SPECJALISTYCZNE NA TERENIE KRAJU
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
– www.rpo.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. „Solidarności” 77, 00-090 Warszawa
tel. (0-22) 55-17-700; fax. (0-22) 827-64-53;
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem
ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały
naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności
i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.

HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
– www.hfhrpol.waw.pl
ul. Zgoda 11, 0-018 Warszawa
tel. (0-22) 828-10-08; fax (0-22) 556-44-50;
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

Organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych.
Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka,
zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policje, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do
Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać statut uchodźcy.
Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.

CENTRUM PRAW KOBIET – www.cpk.org.pl
ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa
tel. (0-22) 622-25-17
e-mail temida@cpk.org.pl

Pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach
z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne,
związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy
oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA – www.kopd.pl
ul. Flory 7 lok. 6, 00-586 Warszawa
tel. (0-22) 848-24-24, tel./fax (0-22) 848-07-20;
e-mail kopd@kopd.pl

Organizacja, której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszeniem jego
podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji
psychologicznych.

STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM WYPADKÓW
I KOLIZJI DROGOWYCH „ALTER EGO”
– www.alterego.pl
ul. Ciołka 13 pok. 4, 00-445 Warszawa
tel. (0-22) 877-38-10; fax (0-22) 877-38-17;
e-mail alterego@alterego.org.pl

Stowarzyszenie pomaga poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać
również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.

FEDERACJA KONSUMENTÓW
– www.federacja-konsumentów.org.pl
Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa
tel. (0-22) 827-64-81

Głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje w sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują
się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH – www.rzu.gov.pl
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
tel. (0-22) 333-73-26; 333-73-27; 333-73-28;
fax (0-22) 333-73-29
e-mail biuro@rzu.gov.pl

Reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie
przez telefon.

CENTRUM INFORMACYJNE
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
– www.niepełnosprawni.pl
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
tel. (0-22) 831-85-82, faks wew. 13;
e-mail warszawa@integracja.org

Na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy.

RZECZNIK PRAW PACJENTA – www.bpp.waw.pl
ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa
tel./faks: (0-22) 635-75-78
e-mail sekretariat@bpp.gov.pl

Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującymi infolinię, prawnikami oraz
konsultantami medycznymi. Ponadto w biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję
Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY – www.gip.pl
ul. Lindleya 16, 00-973 Warszawa
tel. (0-22) 583-17-27

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy.
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>> Pamiętali o suwalskich Żydach
Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej dołączyła do akcji społeczno-edukacyjnej „Łączy nas pamięć” organizowanej
w dniu 19 kwietnia dla upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Suwalska młodzież odszukała miejsce gdzie przed
wojną stała synagoga

W tym dniu zorganizowano wycieczkę
z udziałem kilkanaściorga dzieci, która przeszła śladami suwalskich Żydów. Spacer uliczkami miasta zakończył się na żydowskim cmentarzu, gdzie pod ścianą płaczu złożono wiązankę
żonkili. Kwiaty te są symbolem życia, nadziei
i szacunku oraz inspiracją dla akcji społecznej
przypominającej o historii powstania w getcie
warszawskim.
Kolejnym działaniem dotyczącym upamiętnienia tego wydarzenia była akcja „Żonkil”
w ramach której uczniowie suwalskich szkół
oraz pracownicy biblioteki wręczali własnoręcznie przygotowane papierowe żonkile czytelnikom odwiedzającym w tym dniu bibliotekę
przy ulicy Emilii Plater 33 A. Obchodom rocznicy wydarzeń w getcie towarzyszyła także wystawa w pracowni „Smykałka” prezentująca
przebieg powstania oraz losy społeczności żydowskiej w czasie II wojny światowej.
Zamieszkujący Suwałki i Suwalszczyznę
Żydzi podzielili los pobratymców z całego kraju. Po zajęciu Suwałk przez Niemców wielu su-

>> 100 lat i co dalej ?
W kwietniu Związek Inwalidów Wojennych RP obchodził
93. rocznicę istnienia. Jest to najstarsza organizacja kombatancka
w Polsce. Związek powstał z połączenia niepodległościowych organizacji w byłych armiach zaborczych.
Suwalskie Koło Związku powstało z opóźnieniem (w latach 192021) spowodowanym początkowo okupacją naszych ziem przez armię niemiecką, a następnie nawałą bolszewicką. Koło skupiało weteranów I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. W 1931 r.
suwalski oddział Związku otrzymał sztandar ufundowany przez
wojsko, mieszkańców miasta i powiatu oraz składek inwalidów
wojennych. Zaginął on podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. Po 1945 roku do organizacji dołączyli żołnierze drugiej
wojny światowej, którzy
doznali uszczerbku na
zdrowiu w czasie działań wojennych. Dzisiejsi
członkowie organizacji
to także żołnierze Polski
Podziemnej, Sybiracy
i osoby represjonowane oraz żołnierze zawodowej i niezawodowej służby wojskowej,
uznani z a inwalidów
w związku z pełnioną
służbą. Obecny sztandar Oddziału ZIW RP w Suwałkach został ufundowany w 1948 roku.
– Przez lata związek dbał o pamięć o poległych, o szacunek dla każdego kto utracił zdrowie w walce z wrogami narodu polskiego, udzielał koleżeńskiej samopomocy, dbał o wyrównanie szans okaleczonych
żołnierzy. Jeszcze w 2000 roku związek skupiał 272 członków i podopiecznych, obecnie 17. Ta topniejąca garstka ludzi dożywa swoich
ziemskich dni i przygotowuje się do odejścia na wieczną wartę – mówi Janusz Adamczyk (na zdjęciu) od ponad dwudziestu lat w zarządzie związku, obecnie jego prezes.

Przy grobie najbardziej znanego suwalskiego Żyda
Natana Mojżesza Adelsona
walskich Żydów uciekło na Litwę. Część z nich
rozstrzelano w Szczebrze. 8 grudnia 1939 r. pozostałych Żydów z Suwałk i okolicznych miejscowości spędzono do suwalskiej synagogi, a następnie wywieziono na Lubelszczyznę
do obozów zagłady w Sobiborze, Treblince
i Majdanku. Historycy szacują ich liczbę od tysiąca do czterech tysięcy.

>> Sezon rozpoczęty
Ponad 300 motocyklistów i kierowców quadów przejechało 27 kwietnia
ulicami Suwałk w ten sposób rozpoczynając kolejny sezon motocyklowy.

Choppery, cruisery, goldwingi, enduro i skutery z rykiem silników wyruszyły z toru kartingowego Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego,
przejechały eskortowane przez policję ulicami miasta, by zatrzymać się
przed sceną muszli koncertowej w Parku Konstytucji 3 Maja. Motocykliści
przybyli z wielu miast i regionów Polski (m.in. z Chorzowa, Lublina oraz woj.
zachodniopomorskiego), a także z zagranicy.
Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej i Kamil
Sznel, kierownik Biura Prezydenta
Miasta Suwałk wręczyli motocyklistom flagi miejskie. Organizatorzy
zapewnili też ognisko i pieczone
kiełbaski, a co wytrwalsi integrację
kontynuowali w Black Pub Komin.

Motocyklem jeździć
każdy może?
Fot. Teresa Szot
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Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?
Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel.

87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE

Centrum Obsługi Nieruchomości

ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl
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Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami

GABINET DERMATOLOGICZNY

Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ
specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U
wtorek i piątek od 15.30

16-400 Suwałki, ul. K. Brzostowskiego 4
www..jestesmy-razem.pl

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

Tel. 606-766-788
www.dermatolog-suwalki.pl
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