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	REGULAMIN	

	 Właściciele	oraz	pracownicy	hotelu	AKVILON		będą	Państwu	bardzo	wdzięczni	za	
współpracę	 w	 przestrzeganiu	 niniejszego	 regulaminu,	 który	 ma	 służyć	 zapewnieniu	
komfortu,	spokoju	i	bezpieczeństwa	pobytu	naszych	Gości.	

	

	

§		Przedmiot	regulaminu	

1. Regulamin	określa	zasady	świadczenia	usług,	odpowiedzialności	oraz	przebywania	na	
terenie	hotelu	 i	 jest	 integralną	 częścią	umowy	do	której	 zawarcia	dochodzi	poprzez		
podpisanie	 karty	 meldunkowej	 jak	 również	 poprzez	 dokonanie	 czynności		
konkludentnych,	 w	 szczególności	 poprzez	 dokonanie	 rezerwacji,	 meldunku	 	 lub	
zapłatę	należności	za	pobyt	w	hotelu.	Dokonując	w/w	czynności	Gość	potwierdza,	iż	
zapoznał	się	i	akceptuje	warunki	Regulaminu.		

2. Regulamin	obowiązuje	wszystkie	osoby	przebywające	na	terenie	hotelu	Akvilon	przy	
	ul.	T.	Kościuszki	4	w	Suwałkach.	

3. Regulamin	 dostępny	 jest	 w	 recepcji	 hotelu,	 w	 informatorze	 hotelowym	 	 oraz	 do	
pobrania	ze	strony	www.akvilon.pl	

	

§		Doba	hotelowa	

1. Doba	hotelowa	trwa	od	godziny	13.00	do	godziny	11.00	dnia	następnego	

2. Pokój	w	hotelu	wynajmowany	jest	na	doby	hotelowe.	

3. Najmując	pokój	Gość	określa	czas	pobytu	w	hotelu,	w	innym	przypadku	przyjmuje	się,		
że	jest	to	jedna	doba	hotelowa.	

4. W	hotelu	obowiązuje	cisza	nocna	od	godziny	22.00	do	7.00	dnia	następnego.	

5. Osoby	 nie	 zameldowane	w	 hotelu	mogą	 przebywać	 gościnnie	w	 pokoju	 hotelowym		
od	godziny	7.00	do	22.00	

6. Śniadania	serwowane	są	w	restauracji	hotelowej	w	godzinach	7.00	‐	10.00.	

	

§		Rezerwacja	i	meldunek	

1. Podstawą	 zameldowania	 Gościa	 jest	 okazanie	 w	 recepcji	 dokumentu	 tożsamości		
z	fotografią	oraz	podpisanie	karty	meldunkowej.	

2. Hotel	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 zażądania	 płatności	 „z	 góry”	 w	 przypadku	 gości	
będących	 w	 hotelu	 po	 raz	 pierwszy.	 W	 przypadku	 odmowy	 recepcjonista	 ma	
obowiązek	odmówić	wydania	klucza	do	pokoju.	

3. Recepcjonista	 ma	 prawo	 prosić	 o	 uregulowanie	 rachunku	 wcześniej	 niż	 przy	
wyjeździe,		
w	momencie	gdy	rachunek	ten	przekracza	kwotę	1000	zł.	

4. Życzenie	przedłużenia	pobytu	Gość	powinien	zgłosić	do	godziny	11.00	dnia,	w	którym	
upływa	termin	najmu	pokoju.	Przedłużenie	pobytu	do	godziny	15:00	–	dopłata	50	zł.,		
po	godzinie	15:00	‐		obowiązuje	cena	kolejnej	doby	hotelowej.		
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5. Hotel	 może	 nie	 dokonać	 przedłużenia	 najmu	 pokoju	 w	 przypadku	 braku	 wolnych	
miejsc	 lub	 wcześniejszego	 zarezerwowania	 pokoju,	 a	 także	 w	 przypadku	 rażącego	
naruszania	regulaminu	przez	Gościa	w	trakcie	pobytu.	

6. Gość	hotelowy	nie	może	przekazywać	pokoju	osobom	trzecim,	nawet	jeśli	nie	upłynął	
okres,	za	który	uiścił	należną	za	pobyt	opłatę.	

7. Hotel	 może	 odmówić	 przyjęcia	 Gościa,	 który	 podczas	 poprzedniego	 pobytu	 rażąco	
naruszył	 regulamin,	 w	 szczególności	 poprzez	 wyrządzenie	 szkody	 na	 mieniu	
hotelowym	 lub	 gości,	 szkody	 na	 osobie	 gości,	 pracowników	hotelu,	 albo	 też	w	 inny	
sposób	zakłócił	spokojny	pobyt	gości	lub	funkcjonowania	hotelu.	

8. W	przypadku	rezerwacji	pokoju	i	niestawienia	się	do	godz.	20.00	w	dniu	rezerwacji,	
hotel	zastrzega	sobie	prawo	do	pobrania	opłaty	za	jedną	dobę	hotelową.	

9. W	 przypadku	 rezygnacji	 Gościa	 z	 pobytu	 w	 trakcie	 trwania	 doby,	 hotel	 nie	 zwraca	
opłaty	za	daną	dobę	hotelową.	

	

	

§		Świadczone	usługi	

1. Hotel	 świadczy	 usługi	 zgodnie	 ze	 swoją	 kategorią	 i	 standardem.	 W	 przypadku	
zastrzeżeń	 dotyczących	 jakości	 usług	 prosimy	 o	 jak	 najszybsze	 zgłaszanie	 ich	 do	
recepcji,	co	umożliwi	nam	niezwłoczną	reakcję.		

2. Hotel	ma	obowiązek	zapewnić:		
‐	warunki	pełnego	i	nieskrępowanego	wypoczynku	gości,	
‐	bezpieczeństwo	pobytu,	w	tym	zachowanie	tajemnicy	informacji	o	gościu,		
‐	profesjonalną	i	uprzejmą	obsługę,	
‐sprzątanie	 pokoju	 i	 wykonywanie	 niezbędnej	 naprawy	 urządzeń	 podczas	
nieobecności	 Gościa,	 a	 w	 jego	 obecności	 tylko	 wówczas,	 gdy	 wyrazi	 takie	 życzenie		
i	zgodę,	
‐	w	przypadku	wystąpienia	usterek,	które	nie	będą	mogły	być	usunięte	niezwłocznie,	
hotel	 dołoży	 starań,	 by	 w	 miarę	 możliwości	 zamienić	 pokój	 lub	 w	 inny	 sposób	
złagodzić	niedogodności.	

3. Na	życzenie	Gościa	hotel	świadczy	nieodpłatnie	następujące	usługi:		
‐	udzielania	informacji	związanych	z	pobytem	i	podróżą,	
‐	budzenie	o	wyznaczonej	godzinie,	
‐	zamawianie	taxi,	
‐	 przechowanie	 pieniędzy	 i	 przedmiotów	 wartościowych	 w	 czasie	 pobytu	 Gościa		
w	 hotelu	 w	 depozycie	 recepcji	 z	 wyjątkiem	 przedmiotów	 zagrażających	
bezpieczeństwu,	 kwot	 i	 przedmiotów	o	 znacznej	wartości	 (powyżej	 10.000	 zł)	 oraz	
wielkogabarytowych,	 przekraczających	 możliwości	 przechowania	 w	 depozycie	
hotelowym,	
‐	przechowanie	bagażu	gości	zameldowanych	w	hotelu.	
	

4. Goście	mogą	odpłatnie	korzystać	z:	
‐	sauny,	
‐	gabinetu	masażu,	
‐	sali	wielofunkcyjnej,	
‐	mini‐golfa,	
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‐	wypożyczalni	sprzętu	sportowego	
zgodnie	z	warunkami	określonymi	w	dziale	informatora		pn.	„Usługi	dodatkowe”.		

5. Hotel	 świadczy	 usługę	 room‐service	 za	 dodatkową	 opłatą.	 Na	 życzenie	 Gościa	
wybrane	posiłki	 podawane	 są	 do	pokoi	w	 godz.	 5.00‐23.00.	 Szczegóły	 określa	 dział	
„Usługi	dodatkowe”	
	
	
	

§		Odpowiedzialność	

1. Hotel	ponosi	odpowiedzialność	za	utratę	 lub	uszkodzenie	 rzeczy	wniesionych	przez	
osoby	 korzystające	 z	 jego	 usług	 w	 zakresie	 określonym	 przepisami	 Kodeksu	
Cywilnego,	o	ile	strony	nie	postanowiły	inaczej.	

2. Gość	 powinien	 zawiadomić	 recepcję	 o	 wystąpieniu	 szkody	 niezwłocznie	 po	 jej	
stwierdzeniu.	

3. Hotel	 odpowiada	 z	 tytułu	 utraty	 lub	 uszkodzenia	 przedmiotów	 oddanych	 na	
przechowanie	do	depozytu	recepcji.	

4. 	Miejsca	 postojowe	 znajdujące	 się	 na	 terenie	 obiektu	 nie	 są	 strzeżone.	 Hotel	 nie	
ponosi	odpowiedzialności	za	uszkodzenie	 lub	utratę	samochodu	 lub	 innego	pojazdu	
należącego	 do	 Gościa,	 przedmiotów	 w	 nim	 pozostawionych	 	 oraz	 żywych	 zwierząt	
niezależnie	od	tego	gdzie	pojazd	został	pozostawiony.		

5. Na	 terenie	hotelu	dzieci	w	wieku	poniżej	12	 lat	powinny	 znajdować	 się	pod	 stałym	
nadzorem	opiekunów	prawnych.	Hotel	 nie	 odpowiada	 za	 zdrowie	 i	 bezpieczeństwo	
dzieci	 pozostawionych	 bez	 opieki.	 Opiekunowie	 prawni	 ponosić	 będą	
odpowiedzialność	materialną	za	wszelkie	szkody	powstałe	w	wyniku	działania	dzieci.	

6. Gość	 hotelowy	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 materialną	 za	 wszelkiego	 rodzaju	
uszkodzenia	 lub	 zniszczenia	 przedmiotów	 wyposażenia	 i	 urządzeń	 technicznych	
hotelu	powstałe	z	jego	winy	lub	z	winy	odwiedzających	go	osób.	Po	wykryciu	szkody	
zostanie	 komisyjnie	 sporządzony	 protokół	 będący	 podstawą	 do	 obciążenia.	 Hotel	
zastrzega	 sobie	 możliwość	 obciążenia	 Gościa	 za	 wyrządzone	 szkody	 po	 jego	
wyjeździe.	Cennik	wyposażenia	stanowi	załącznik	nr	1	do	Regulaminu.	

7. W	przypadku	naruszenia	postanowień	regulaminu,	hotel	może	odmówić	świadczenia	
usług	 osobie,	 która	 je	 narusza.	 Osoba	 taka	 zobowiązana	 jest	 do	 niezwłocznego	
zastosowania	 się	 do	 żądań	 hotelu,	 uregulowania	 należności	 za	 dotychczasowe	
świadczenia,	do	zapłaty	za	ewentualne	zniszczenia	oraz	do	opuszczenia	hotelu.	

	

	

§		Inne	postanowienia	

1. Każdorazowo	opuszczając	pokój	Gość	powinien	sprawdzić	zamknięcie	drzwi,	a	kartę‐
klucz	najlepiej	pozostawić	w	recepcji.	

2. Ze	względu	na	bezpieczeństwo	przeciwpożarowe	zabronione	jest	używanie	grzałek,	
żelazek	 elektrycznych	 i	 innych	 podobnych	 urządzeń	 niestanowiących	wyposażenia	
pokoju	 hotelowego.	 Nie	 dotyczy	 to	 ładowarek	 oraz	 zasilaczy	 urządzeń	 RTV	 i	
komputerowych.	

3. W	 hotelu	 obowiązuje	 całkowity	 zakaz	 palenia	 tytoniu	 wewnątrz	 budynku	
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wykluczając	 pokój	 hotelowy	 nr	 302	 przeznaczony	 dla	 osób	 palących.	 Za	
nieprzestrzegania	 zakazu	 palenia	 hotel	 zastrzega	 sobie	 prawo	 obciążenia	 Gościa	
kwotą	200	zł.	

4. Na	terenie	obiektu	mogą	przebywać	tylko	zwierzęta	domowe	(psy,	koty);	

 zakwaterowanie	 Gości	 ze	 zwierzętami	 możliwe	 jest	 jedynie	 w	 wyznaczonych	
pokojach.	Właściciele	psów	muszą	posiadać	własne	posłanie	dla	zwierzęcia	

 koszt	 pobytu	 zwierzęcia	 w	 hotelu	 wynosi	 50zł./za	 dobę	 w	 przypadku	 małego	
zwierzęcia	(do	10kg.),	100zł./za	dobę	–	zwierzę	powyżej	10kg.	

 zgodę	 na	 pobyt	 zwierzęcia	 w	 hotelu	 wydaje	 recepcja	 po	 wcześniejszym	
przeprowadzeniu	wywiadu.	W	podejmowaniu	decyzji	o	przyjęciu	zwierząt	(głównie	
psów)	będzie	brała	pod	uwagę	ich	temperament	oraz	wytresowanie.	Obsługa	hotelu	
może	 odmówić	 przyjęcia	 zwierząt	 ras	 powszechnie	 uznawanych	 za	 groźne	 lub	
agresywne:	Pitbull,	Rottweiler,	Doberman,	Dog,	Owczarek,	Amstaff,	Buldog	

 do	 hotelu	 przyjmowane	 są	 zwierzęta	 zdrowe,	 posiadające	 książeczki	 zdrowia	
(aktualne	 szczepienie	 i	 odrobaczenie).	 W	 przypadku	 ich	 braku,	 dostępny	 jest	
kontakt	 do	 lekarza	 weterynarii	 w	 Suwałkach.	 W	 sytuacji	 występowania	 choroby	
przewlekłej	 u	 zwierzęcia	 należy	 powiadomić	 o	 tym	 pracownika	 hotelu	 w	 dniu	
dokonywania	 rezerwacji.	 Obsługa	 hotelu	 ma	 prawo	 odmówić	 przyjęcia	 zwierząt	
chorych	lub	bez	dokumentów	

 wszystkie	 szkody	 w	 mieniu	 hotelu	 bądź	 mieniu	 innych	 Gości	 oraz	 zabrudzenia	
wymagające	 dodatkowej	 pracy	 personelu	 spowodowane	 przez	 zwierzęta	 będą	
wyceniane	 zgodnie	 z	 obowiązującym	 cennikiem	 bądź	 przez	 Dyrekcję	 Hotelu,		
a	ich	kosztami	obciążeni	Właściciele	

 Właściciele	 są	 odpowiedzialni	 za	 zachowanie	 przez	 swoje	 zwierzę	 ciszy		
w	hotelu	 i	nie	zakłócanie	spokoju	 innym	Gościom.	W	przypadku	potwierdzających	
się	kilkakrotnie	skarg	ze	strony	Gości	bądź	personelu,	hotel	zastrzega	sobie	prawo	
do	prośby	o	usunięcie	zwierzęcia	z	hotelu	

 w	miejscach	ogólnodostępnych	Właściciel	ma	obowiązek	trzymania	psa	na	smyczy	
oraz	w	kagańcu	

 zabrania	 się	 wprowadzania	 zwierząt	 do	 punktów	 gastronomicznych	 (restauracja,	
bar)	oraz	rekreacyjnych	(gabinet	masażu,	sauna)	

 Właściciel	 zobowiązany	 jest	 do	 sprzątania	 nieczystości	 pozostawionych	 przez	
zwierzę	 na	 terenie	 oraz	 w	 otoczeniu	 obiektu.	 Właściciele	 psów	 proszeni	 są		
o	wyprowadzenie	zwierząt	poza	teren	obiektu,	a	Właściciele	kotów	muszą	posiadać	
kuwetę	 z	 piaskiem	 i	 opróżniać	 ja	 do	 plastikowej	 torby,	 którą	 następnie	 będą	
wyrzucać	do	pojemnika	wskazanego	przez	pracownika	obsługi.	

	

	
5. W	pokojach	hotelowych	nie	można	przechowywać	ładunków	niebezpiecznych,	broni,	
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amunicji,	materiałów	łatwopalnych	,	wybuchowych	ani	iluminacyjnych.		
6. Przedmioty	 osobistego	 użytku	 pozostawione	 przez	 Gościa	 będą	 odesłane	 na	 adres	
wskazany	 przez	 Gościa,	 na	 jego	 koszt.	 W	 przypadku	 braku	 dyspozycji	 hotel	
przechowa	przedmioty	 przez	 trzy	miesiące,	 a	 	 po	 upływie	 tego	 okresu	przedmioty	
zostaną	 zutylizowane	 lub	przekazane	na	 cele	 charytatywne.	Pozostawiane	artykuły	
spożywcze	będą	niezwłocznie	utylizowane.	

7. Gość	wyraża	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 do	 celów	meldunku	 oraz	
umieszczenia	 danych	 Gościa	 w	 bazie	 danych	 hotelu	 zgodnie	 z	 ustawą	 z	 dnia	 29	
sierpnia	1997	r.	O	ochronie	danych	osobowych.	(Dz.U.	2002	nr	101	poz.	926	z	późn.	
zm.).	Gość	ma	prawo	wglądu	do	swoich	danych	osobowych	oraz	do	ich	poprawiania.	

8. Gość	wyraża	zgodę	na	wystawienie	faktur	VAT	bez	podpisu.	
9. Sądem	właściwym	do	rozstrzygania	sporów	pomiędzy	gościem	hotelowym	a	hotelem	
jest	sąd	właściwy	dla	siedziby	SUWAR	Sadowska	sp.	j.	

	
Załącznik	1	do	Regulaminu	hotelowego	

LISTA	RZECZY	RUCHOMYCHW POKOJU CENA PLN	za	szt.	

Łóżko	drewniane	(rama,	wkład listwowy, szczyt) 4000	

Materac	 1000	

Podkład	na materac	 200	

Szafa	garderobiana	 2500	

Wieszak	na wierzchnią	odzież 1200	

Lustro	pokojowe	 500	

Bagażnik	 400	

Biurko	drewniane	 1500	

Krzesło	tapicerowane	 600	

Szafka	nocna	 800	

Żyrandol	 500	

Lampka	biurkowa	 350	

Lampka	nocna	 300	

Karnisz	 200	

Firany	/zasłony	/	roleta	 1000	

Obraz	 500	

Kołdra	 350	

Poszewka na	kołdrę	 200	

Poduszka 200	

Poszewka na	poduszkę	 100	

Narzuta	na łóżko	 300	

Telewizor 3000	

Pilot	telewizyjny	 250	

Telefon	 250	

Lustro	łazienkowe	 1000	

Oświetlenie	łazienki	 450	
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Grzejnik	łazienkowy	/	pokojowy 800	

Chromowane	elementy	wyposażenia łazienki 250	

Deska	sedesowa	 250	

Elementy armatury	 1500	

Ręcznik	duży	 200	

Ręcznik	średni	 150	

Ręcznik	mały	 100	

Dywanik	łazienkowy	 150	

INNE 	

Wykładzina	‐	wymiana	 2500	

Malowanie ścian	‐	pokój	 1500	

Malowanie sufitu	‐	łazienka, pokój 800	

Glazura	w łazience	‐	wymiana 1200	

Parapet	marmurowy	‐	wymiana 1200	

	

	

KORZYSTANIE	Z	MEDIÓW	
	

Internet	

Uprzejmie	 informujemy,	 że	 w	 całym	 obiekcie	 	 dostępny	 jest	 bezprzewodowy	
Internet.	Korzystanie	z	sieci	przez	gości	hotelu	 i	 restauracji	 jest	bezpłatne.	W	tym	celu	
wystarczy	 połączyć	 się	 z	 siecią	 ”	 AKVILON”	 wykrywaną	 przez	 Państwa	 komputer.	 W	
przypadku	 problemów	 z	 siecią	 bezprzewodową,	 na	 życzenie	 Gościa,	 recepcja	 użyczy	
kabel	sieciowy	służący	do	przewodowego	połączenia	się	z	siecią	w	pokoju	hotelowym.	

	

Telefon	

W	 każdym	 pokoju	 hotelowym	 do	 dyspozycji	 gości	 dostępny	 jest	 telefon	
stacjonarny.	 Rozmowy	 prowadzone	 za	 jego	 pośrednictwem	 są	 bezpłatne	 w	 ramach	
wewnętrznej	sieci	tj.	połączenia	z	recepcją,	restauracją,	pozostałymi	pokojami.		
Ponadto	 w	 recepcji	 do	 dyspozycji	 gości	 znajduje	 się	 ogólnodostępny	 telefon,	 fax	 oraz	
kserokopiarka.		

	

Wykaz	numerów	wewnętrznych:	

Recepcja	 100

Restauracja	/	bar	 110

Zespół	Odnowy	Biologicznej
(sauna,	salon	masażu)	

obsługiwane przez	
recepcję	

Usługi	dodatkowe
(sala	wielofunkcyjna,	mini‐golf,	
wypożyczalnia	sprzętu	sportowego)	

obsługiwane	przez	
recepcję	

Pokój	201	 201
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Pokój	202	 202

Pokój	203	 203

Pokój	204	 204

Pokój	205	 205

Pokój	301	 301

Pokój	302	 302

Pokój	303	 303

Pokój	304	 304

Pokój	305	 305

Pokój	306	 306

	

	

Telewizja	

Telewizory	 hotelowe	 mają	 możliwość	 odbierania	 kanałów	 telewizji	 naziemnej	 w	
trybie	analogowym	i	cyfrowym.	

	

	

	

USŁUGI	DODATKOWE	

Sauna	
	 Pomieszczenie	 sauny	 znajduje	 się	 w	 Zespole	 Odnowy	 Biologicznej	 na	 parterze	
kamienicy.	 Do	 dyspozycji	 osób	 korzystających	 jest	 przebieralnia	 z	 toaletą	 oraz	
pomieszczenie	 do	 odpoczynku	 z	 prysznicem.	 Dwufunkcyjny	 piec	 pozwala	 na	 kąpiele		
w	dwóch	 trybach	–	 sauny	mokrej	 i	 sauny	suchej.	Przed	korzystaniem	z	 sauny	prosimy		
o	 kontakt	 z	 recepcją	 ok.	 pół	 godziny	 wcześniej	 (czas	 potrzebny	 na	 uzyskanie	
odpowiedniej	temperatury	w	saunie).	W	celu	zachowania	zasad	zdrowego	korzystaniem	
z	kąpieli	prosimy	zapoznać	się	z	umieszczoną	tam	instrukcją.	
Koszt	wynajęcia	sauny	na	1	godz.	wynosi	40	PLN.	Sauna	pomieści	maksymalnie	4	osoby.	
	
Gabinet	masażu	

Pomieszczenie	masażu	znajduje	się	w	Zespole	Odnowy	Biologicznej	na	parterze	
kamienicy.	 Oferujemy	 masaż	 relaksacyjny,	 rozgrzewający,	 z	 peelingiem	 przy	
wykorzystaniu	 odpowiednich	 kosmetyków.	 W	 celu	 skorzystania	 z	 usługi	 masażu	
prosimy	o	kontakt	z	recepcją	i	umówienie	godziny	wizyty.	
Ceny	masażu:		90	PLN/1	godz.,		45	PLN/30	min.	
	
	
	
Sale	wielofunkcyjne	

Na	potrzeby	 spotkań	biznesowych	 istnieje	możliwość	wynajęcia	 jednej	 z	dwóch	
sal	wielofunkcyjnych		Na	życzenie	Gościa	w	sali	będzie	przygotowany	ekran	projekcyjny,	
projektor	multimedialny,	tablica	flipchart,	telewizor	LCD,	stolik	kawowy.	
Stylowe,	 kameralne	 sale	polecamy	 również	na	organizację	wszelkiego	 rodzaju	 spotkań	
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towarzyskich	i	okolicznościowych.	
Informacji	dotyczących	kosztów	i	rezerwacji	udziela	recepcja	hotelu.		
	
Mini‐golf	

Na	 terenie	 przyległym	 do	 hotelu	 znajduje	 się	 boisko	 do	 gry	 w	 minigolfa	
składające	 się	 z	 6	 modułów	 charakteryzujących	 się	 różnym	 układem	 i	 stopniem	
trudności	 gry.	 Jest	 to	 wspaniała	 rozrywka	 nie	 tylko	 dla	 dzieci,	 ale	 również	 dorosłych.	
Piłki	 i	kije	do	gry	są	dostępne	w	recepcji	po	opłacie	6	PLN	za	osobę	za	 jedno	przejście	
wszystkich	pól.	Mini‐golf	jest	dostępny	maja	do	września.	
	
Wypożyczalnia	sprzętu	sportowego	

Ze	 względu	 na	 sąsiedztwo	 rzeki	 Czarnej	 Hańczy	 i	 Zalewu	 Arkadia	 wraz		
z	 bulwarami	 spacerowymi	 oraz	 przepięknej	 okolicy	 Wigierskiego	 Parku	 Narodowego			
i	Suwalskiego	Parku	Krajobrazowego	oferujemy	wynajem	sprzętu	sportowego:	
‐	rowery	:	
	8	PLN/1	godz.,		15	PLN/2	godz.,		40	PLN/8	godz.,		50	PLN/24	godz.,		250	PLN/tydzień	
‐	kijki	do	Nordic	Walking:		2PLN	/	godz.	
Wszelkie	dodatkowe	informacje	i	rezerwacje	dostępne	są	w	recepcji.	
	
	Drobne	usługi	
‐	przechowywanie	bagażu	gości,	rzeczy	wartościowych	i	pieniędzy	w	depozycie	recepcji	
(zgodnie	z	Regulaminem	§	Świadczone	usługi),	
‐	sprzedaż	kosmetyków	i	środków	higieny	osobistej	w	recepcji,	
	

Szczoteczka	do	zębów	z	mini	pastą	 6,00	zł	

Pasta	do	zębów	 6,00	zł	

Maszynka	do	golenia	z	kremem	 6,00	zł	

Grzebień	 6,00	zł	

Pilniczek	do	paznokci	 5,00	zł	

Mydełko	Prija	 2,50	zł	

Szampon	Prija	 3,00	zł	

Podpaski	 6,00	zł	

Tampony	 10,00	zł	

Prezerwatywy	 15,00	zł	

Czyścik	do	butów	 2,00	zł	

	
‐	pranie	i	prasowanie	odzieży	gości,	
‐	 sprzedaż	 gorących	 napojów	 przez	 całą	 	 dobę	 (w	 restauracji	 w	 godz.	 13.00‐21.00,		
w	recepcji	w	godz.	21.00‐7.00)	
	
	
Room‐service	
	

W	 godzinach	 12.00‐21.00	 	 usługa	 room‐service	 obejmuje	 dania	 z	 menu	
restauracji	Akvilon,	przy	czym	do	cen	należy	doliczyć	20	%	ich	wartości.	
W	godzinach	5.00‐12.00	oraz	21.00‐23.00	obowiązuje	następujące	menu:	
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Nazwa	 Cena	

Jajecznica	na	maśle	z	pieczywem	 8,00	zł	

Naleśniki	z	serem	i	sosem	borówkowym	 12,00	zł	

Zupa	dnia	 10,00	zł	

Deska	wędlin	z	pieczywem	 15,00	zł	

Deska	serów	z	pieczywem	 12,00	zł	

Kiełbaski	na	gorąco	(z	wody	lub	grillowane)	
z	pieczywem	

10,00	zł	

Herbata	 6,00	zł	

Kawa	/	kawa	z	mlekiem	 6,00	zł	

Napój	0,33	l	(woda,	sok,	napój	gazowany)	 6,00	zł	

	

	

INFORMACJA	DODATKOWA	O	POKOJACH	302	I	303	

Niniejszym	 informujemy,	 że	 odrestaurowany	 budynek	 kamienicy	 przy		
ul.	 Kościuszki	 	 4	 w	 Suwałkach,	 wpisany	 jest	 do	 rejestru	 zabytków	 nieruchomych		
Województwa	 Podlaskiego	 pod	 nr	 266	 (decyzją	 KL.WKZ	 	 534/266/d/82	 z	 dn.	
08.02.1982	 r.).	W	 związku	 z	 tym	 faktem	nie	było	możliwości	wybudowania	większych	
pokoi	 na	 poddaszu	 od	 strony	 szczytowej	 kamienicy	 bez	 naruszenia	 zabytkowego	
charakteru	obiektu.	

Powierzchnia	 pokoju	 nr	 302	wynosi	 13,1	m2,	 natomiast	 pokoju	 303	 ‐	 13,4	m2.	
Odstępstwo	 od	 normy	 	 określonej	 w	 Rozporządzeniu	 Ministra	 Gospodarki	 i	 Pracy	 w	
sprawie	 obiektów	 hotelarskich	 i	 innych	 obiektów,	 w	 których	 są	 świadczone	 usługi	
hotelarskie	(Dz.	U.	z	2006	r.	Nr	22	poz.	169	z	późn.	zm.)		stanowi	odpowiednio	6,4	%		oraz	
4,3	%		jej	wartości.	

Z	uwagi	na	dobro	Gości	korzystających	z	jednostek	mieszkalnych	numer	302	oraz	
303	 nieznaczne	 odstępstwo	 powierzchni	 	 zostało	 zrekompensowane	 oknem	
łazienkowym	 doświetlającym	 pomieszczenie	 światłem	 słonecznym	 oraz	 dodatkowym	
wyposażeniem	pokoju	w	postaci	sejfu	i	wagi	łazienkowej.		
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BEZPIECZEŃSTWO	GOŚCI	

W	 trosce	 o	 bezpieczeństwo	 naszych	 gości	 w	 hotelu	 zostały	 zainstalowane	 instalacje	
wykrywania	 i	 sygnalizacji	 pożaru,	 automatycznego	 oddymiania	 klatki	 schodowej,	
oświetlenia	awaryjnego,	instalacji	hydrantowej	oraz	telewizji	dozorowej.	

Ponadto	 w	 przeznaczonych	 dla	 niepełnosprawnych	 ‐	 jednostce	 mieszkalnej	 202		
i	ubikacji	przy	recepcji	–	znajduje	się	instalacja	przywoławcza	w	razie	nagłego	wypadku	
(żeby	aktywować	alarm	należy	pociągnąć	za	sznurek).	

Wszyscy	 pracownicy	 zostali	 przeszkoleni	 w	 zakresie	 udzielania	 pierwszej	 pomocy		
i	 instrukcji	 bezpieczeństwa	 pożarowego.	 Apteczka	 z	 podstawowym	 wyposażeniem	
medycznym	znajduję	się	w	recepcji.	

Uprzejmie	 prosimy	 o	 zapoznanie	 się	 z	 poniższymi	 rysunkami	 dróg	 ewakuacyjnych	
wyznaczonych	w	budynku	hotelu	z	restauracją	AKVILON.	

	

Rys.	1	–	Rzut	piwnic	

Rys.	2	–	Rzut	parteru	

Rys.	3	–	Rzut	I	piętra	

Rys.	4	–	Rzut	II	piętra	
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HISTORIA	KAMIENICY	
	

1. Materiały	pisane	

Zachowała	się	bardzo	skąpa	dokumentacja	dotycząca	parceli	leżącej	przy	obecnej	
ulicy	 Kościuszki	4,	 ograniczona	 prawdopodobnie	 do	 dwóch	 źródeł	 pisanych:	
dokumentacji	ubezpieczeniowej	z	lat	1907	–	1913	i	wpisu	do	rejestru	zabytków	z	1982r.	
Jak	 z	 niego	 wynika	 „Data	 wybudowania	 kamienicy	 i	 autor	 jej	 projektu	 są	 dotychczas	
nieznane.	 Budynek	 pozbawiony	 jest	 zdecydowanych	 cech	 stylowych,	 lecz	 jego	 wystrój	
architektoniczny	 wskazuje,	 iż	 mógł	 powstać	 na	 przełomie	 XIX	 i	 XX	 wieku”.	 Ze	 źródeł	
ikonograficznych	 wynika,	 że	 miało	 to	 miejsce	 między	 rokiem	 1905	 a	 1913.	 Losy	 tej	
parceli	 nie	 są	w	 pełni	 odtworzone,	 a	 gruntowne	 badania	w	 Archiwum	Miasta	 Suwałk	
pozwoliły	 na	 odnalezienie	 niewielu	 informacji,	 opartych	 bardziej	 na	 przypuszczeniach	
niż	 szczegółowej	 dokumentacji.	 Utrudnienia	 spowodowane	 były	 również	 zmianami	
nazw	 ulic	 i	 numeracji	 domów,	 gdyż	 żadne	 akta	 Kościuszki	 4	 oprócz	 dokumentacji	
ubezpieczeniowej	z	początku	XX	wieku	nie	zachowały	się.		

				 	

	

Dawny	 numer	 znakowany	 jako	 4/6,	 o	 którym	 wiadomo	 więcej,	 nie	 jest	 tożsamy	 z	
dzisiejszym	 i	 dotyczy	 budynku	 znajdującego	 się	 obok,	 obecnie	 Kościuszki	 6.	 Parcela	
położona	 przy	 ulicy	 Kościuszki	 4	 historycznie	 najprawdopodobniej	 również	 miała	
numer	 4.	 Znajdowała	 się	 przy	 ulicy	 Młyńskiej,	 której	 nazwę	 zmieniono	 na	 ulicę	
Petersburską,	następnie	na	Adolf	Hitler	Straβe,	która	ostatecznie	została	przekształcona	
w	 ulicę	 Kościuszki.	 Kamienica	 położona	 była	 przy	 młynie	 wodnym,	 o	 czym	 świadczą	
pocztówki	z	okresu	międzywojennego.	

Analiza	historyczna	map	i	lokalizacji	młyna	jednoznacznie	wykazuje,	że	był	on	w	
zwartej	 zabudowie	 z	 kamienicą	 leżącą	 przy	 Kościuszki	 numer	 4.	 To	 stwierdzenie	
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pozwala	 w	 Aktach	 miasta	 Suwałk	 (1820	 –	 1869)	 dotyczących	 młynów	 ustalić	
ówczesnego	 właściciela	 tej	 parceli.	 W	 roku	 1830	 Rząd	 Gubernialny	 wydał	 nakaz	
inwentaryzacji	młynów,	a	także	określenia	daty	budowy	obiektu	i	jego	wielkości.	Na	tej	
podstawie	 obliczano	wysokość	 podatku	 należnego	 za	młyny	 przynależące	 do	majątku	
miasta	Suwałki.	Jak	wynika	z	akt	nie	dotyczyło	to	jednak	młyna	wodnego	wchodzącego	
w	obręb	 parceli	 Kościuszki	 4	 „Ponieważ	 młyn	 wodny	 mimo,	 że	 w	 terytorium	 miasta	
Suwałk	położony	do	folwarku	Papiernica	gminy	Hutta	należy,	powoływanie	tegoż	folwarku	
do	protokołu	za	niepotrzebne	uważałem,	sądzę	bowiem,	że	wójt	gminy	Hutta	na	powyższe	
zarządzenie	Rządu	Gubernianego	przedstawi”	(1850r.	Akta	Miasta	Suwałk).	Parcela	ta	nie	
była	 więc	 majątkiem	 prywatnym,	 ale	 należała	 do	 Klasztoru	 Kamedułów,	 gdyż	 gmina	
Hutta	była	częścią	 jego	posiadłości.	Andrzej	Matusiewicz	prześledził	historię	Folwarku	
Hutta,	 a	 opracowania	 dotyczące,	 tego	 zagadnienia	 można	 odnaleźć	 na	 stronie	
internetowej	http:/www.wigry.win.pl/kwartalnik/nr21_hutta.htm.		

Osada	 Hutta	 została	 założona	 w	 XVII	 w.,	 a	 jako	 folwark	 zaczęła	 funkcjonować	
około	 1765	 r.	 Nazwa	 tego	miejsca	 związana	 jest	 z	 kamedulską	 hutą	 szkła,	 ulokowaną		
w	 pobliżu	 folwarku.	W	 1796	 r.	 konfiskacie	 uległy	 wszystkie	 dobra	 kościelne	 na	 rzecz	
skarbu	 państwa.	 Z	 tych	 ziem	 w	 1800	 r.	 utworzono	 tzw.	 Ekonomie	 królów	 pruskich,	
zasadnicza	część	dóbr	kamedulskich	została	objęta	ekonomią	Wigry.	W	jej	skład	weszło	
9	 folwarków,	 73	 wsie	 i	 3	 osady,	 folwarki	 wypuszczano	 pojedynczo	 w	 dzierżawy.	 Do	
„naczelnej	 dzierżawy	ekonomi	Wigry”	należały	 cztery	 folwarki:	Hutta,	 Papiernia,	 Stary	
Folwark	 i	 Nowy	 (Czerwony)	 Folwark.	 Ich	 dzierżawcami	 kolejno	 byli:	 od	 1800	 r.	 Jan	
Henryk	Voutat,	Johanna	Marianna	Charlotte,	Wincenty	Przybylski,	Wojciech	i	Konstancja	
Staniszewscy	 oraz	 ich	 syn	 Aleksander.	 Mikołaj	 Gonecki,	 który	 otrzymał	 ten	 majątek		
w	 1869	 r.	 za	 zasługi	 w	 tłumieniu	 powstania	 styczniowego,	 był	 właścicielem	 donacji	
Wigry,	po	nim	majątek	odziedziczył	syn	Piotr,	a	trzecim	i	zarazem	ostatnim	właścicielem	
został	 jego	wnuk	Mikołaj.	 Po	 zakończeniu	 I	wojny	 światowej	 na	mocy	ustawy	majorat	
Wigry	 przeszedł	 na	 własność	 państwa	 polskiego.	 Wtedy	 parcela	 Kościuszki	 numer	 4	
została	 przekazana	 Nadleśnictwu	 Państwowemu	 i	 nie	 uległo	 to	 zmianie,	 aż	 do	 roku	
2006.Przynależność	 parceli	 położonej	 przy	 ulicy	 Kościuszki	 4	 do	 rodziny	 Goneckich	
potwierdzają	 dokumenty	 ubezpieczeniowe	 z	 początku	 XX	 wieku	 (Inspektorat	
ubezpieczeniowy	 Powiatu	 Suwalskiego,	 Akta	m.	 Suwałk,	 nazwa	 zespołu	 296	 sygnatura	
480).	 Zachowały	 się	 informacje	 dotyczące	 zabezpieczenia	 tej	 parceli	 przed	 ogniem		
w	 latach	 1907	 –	 1913,	 a	 wśród	 nich	 plan	 zagospodarowania	 działki	 i	 rzuty	 budynku	
pochodzące	 z	 1913	 roku.	 Dokument	 składa	 się	 z	 24	 kartek,	 zapisanych	 w	 języku	
rosyjskim.	Jako	właściciel	majątku	wpisany	jest	Mikołaj	Pietrowicz	Gonecki.		

Na	pierwszym	z	rysunków	widać	całą	parcelę	Kościuszki	numer	4	wraz	z	mostem	
i	częścią	ulicy	St.	Petersburski	Prospekt.	Rzuty	natomiast	ukazują	szczegółowy	rozkład	
pomieszczeń	w	poszczególnych	kondygnacjach	budynku	wraz	 z	podanymi	wymiarami.	
Na	podstawie	planu	zagospodarowania	działki	można	stwierdzić,	że	uległa	ona	znacznej	
rozbudowie	w	stosunku	do	roku	1905,	kiedy	istniał	jedynie	jeden	obiekt	po	lewej	stronie	
parceli	z	dwoma	dobudówkami.	W	roku	1913	cały	obręb	parceli	jest	zabudowany,	widać	
zaznaczoną	 bramę	 wjazdową	 prowadzącą	 do	 zamkniętego	 dziedzińca.	 Budynki	
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oznaczone	 jako	 „a”	 to	 kamienica	 z	 młynem,	 część	 II	 to	 kamienica,	 której	 lokalizacja		
i	kształt	są	tożsame	z	budynkiem,	który	stoi	tam	obecnie.	Świadczy	to	o	tym,	że	musiała	
ona	 powstać	 między	 rokiem	 1905,	 a	 1913,	 gdyż	 na	 wcześniejszych	 planach	 nie	 była	
naniesiona,	pojawiła	się	dopiero	na	tym.	Potwierdzają	to	także	pocztówki	z	tego	okresu.	
Wszystkim	 obiektom	 wchodzącym	 w	 obręb	 parceli	 odpowiadają	 litery	 z	 rosyjskiego	
alfabetu,	których	opis	znajduje	się	na	trzeciej	kartce	dokumentu.	Można	w	nim	odnaleźć	
informacje,	 jaką	 funkcję	 pełniło	 dane	 pomieszczenie.	 Widać	 również,	 że	 budynek	
kamienicy	posiadał	kiedyś	bramę	wjazdową,	a	także,	że	był	połączony	z	młynem.	
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W	Aktach	m.	Suwałk	dotyczących	młynów	(1820	–	1869)	można	prześledzić	jego	
losy.	 Z	 roku	 1858	 pochodzi	 pismo	 od	 dzierżawcy	 folwarku	 Papiernicza	 o	 rozebraniu	
młyna	 wodnego	 .	 „Dzierżawca	 folwarku	 Papiernicza	 do	 Gminy	Huta	 należący	 rozebrał	
młyn	 wodny	 przy	 wjeździe	 do	miasta	 Suwałk	 od	 strony	 Augustowa	 położony	 i	 takowy	
zamierza	 reperować.	 Jakkolwiek	 jest	 to	 realność	wiejska,	 gdy	 jednakże	 położony	 jest	w	
terytorium	miasta	 tutejszego,	a	pytany	przeze	mnie	 rzeczony	Dzierżawca	pozwolenia	na	
dokonanie	 reparacji	 nie	 wskazał	 oświadczając,	 że	 jako	 obowiązany	 kontraktem	 do	 tej	
reparacji	 wedle	 własnego	 pomysłu	 takiemu	 uskuteczni;	 ‐	 dzierżawca	 o	 teren	 Rządowi	
Gubernianemu	 upraszać	 mam	 honor	 o	 udzielenie	 decyzji,	 czy	 takowa	 reparacja	
uskuteczniona	być	może	bez	planu	zatwierdzonego”.	Z	tego	też	roku	pochodzą	dokumenty	
o	skierowaniu	młyna	wodnego	do	licytacji.	W	1864	roku	wydano	pismo	o	jego	wizytacji		
i	 ocenie	 możliwości	 budowy	młyna	 parowego,	 nie	 wiadomo,	 czy	 koncepcja	 ta	 weszła		
w	życie,	ale	prawdopodobnie	nie.	Pojawiają	się	również	skargi	mieszkańców,	związane		
z	przekraczaniem	wody	w	stawie,	na	które	rząd	odpowiada	nakazem	nieprzekraczania	
znaku	 wytwórczego	 w	 1863r.	 przez	 Gubernianego	 Inżyniera	 Skalskiego.	 Ostatnia	
wzmianka	dotycząca	młyna	wodnego	pochodzi	z	1866,	w	której	mowa	jest	o	dzierżawcy	
Wejgecie,	 później	 nie	 ma	 już	 na	 temat	 tego	 budynku	 żadnych	 odnalezionych	
dokumentów	 pisanych.	 Zachowały	 się	 jednak	 materiały	 ikonograficzne	 pokazujące	
dalszą	jego	historię.	
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Inne	 akta	 także	 nie	 dostarczają	 dodatkowych	 informacji	 na	 temat	 tej	
nieruchomości,	brak	jest	również	Księgi	Hipotecznej.	Prawdopodobnie	zaginęły	w	roku	
1919,	gdy	całe	archiwum	miasta	Suwałk	zostało	wywiezione	przez	Litwinów	do	Wilna		
w	trakcie	walk	o	kształtowanie	granic	państwa	Polskiego,	a	następnie	rozproszyły	się	po	
różnych	pomniejszych	archiwach,	część	 trafiła	do	Moskwy.	 Ich	dalsze	 losy	są	nieznane,	
chociaż	Litwini	twierdzą,	że	akta	te	zostały	spalone	w	pożarze.	

Niestety	jej	losy	w	okresie,	gdy	należała	do	Nadleśnictwa,	również	nie	są	w	pełni	
znane,	 gdyż	 zaginęła	 część	 akt	 Nadleśnictwa	 dotycząca	 tego	 okresu.	 Prawdopodobnie	
wywiezione	 zostały	 przez	 okupacyjne	 władze	 niemieckie,	 a	 później	 przejęte		
i	 przechowywane	 w	 archiwach	 radzieckich,	 skąd	 w	 ramach	 rewindykacji	 przekazane	
zostały	 w	 roku	 1961	 i	 zarejestrowane	 w	 księdze	 nabytków	 od	 dnia	 15.09.1961	 pod	
numerem	 39.	 Nieznany	 jest	 także	 procentowy	 stopień	 zachowania	 dokumentów,	
ponieważ	 są	 one	 przechowywane	 w	 postaci	 luźnych	 kartek.	 Według	 wstępu	 do	
inwentarza	opracowanego	przez	panią	Joannę	Burzyńską	znajdującego	się	w	Archiwum	
Lasów	 Państwowych,	 23	 listopada	 1920	 roku	 Rada	Ministrów	wydała	 rozporządzenie		
w	sprawie	organizacji	i	działania	okręgowych	zarządów	lasów	państwowych.	Utworzono	
wówczas	trzy	okręgi:	Warszawski,	Radomski,	Siedlecki,	który	obejmował	między	innymi	
obszary	 ówczesnych	 powiatów:	 augustowskiego,	 sejneńskiego	 i	 suwalskiego.	
Nadleśnictwa	były	podzielone	na	obręby,	obchody	i	leśnictwa.	W	1938	roku	utworzono	
Dyrekcję	 Lasów	 Państwowych	 Okręgu	 Białostockiego	 z	 siedzibą	 w	 Białowieży.	
Nadleśnictwa	Krasne,	Krasnopol	i	Sejny	znalazły	się	na	terytorium	tego	okręgu	od	dnia	
01.10.1938.	W	 związku	 z	 tym	wydarzeniem	w	 gazecie	 „Echa	 leśne”	 (numer	 46/1938)	
ukazał	 się	 artykuł	dotyczący	kamienicy	Kościuszki	 4.	Wynika	 z	niego,	 że	w	 tym	czasie	
mieściła	 się	 w	 niej	 bursa	 dla	 chłopców.	 Przekazaniu	 jej	 pod	 opiekę	 Rodziny	 Leśnika		
w	Białowieży	towarzyszyło	poświęcenie	budynku.	W	artykule	zamieszczonym	w	rubryce	
„Z	 naszych	 stowarzyszeń”	 pod	 tytułem	 „Rodzina	 Leśnika”	 opisane	 jest	 sprawozdanie		
z	 przebiegu	 uroczystości.	 Bursa	 rozpoczęła	 swoją	 działalność	 za	 sprawą	 Zarządu	
Oddziału	 Rodziny	 Leśnika	 w	 Siedlcach,	 w	 związku	 ze	 zmianą	 podziału	 terytorialnego	
budynek	 został	 przekazany	 nowemu	 zarządowi.	 Mieszkały	 w	 nim	 przede	 wszystkim	
dzieci	 osób	 należących	 do	 Rodziny	 Leśnika:	 „w	 chwili	 obecnej	 bursa	 liczy	 27	
wychowanków,	w	tym	23	synów	członków	R.	L.,	4	prywatnych.	Z	uwagi	na	istniejące	w	
Suwałkach	 szkoły	 średnie	 ogólnokształcące	 i	 fachowe,	 bursa	 ma	 doskonałe	 widoki	
rozwoju	 i	 stanie	 się	 w	 przyszłości	 prawdziwym	 dobrodziejstwem	 dla	 szerokich	 rzesz	
pracowników	 L.P.	 terenu	 Puszczy	 Augustowskiej.”	 W	 artykule	 umieszczone	 jest	 także	
zdjęcie,	na	którym	wyraźnie	widoczna	jest	kamienica	położona	przy	Kościuszki	4.		



17 
 

	

Dokumenty	 związane	 z	 administrowaniem	 budowli,	 w	 których	 nie	 znaleziono	
żadnych	 informacji	 na	 temat	 kamienicy	 położonej	 przy	 Kościuszki	 4	 to:	 protokoły	
oględzin	budowli	administrowanych	przez	nadleśnictwo	Wigry,	plany	sytuacyjne	i	rzuty	
poziome	 budynków,	 remonty	 kapitalne	 i	 budowy,	 plany	 dóbr	 i	 nieruchomości	
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Nadleśnictwa	 Wigry,	 oraz	 wykazy	 nieruchomości.	 Istnieje	 tylko	 jeden	 dokument	
przechowywany	przez	konserwatora	zabytków,	w	którym	zamieszczone	są	dwa	zdjęcia	
budynku	pochodzące	z	1980	roku,	jego	plan,	a	także	zarys	ulic.	Czas	powstania	datowany	
jest	tam	na	przełom	XIX	i	XX	wieku,	jako	właściciel	podane	jest	Nadleśnictwo	Państwowe	
Suwałki,	 zaś	 jako	 użytkownik	 Nadleśnictwo	 Państwowe	 Suwałki	 Polski	 Związek	
Łowiecki.	Zamieszczony	jest	również	opis	budynku.	„Ostatni	remont	budynek	przeszedł	w	
1981r.	 W	 ramach	 tego	 remontu	 odnowione	 zostały	 m.	 in.	 elewacje.	 Otrzymały	 one	
pastelowo	–	żółty/	piaskowy	kolor.	Detale	architektoniczne	fasady	pomalowane	zostały	na	
biało.	 Zmienione	 zostało	 pokrycie	 dachu.	 Pobito	 go	 nową	 miedziowaną	 blachą.	 Prace	
remontowo	 –	 konserwatorskie	 przeprowadziły	 Pracownie	 Konserwacji	 zabytków		
w	Białymstoku”.	 Stan	 techniczny	 budynku	 określony	 został	 jako	 dobry,	 ze	 względu	 na	
jego	zabytkowy	charakter	zalecono	przeprowadzanie	remontów	konserwacyjnych.	Dwa	
dodatkowe	budynki	wchodzące	w	obręb	parceli	Kościuszki	4	powstały	w	 roku	1938	–	
budynek	szopy	i	1956	–	budynek	gospodarczy	(Operat	Szacunkowy	przygotowany	przez	
rzeczoznawcę	 majątkowego	 Ludmiłę	 Pietrzak),	 nie	 posiadają	 jednak	 żadnej	 wartości	
historycznej	 i	 obecnie	 przeznaczone	 zostały	 do	 rozbiórki.	 Dnia	 07.03.2006r.	 parcela	
położona	 przy	 ulicy	 Kościuszki	 4	 stała	 się	własnością	 Lilianny	 Jolanty	 i	 Adama	 Józefa	
Sadowskich.	

	

2. Materiały	ikonograficzne	

Najwcześniejsze	materiały	 ikonograficzne	pochodzą	z	drugiej	połowy	XIX	wieku		
i	 są	 to	 plany	 miasta	 przechowywane	 w	 Archiwum	 m.	 Suwałk.	 Na	 najwcześniejszym,	
ukazującym	Suwałki	w	1863	roku,	co	prawda	nie	ma	naniesionej	kamienicy	znajdującej	
się	obecnie	przy	ulicy	Kościuszki	4,	jednak	widoczny	jest	młyn	wodny,	który	zawsze	był	
związany	 z	 tą	 parcelą.	 Plan	 dotyczy	 najważniejszych	 miejskich	 budowli,	 budynki	
prywatne	 nie	 są	 na	 nim	 zaznaczone,	w	 związku	 z	 czym	 nie	można	 na	 jego	 podstawie	
wnioskować,	czy	kamienica	istniała	już	w	tym	okresie.	Obiekt	podpisany	jest	jako	„młyn”	
i	 jego	 lokalizacja	 pokrywa	 się	 z	 dzisiejszym	 położeniem	 parceli	 Kościuszki	 4.	 Ulica	
Kościuszki	 nosiła	w	 tym	 okresie	 nazwę	 St.	 Petersburska,	 co	 również	można	wyczytać		
z	planu.	

Na	 planie	 pochodzącym	 z	 późniejszego	 okresu,	 powstałym	 na	 potrzeby	
planowania	oświetlenia	miasta,	wyraźnie	widoczny	jest	już	zarys	parceli	Kościuszki	nr	4,	
oraz	 znajdujących	 się	 na	 niej	 budynków.	 Ich	 kształt	 i	 lokalizacja	 nie	 pokrywają	 się		
z	dzisiejszym	umiejscowieniem	kamienicy,	świadczy	to	o	tym,	że	nie	istniała	ona	jeszcze	
około	roku	1905,	z	którego	prawdopodobnie	pochodzi	ten	plan.	Plac	wchodzący	w	obręb	
posiadłości	podpisany	jest	w	języku	rosyjskim	„mielnica”,	co	znaczy	młyn.	Ponieważ	plan	
ten	niejednoznacznie	wskazuje,	w	którym	miejscu	znajduje	się	przestrzeń	zabudowana,	
jest	to	wyraźnie	ukazane	na	planach	pochodzących	z	wcześniejszego	okresu	–	1899	roku.	
Również	są	one	związane	z	planowaniem	oświetlenia	Suwałk	 i	nie	 różnią	 się	niemalże	
niczym	od	planu	z	1905	roku,	poza	tym,	że	budynki	są	na	nim	zakreskowane	i	dotyczą	
one	mniejszej	części	miasta	
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Dodatkowymi	 materiałami	 ikonograficznymi,	 będącymi	 świadectwem	 zmian	
jakim	podlegała	kamienica	i	młyn	są	historyczne	pocztówki	ukazujące	fragment	miasta	
Suwałki	przy	moście	na	Czarnej	Hańczy.	Był	to	motyw	bardzo	często	pojawiający	się	na	
fotografiach,	dzięki	czemu	można	zobaczyć,	 jaki	wygląd	miała	parcela	 leżąca	przy	ulicy	
Kościuszki	 numer	 4	 w	 różnych	 okresach	 czasu.	 Większość	 pocztówek	 znajduje	 się	
obecnie	 w	 zbiorach	 prywatnych,	 oraz	 w	 Muzeum	 Okręgowym	 z	 Suwałkach.	
Najwcześniejsza	 jest	 rycina	 pochodząca	 z	 II	 połowy	 XIX	 wieku,	 ukazująca	 fragment	
miasta	 od	mostu,	 aż	 po	widniejący	w	 oddali	 Kościół	 św.	 Aleksandra.	 Tuż	 przy	moście,	
nad	 samą	 rzeką	widoczne	 są	 zabudowania	młyńskie	 leżące	 na	 terenie	 obecnej	 posesji	
Kościuszki	2	i	4.	

	



20 
 

	Istotnych	 informacji	 na	 temat	 zmian	 jakie	 zaszły	 na	 Kościuszki	 4	 dostarcza	
pocztówka	z	1915	r.	Widać	już	na	niej	kamienicę,	która	znajduje	się	tam	do	dziś,	a	także	
budynek	młyna,	który	na	tej	fotografii	musi	być	po	pożarze,	gdyż	jest	zrujnowany,	ściany	
pokrywają	 czarne	 smugi,	 poza	 tym	 brakuje	 mu	 dachu.	 Taki	 rozkład	 budynków	 –	
kamienica	po	 lewej	 stronie	parceli	 z	przyrośniętym	do	niej	młynem	był	naniesiony	na	
plan	zagospodarowania	działki	z	1913	r.		

	

	

	

Materiały	 ikonograficzne	 dostarczają	 wielu	 cennych	 informacji,	 których	 nie	
można	 odnaleźć	 w	 źródłach	 pisanych.	 Analiza	 pocztówek	 skonfrontowana	 z	 dawnymi	
planami	miasta	pozwalają	ustalić	przybliżony	czas	powstania	kamienicy,	a	także	wygląd	
młyna.	W	przypadku	parceli	leżącej	przy	ulicy	Kościuszki	numer	4	są	więc	niezbędnym	
elementem	do	odtworzenia	jej	zagubionej	historii.	
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Istnieją	również	pocztówki	przedstawiające	most	nad	Czarną	Hańczą	oraz	zabudowania	
od	innych	stron	rzeki.	

	

	
	

	
Rysunek	1Widok	od	strony	rzeki	1905	

	
	

	

	
Rysunek	2Widok	z	mostu	na	ulicę	1917	

	
 
 
 


