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W Wielkanocny dzień do domu
przyszły białe bazie w gości,

by pisankom po kryjomu
kolorów zazdrościć. 

Bo ich nie pomalowano,
nikt o baziach nie pamiętał,

choć też pragną na Wielkanoc
przywdziać strój od święta.

Fragment wiersza Jerzego Ficowskiego

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych

życzą
Dyrektor i Pracownicy
Biblioteki Publicznej 

im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
98/2016

Firma Szulc Trading
życzy wszystkim
swoim Klientom

rodzinnych i ciepłych,
Świąt Wielkanocnych

85/2016

Ciep³ych i rodzinnych
Œwi¹t Wielkanocnych
oraz mokrego Dyngusa
¿ycz¹ W³aœciciel i Pracownicy Firmy

           Ciep³ych i rodzinnych
           Œwi¹t Wielkanocnych
            oraz mokrego Dyngusa
            ¿ycz¹
   W³aœciciel i Pracownicy
                      Firmy

    Zdrowych i ciep³ych
    Œwi¹t Wielkanocnych
    w gronie rodzinnym
    ¿ycz¹ W³aœciciel i Pracownicy
     Firmy

88/2016

GABINET DERMATOLOGICZNY

Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek i piątek od 15.00

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek i czwartek od 15.00

Rejestracja telefoniczna

Tel. 606-766-788 97/2016
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Lilianna Sadowska
z pracownikami

 Zakładu Elektroniki SUWAR 
i Hotelu AKVILON

89/2016 82/2016
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Prezydent Miasta SuwałkWiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Z okazji Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy złożyć 
wszystkim Mieszkańcom Suwałk szczere życzenia pokoju, wiary i miłości.

By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami
z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił

i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,
a nadchodząca wiosna wypełni słońcem

Państwa życie osobiste i zawodowe.
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Miejska Droga Krzyżowa rozpoczęła się mszą świętą w kościele Matki 
Bożej Miłosierdzia. Potem kilkuset suwalczan przeszła ulicami: Chopina, 
Ogińskiego, Nowomiejską, Jana Pawła II, Dwernickiego, Kościuszki i Placem 
Piłsudskiego. Ostatnim etapem drogi krzyżowej było przejście przez Bramę 
Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.
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MISTERIUM PAŃSKIE DROGA KRZYŻOWA

Suwalską Drogę 
Krzyżową popro-
wadził biskup Ro-
muald Kamiński

„Krzyż stał się nam Bramą Miłosier-
dzia...” pod takim hasłem suwalskimi 
ulicami przeszli wierni

Jedna z 14 stacji 
suwalskiej Drogi 
Krzyżowej znaj-
dowała się pod 
konkatedrą pw. 
św. Aleksandra

Misterium Drogi Krzyżowej przedstawił Teatr Amatorski w 
Suwałkach „Grupa Kłusowników – Straż Przednia” im. Karola 
Wojtyły. Pantomimę uzupełniły czytane rozważania Męki Pańskiej. 
Inscenizacja została zaprezentowana w dwóch kościołach św. 
Apostołów Piotra i Pawła oraz pw. św. Brata Alberta. 

ŚWIĄTECZNE
WARSZTATY

Muzeum Okręgowe w Suwałkach  przeprowadziło lekcje przed-
świąteczne,  w których ponad 200 uczniów poznało  dawne obrzę-
dy i zwyczaje ludowe w czasie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy na 
Suwalszczyźnie. Uczniowie mogli się też nauczyć wykonywania pi-
sanek metodą tradycyjną. Także Suwalski Ośrodek Kultury  zorga-
nizował Wielkanocne warsztaty familijne „Mama, Tata i Ja”, w któ-
rych uczestniczyło kilkanaście rodzin. Można było stworzyć pisanki 
i palmy, które będą ozdobą świątecznych stołów. 

Uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 1 uczestniczyli 
w lekcjach zorganizowanych 
przez Muzeum Okręgowe w 
Suwałkach

Rodzinne malowanie jajek w SOK

>>
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ZMARŁ TADEUSZ SMAGACZ
Zmarł nestor suwalskich fotografików 

Tadeusz Smagacz. Dzięki jego fotografiom wie-
my jak Suwałki wyglądały w latach 50 i 60-tych.

Tadeusz Smagacz urodził się w 1924 r. w 
Gliniku na Podkarpaciu. Mając kilka lat wy-
jechał ze swoją matką do Francji (Montceau-
les-Mines). W 1948 roku wrócił do Polski. Wraz 
ze swoim bratem przyjechał do Suwałk. W la-
tach 1960-1996 był członkiem Stowarzyszenia 
Autorów Polskich ZAiKS sekcji fotograficznej. 
Biegle władał językiem francuskim. Odwiedził 
liczne kraje Europy, Azji, a nawet Afryki. Z każ-
dej podróży przywoził wiele zdjęć. Uwielbiał 
fotografować Suwalszczyznę. Nie rozstawał 
się z aparatem, nieraz absurdalnie posądzany nawet o szpiegostwo, kiedy 
fotografował np. dworzec kolejowy w Suwałkach. Jego zdjęcia zawsze poka-
zywały realizm czasów, w jakich zostały wykonane.
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>> WIOSENNE PORZĄDKI
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk spotkał się z przedstawi-

cielami suwalskich służb mundurowych, miejskich firm i spółek oraz 
prezesami spółdzielni mieszkaniowych by zaplanować najważniej-
sze prace porządkowe, które są konieczne do zrealizowania po zimie. 
Do końca kwietnia całe miasto powinno być uporządkowane – po-
czynając od stanu dróg po nasadzenia zieleni i kwiatów. 

– Liczę, że w tym roku miasto zostanie pięknie i jak najszybciej 
ukwiecone. Jest to priorytetowe zadanie Zarządu Dróg i Zieleni 
– mówił Czesław Renkiewicz.

ZBM TBS oraz suwalskie spółdzielnie mieszkaniowe powin-
ny uporządkować tereny, którymi administrują, a w szczególno-
ści zwrócić uwagę na stan placów zabaw i znajdujących się na nich 
urządzeń. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma za zada-
nie dokonać pozimowego przeglądu autobusów komunikacji miej-
skiej oraz zadbać o ich czystość. Dyrektorzy placówek oświatowych 
mają zadbać o jak najszybsze uporządkowanie terenów przyszkol-
nych oraz przeprowadzenie drobnych napraw konserwacyjnych wo-
kół budynków.

>>

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci 

TADEUSZA SMAGACZA
wybitnego fotografa i społecznika

składa Czesław Renkiewicz,
Prezydent Miasta Suwałk 

104/2016

UROCZYSTOŚĆ POD POMNIKIEM STRACEŃ
Prezydent Miasta Suwałk zaprasza na uroczystość z okazji upa-

miętnienia 72. rocznicy stracenia w Suwałkach 16 mieszkańców 
Suwalszczyzny, która odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku.

Program:
9.00 – msza święta, sprawowana przez Ks. Kanonika Wiesława 

Śliwczyńskiego w kościele pw. św. Wojciecha (ul. Szkolna 9), 
z udziałem władz samorządowych Miasta Suwałki, Powiatu 
Suwalskiego i Gminy Suwałki, organizacji i związków komba-
tanckich, delegacji służb mundurowych, szkół, harcerzy, mło-
dzieży, pocztów sztandarowych, suwalczan.

Oprawa mszy świętej: Suwalski Chór Seniora z Suwalskiego 
Ośrodka Kultury pod dyrekcją Tomasza Kierejszy;
10.00 – uroczystość pod pomnikiem Straceń (ul. Sejneńska), wystąpie-

nia Prezydenta Miasta Suwałk, modlitwa, złożenie kwiatów;
10.30 – przejazd pod pomnik w lesie Szwajcarskim, wystąpienie 

Henryka Kuczyńskiego, przewodniczącego Suwalskiej Rady 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, zapalenie zniczy.WTOREK Z RADNYM

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swo-
je uwagi i pomysły.

We wtorek 22 marca zapraszają Bogdan Bezdziecki z Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Andrzej P. Chuchnowski z Klubu Radnych „Łączą 
nas Suwałki”. Natomiast 29 marca na suwalczan czekają Zbigniew 
R. De-Mezer z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz Grzegorz Gorlo 
z Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 5 kwietnia zapraszają Zbysław 
W. Grajek z Platformy Obywatelskiej oraz Dorota A. Jabłońska z Prawa
 i Sprawiedliwości.

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

Wicerzewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w każdy po-
niedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu 
Miejskiego.

UWAGA  CZYTELNICY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH !!!

Dnia 25.03.2016 r. (Wielki Piątek) biblioteka będzie czynna do 
godz. 17.00, a 26.03.2016 r. (Wielka Sobota) – nieczynna.

 Dnia 25.03.2016 r. (Wielki Piątek) Midicentrum przy ul. Witosa 4A 
będzie czynne do godz. 17.00, a 26.03.2016 r. (Wielka Sobota) – nieczynne.
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Ciąg dalszy na str. 7

WYDARZYŁO SIĘ
n Kolorowo i radośnie było podczas 

XV Festiwalu Piosenki Przedszkolnej zor-
ganizowanego przez pracowników Przed-
szkola nr 7, w Sali Koncertowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Su-
wałkach. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć 
tortu ze świeczkami, których płomyki zdmuch-
nęły dzieci z zespołu „Zakręcone Siódemeczki” 

z przedszkola nr 7. Jak zwy-
kle wielkie zamieszanie na 
scenie i radość publiczno-
ści wprowadziły dzieci z 
przedszkola działającego 
przy Specjalnym Ośrodku 
S z k o l n o -Wyc h owaw-
czym nr 1 w Suwałkach.

n Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 
KM policji w Suwałkach przeprowadzili dzia-
łania pod nazwą „bezpieczna ósemka”. Ich ce-
lem była poprawa bezpieczeństwa oraz ogra-
niczenie liczby wypadków i ich skutków na 
jednym z głównych ciągów komunikacyjnych 
miasta i powiatu suwalskiego, jakim jest droga 
nr 8. W ciągu pierwszego tygodnia funkcjona-
riusze skontrolowali 147 kierujących pojazda-
mi i w 87 przypadkach ujawnili przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości.

n W Zespole Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego odbył się finał Międzyszkol-
nego Konkursu Informatycznego dla gimna-
zjalistów RamBit. Do finału przystąpiło 8 naj-
lepszych uczestników. 

Najlepsi by-
li (na zdjęciu):  
Bar tłomiej 
Piktel – Gim-
nazjum nr 3,  
M a t e u s z 
Szymczyk – 
Gimnazjum 
im. Marii Konopnickiej, Kacper Zakrzewski 
– Gimnazjum nr 3. 

n Policjanci z Wydziału do Walki z 
Przestępczością Gospodarczą, wspólnie z funk-
cjonariuszami Urzędu Celnego, przerwali nie-
legalną działalność 48-latce z Suwałk, która 
handlowała odzieżą z podrobionymi znakami 
towarowymi na terenie targowicy miejskiej. 
Podczas rutynowych działań na bazarze funk-
cjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie 114 
sztuk różnego rodzaju spodni, bluz oraz t-shir-
tów i czapek łudząco podobnych do oryginal-
nych produktów uznanych światowych marek.

n W ostatnich dniach policjanci z suwal-
skiej drogówki realizowali działania pod na-
zwą „Gimbus”. Głównym celem prowadzo-
nych kontroli była poprawa bezpieczeństwa 
najmłodszych uczestników ruchu dowożo-
nych do i ze szkół zbiorowymi środkami trans-
portu. Ujawniono nieprawidłowości dotyczące 
stanu technicznego i wyposażenia pojazdów 
w związku z tym 3 kierującym zatrzymano do-
wody rejestracyjne.

Data Godzina Rodzaj zajęć
22.03
wtorek

10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Maria Lauryn
12.00-14.00 Warsztaty carvingu (tradycyjna metoda dekorowania potraw rzeźbami 

z warzyw i owoców) – współpraca międzypokoleniowa z uczniami ZS 
CKR – Jadwiga Sowulewska

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga 
Sowulewska

23.03
środa

16.00-17.00 Warsztaty rękodzieła artystycznego pt. „Włóczka i druty” – Alicja 
Panasiewicz

24.03
czwartek

10.00-13.00 Spotkanie warsztatowe wolontariuszy – studentów PWSZ w Suwałkach, 
kierunek Pedagogika osób starszych – Maria Lauryn

29.03
wtorek

10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Dariusz Żukowski
17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga 

Sowulewska

Koordynator projektu – Maria Lauryn. Kontakt:  tel. 515-362-622; e-mail: seniorzy@um.suwalki.pl; 
www.um.suwalki.pl; www. seniorzy.pogodnesuwalki.pl; facebook.com/Suwalska-Rada-Seniorów

SENIORZY ZAPRASZAJĄ
Na wtorkowe dyżury, a także warszta-

ty rękodzieła, muzyczne, dziennikarskie, ko-
smetyczne, czy rozmowy z psychologiem za-
prasza suwalskich seniorów Suwalska Rada 
Seniorów. Spotkania odbywają się w Suwalskim 
Centrum Inicjatyw Senioralnych, przy ul. Cie-
sielskiej 15. Zajęcia są otwarte dla seniorów w wie-
ku powyżej 60 lat.  

Harmonogram spotkań do końca marca: 

>>

PROGRAM RODZINA 500+ 
Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach Ewa Sidorek , zastępca prezy-

denta miasta i Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawili spo-
sób realizacji Programu Rodzina 500+.

Wnioski można już pobierać ze stron internetowych, a złożyć je będzie można w czterech róż-
nych punktach na terenie Suwałk.

– Instytucją, która w naszym mieście będzie odpowiedzialna za realizację Programu będzie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – poinformowała Ewa Sidorek. 

– W Suwałkach pomo-
cą zostanie objętych 6573 
dzieci. W związku z tym za-
interesowanie Programem 
w pierwszych dniach jego 
funkcjonowania będzie z 
pewnością duże. Dlatego 
też uruchomimy dodatko-
we punkty, gdzie będzie 
można złożyć wniosek.

Oprócz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Suwałkach wnioski od 1 kwietnia będzie można składać w:

– siedzibie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Antoniewicza,
– suwalskim Aquaparku przy ul. Jana Pawła II,
– w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Noniewicza (budynek byłego Hotelu 

Suwalszczyzna).
Wszystkie powyższe punkty będą pracowały od 1 do 15 kwietnia od godziny 10.00 do 17.00. 

Jeżeli po 15 kwietnia zainteresowanie będzie nadal duże to ich praca zostanie przedłużona na ko-
lejne dni.

– Wnioski będzie przyjmowało 30 osób. Wszyscy zostali przeszkoleni. Zatrudniliśmy dodatkowo 
10 osób na potrzeby realizacji programu oraz zakupiliśmy nowy sprzęt komputerowy – podsumował 
przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Leszek Lewoc.

Zgodnie z wyliczeniami Miastu Suwałki zostanie przyznana kwota 30 180 000 zł. 2% tej kwo-
ty będzie przeznaczone na obsługę programu. Zgodnie z zapowiedziami rządu pierwszy wypłaty 
pieniędzy w ramach programu Rodzina 500+ powinny ruszyć w połowie maja tego roku.

Wniosek oraz wszelkie informacje dotyczące realizacji programu Rodzina 500+ w 
Suwałkach można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
www.mops.suwalki.pl.

>>
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uczestniczą szkoły i firmy. Ale już takie placów-
ki jak np. Centrum Szkolenia Praktycznego, 
szans na takie dofinansowanie nie mają. 

Jednym z pomysłów jest tworzenie klas pa-
tronackich. Chodzi o to, by z jednej strony dać 
uczniom szansę nauki zawodu w najlepszych, 
rzeczywistych warunkach, w jakich trwa produk-
cja, a z drugiej zaś stworzyć szansę przedsiębior-
com zyskania potrzebnych im fachowców. 

– Stąd nasza współpraca między innymi z 
„Malowem”, która to firma chciałaby stworzyć 
możliwie najszybciej klasę patronacką. To by-
łoby korzystne dla obu stron; „Malow” miałby 
dobrze przygotowanych pracowników, my zaś 
możliwość kształcenia naszych uczniów w naj-
lepszych możliwych warunkach – mówi dyrek-
tor Anna Musiałowicz.

Anna Mitros, pełnomocnik zarządu 
„Malowa” nie ma wątpliwości, że współpraca z 
szkołą jest konieczna. – Musimy już dziś myśleć 
o przyszłości naszego przedsiębiorstwa, które 
będzie potrzebowało dobrych, świetnie przy-
gotowanych fachowców. Mamy do czynienia 
z niżem demograficznym, spora część młodych 
ludzi migruje. Zapewnienie sobie dobrych pra-

cowników to stworzenie przed młodymi ludźmi 
szansy na dobrą pracę. Chcemy im zaoferować 
atrakcyjną ścieżkę rozwoju. Już w trzeciej kla-
sie gimnazjum uczeń może na tę ścieżkę wejść. 
Nie oznacza to, że ma on ograniczone możliwo-
ści osobistego rozwoju, bowiem ma kilka moż-
liwości wyboru: może po prostu po ukończeniu 
szkoły podjąć u nas pracę, może pracować i stu-
diować, może też rozpocząć jakiekolwiek stu-
dia. Duże nadzieje wiążemy tu ze współpracą 
z Politechniką Białostocką.

Wracając do współpracy ze szkołą. My ma-
my najnowocześniejsze  maszyny i technologie, 
urządzenia, doświadczenie w organizowaniu 
produkcji, ale my nie umiemy uczyć. To potra-
fią świetnie przygotowani do zawodu nauczy-
ciele zawodu. Stąd nasze przekonanie, że powin-
niśmy ze szkołami współpracować. Chcemy, by 
klasa patronacka ruszyła najwcześniej jak to tyl-
ko możliwe.
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WYDARZYŁO SIĘ
n Piotr Sadłowski, zawodniki  MUKS 

Olimpijczyk,  będzie reprezentować Polskę 
podczas Wielomeczu Pływackiego Juniorów 
w cypryjskim Limassol pośród 19 młodych 
pływaków z całej Polski. Zawody odbędą się 
2 i 3 kwietnia. Na rozgrywanych w Gliwicach 
Zimowych Mistrzostwach Polski 16-latków, 
wywalczył on cztery srebrne medale.

n Prawie 400 tys. paczek papierosów – ta-
ki ładunek przewoził pod torfem, który miał 
trafić do Hiszpanii, jeden z estońskich kierow-
ców. Wartość szacunkowa przemytu to, uwa-
ga!, pięć milionów złotych. Przemytnikowi gro-
zi 10 lat więzienia. 

n Suwalski Sztab WOŚP otrzymał oficjalne 
potwierdzenie, że podczas 24. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mie-
ście zebrano 52.523,91 zł. To więcej  o ponad 
5 tys. zł niż w ubiegłym roku.. W tym roku or-
kiestra grała na rzecz najmłodszych i senio-
rów. Suwalskim sztabem po raz drugi kie-
rował Karol Świerzbin ze Stowarzyszenia 
Kulturalnego KOSTROMA. Pomagało mu 200 
wolontariuszy. Suwalski sztab dziękuje wszyst-
kim wolontariuszom, sponsorom i ofiarodaw-
com.

n 65-letni bezdomny mężczyzna poniósł 
śmierć w wyniku pożaru prowizorycznego 
garażu zbudowanego z desek i obitego bla-
chą przy ul. Kamedulskiej 17. Wszystko wska-
zuje na to, iż przyczyną tragicznego pożaru, 
do którego doszło w minioną sobotę było za-
proszenie ognia. 

n 11 marca suwalskie sklepy opanowa-
li Litwini. Wolny dzień z okazji dnia odzyska-
nia niepodległości, postanowili oni wyko-
rzystać na zrobienie zakupów w Suwałkach. 
Parkingi pod marketami zastawione były au-
tami na litewskich rejestracjach, a sklepowe 
półki świeciły pustkami. Suwalscy handlowcy 
się cieszą się, a litewscy politycy zastanawiają 
się nad tym co zrobić by ograniczyć wyjazdy 
Litwinów na zakupy do Polski.

n Urząd Gminy Suwałki wciąż nie mo-
że sprzedać swojej byłej siedziby przy ul. 
Kościuszki. Brak chętnych na zabytkowy bu-
dynek. Nie pomagają kolejne obniżenia ceny 
wywoławczej. W ostatnim ogłoszonym prze-
targu nikt nie chciał zapłacić 1, 2 mln zł za za-
bytkową kamienicę w centrum miasta.

n Były pracownik suwalskich instytucji 
kultury Wojciech Straszyński został preze-
sem Polskiego Radia Białystok. W. Straszyński 
ma 54 lata. Skończył białostocką filię warszaw-
skiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W 
latach 2006-2009 był dyrektorem białostoc-
kiego ośrodka TVP, wcześniej pracował jako 
dziennikarz w suwalskiej placówce TVP.

 Anna Mitros: – My mamy najnowocześniejsze  
maszyny i technologie, urządze-
nia, doświadczenie w organizowa-
niu produkcji, ale my nie umiemy 
uczyć. To potrafią świetnie przygo-
towani do zawodu nauczyciele za-
wodu. Stąd nasze przekonanie, że 
powinniśmy ze szkołami współ-
pracować.

Od pewnego czasu trwa coraz bardziej oży-
wiona dyskusja wokół szkolnictwa zawodowe-
go. Jest wiele powodów tego zainteresowania; 
rosnące potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą 
mieć dobrze przygotowanych pracowników, nie 
zawsze idą w parze z tym, co oferuje im szkolnic-
two zawodowe. 

– Programy nauczania w szkołach zawodo-
wych nie nadążają za  potrzebami firm – sły-
chać coraz częściej ze strony przedsiębiorców. 
– Powinniśmy ściślej ze sobą współpracować. 
Dobrym rozwiązaniem byłoby, by szkoła da-
wała przygotowanie ogólne i teoretyczne, zaś 
praktyczna nauka zwodu powinna odbywać 
się przede wszystkim u nas, w dobrze wyposa-
żonych w nowoczesny sprzęt firmach. Są tego 
pierwsze próby.

Anna Musiałowicz , dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych, placówki kształcącej po-
nad tysiąc młodych ludzi w wielu specjalno-
ściach, nie ma wątpliwości, że przyszłość takich 
szkół to ścisła współpraca z przedsiębiorcami. 
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że żadna szko-
ła nie jest w stanie zapewnić swoim uczniom 
praktycznej nauki zawodu na najnowocześniej-
szych maszynach i urządzeniach, które często 
kosztują krocie. Nie ma tego również Centrum 
Kształcenia Praktycznego. Można, wzorem in-
nych krajów, tworzyć duże, ponadregionalne 
centra nauczania praktycznej  nauki zawodu, z 
dużymi i nowocześnie wyposażonymi  warsz-
tatami, internatem i – rzecz jasna – odpowied-
nią kadrą nauczycieli zawodu. Jednak w na-
szych warunkach bardziej chyba się sprawdzi, 
choćby dlatego, że przecież to w zasadzie nic 
nowego, współpraca z konkretnymi przedsię-
biorcami. Tam uczeń kształci się w rzeczywi-
stych warunkach, w których w przyszłości bę-
dzie pracować.

Jest także dodatkowy, bardzo oczywi-
sty powód, dla którego współpraca szkół z 
przedsiębiorcami jest wręcz nieunikniona – 
to pieniądze. Otóż generalnie panuje zasada, 
że środki unijne najchętniej są przyznawane 
na realizację wspólnych projektów, w których 

JAK UCZYĆ ZAWODU?>>

Anna Musiałowicz:  – Zdajemy sobie spra-
wę z tego, że żadna szkoła nie 
jest w stanie zapewnić swoim 
uczniom praktycznej nauki za-
wodu na najnowocześniejszych 
maszynach i urządzeniach, które 
często kosztują krocie. Nie ma te-
go również Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Stąd potrzeba 
współpracy z przedsiębiorcami.

Mateusz Fendrych, uczeń Zespołu Szkół 
Technicznych w Suwałkach przy własnoręcz-
nie wykonanym projekcie „Modelu pneuma-
tycznego silnika łopatkowego”
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KOMENDANT ODCHODZI
Kolejna zmiana w suwalskich służbach munduro-

wych. Z końcem marca komendant suwalskiej straży 
pożarnej brygadier Dariusz Siwicki (na zdjęciu) prze-
chodzi na emeryturę. Przez ostatnich sześć lat kiero-
wał suwalską komendą. Wcześniej przez kilkanaście 
lat był zastępcą komendanta i rzecznikiem prasowym 
suwalskiej straży pożarnej. Zanim powołany zostanie 
nowy komendant, jego obowiązki wykonywał będzie 
obecny zastępca brygadier Bogdan Wierzchowski.

KONKURS JEDNEGO WIERSZA

Po raz XXII mamy zaszczyt ogłosić Ogólnopolski Konkurs Jednego 
Wiersza. Do 4 kwietnia 2016 r. czekamy na Wasze wiersze, o dowolnej 
tematyce. Utwór, nigdzie nie publikowany, powinien być napisany na 
komputerze i przesłany w trzech egzemplarzach, a także opatrzony go-
dłem (symbolem), które również musi znaleźć się w oddzielnej kopercie 
z umieszczoną wewnątrz informacją: imię, nazwisko, wiek, szkoła i adres 
autora. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres I Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Konopnickiej, Plac A. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki z dopi-
skiem „OKJW-XXIII edycja”. Wyniki zostaną ogłoszone we wrześniu na 
Koncercie Laureatów. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

ŚWIAT PRZYPOMNIANY
Przez wiele pokoleń Suwałki to był świat wielu kultur, religii, języków; 

świat  wielu obyczajów i wielu żyjących obok siebie społeczności.  Tej naj-
bardziej żywiołowej, kipiącej niezwykła energią, której przejawem była 
niezwyczajna aktywność we wszystkich przejawach życia społecznego, 
kulturalnego i politycznego,  społeczności  żydowskiej, już nie ma. Jej 
końcem w Suwałkach, podobnie jak w tysiącach miast i miasteczek pol-
skich, był wrzesień 1939 roku.

Próbą, po-
wiedzmy od razu 
– niezwykle uda-
ną – przypomnie-
nia świata suwal-
skich Żydów stała 
się właśnie wyda-
na książka „Sztetl 
z długą ulicą”. 
Dzieło to godne 
szczególnej uwa-
gi, bowiem jest 
bodaj pierwszą 

tego rodzaju próbą pokazania minionego świata nie przy pomocy ar-
chiwaliów, które przemawiają li tylko do badaczy-historyków, ale barw-
nej, panoramicznej opowieści, która jest w stanie dotrzeć do tzw. zwy-
kłego czytelnika. A tych, co należy odnotować z najwyższą satysfakcją, 
były prawdziwe tłumy. Dość powiedzieć, że największa sala Archiwum 
Państwowego, które było gospodarzem promocji książki, była stanow-
czo zbyt mała, by pomieścić wszystkich gości.

Książka, co jest niewątpliwą zasługą jej autora Macieja 
Ambrosiewicza (na zdjęciu powyżej), daje pogląd na to, jak bardzo zna-
czącą społecznością byli tu suwalscy Żydzi, jak wiele znaczyli dla miej-
skiej gospodarki, kultury, oświaty, czy wreszcie sportu. Ta książka to 
sentymentalna opowieść i rzetelna porcja historii w jednym. I to jest jej 
największa zaleta. 

Istotne jest również to, że książka jest dostępna również dla czytelni-
ka niepolskiego, a to za sprawą tłumaczenia na język angielski.

Autor Maciej Amrosiewicz, redaktor Marek Starczewski, projekt gra-
ficzny Joanna Górecka, wydawca Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”.
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>> HISTORIA SZPITALA
17 marca w siedzibie Biblioteki 

Publicznej w Suwałkach odbyła 
się promocja książki „Szpital w 
Suwałkach. Dzieje i ludzie. 1842-
1985-2015” autorstwa Andrzeja 
Matusiewicza. Licznie zgromadzo-
nej publiczności, także ze środowi-
ska medycznego autor tłumaczył, że  
książka nie jest historią rozwoju medy-
cyny Suwałkach, lecz historią instytu-
cji i pracujących w niej ludziach-per-
sonelu medycznym różnego szczebla. 
Książka powstawała z przerwami przez 4 lata, a największym problemem z 
jakim musiał się zmierzyć historyk, to rozproszenie dokumentacji. 

– Informacji szukałem w Wilnie, w Białymstoku, w Warszawie: 
Biblioteka Narodowa, Główna Biblioteka Lekarska, Archiwum Głównym 
Akt Dawnych i Nowych no i oczywiście w Suwałkach  w archiwum zakła-
dowym szpitala i Archiwum Państwowym. Była to ciężka praca – powie-
dział autor – ale dzięki temu w publikacji pojawia się przeszło trzy tysią-
ce nazwisk osób związanych z suwalskimi szpitalami.

Publikacja powstała z okazji jubileuszu 30-lecia szpitala 
Wojewódzkiego w Suwałkach w nakładzie 1000 egzemplarzy.

>>

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego

>>
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W suwalskim ratuszu Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk wręczył 3 stypendia oraz 11 
nagród twórcom suwalskiej kultury. 

– Chciałbym serdecznie pogratulować te-
gorocznym stypendystom oraz osobom nagro-
dzonym za zaangażowanie w życie kulturalne 
Suwałk. Dzięki Wam Suwalczanie mogą obco-
wać z różnego rodzaju wydarzeniami – podsu-
mował spotkanie Czesław Renkiewicz.

45 tysięcy złotych – łączną pulę, którą zare-
zerwowano na stypendia – zostanie przezna-
czonych na:

 – realizację projektu przez Monikę 
Bogdanowicz pn. „Suwalskie śpiewanie”, w ra-
mach którego ma zostać nagrana płyta z 11 pio-
senkami, do których muzykę napisał Wiesław 
Jarmoc, a słowa Zbigniew Gniedziejko oraz 
towarzyszący koncert,

– realizację projektu przez Kingę Katarzynę 
Kobielę pn. „Od gaiku po kolędników bożo-
narodzeniowych”, czyli obrzędowość dorocz-
na Suwalszczyzny odtwarzana przez zespół 
„Dzieci Suwalszczyzny” dla swych rówieśni-
ków z Suwałk,

– realizację projektu przez Huberta 
Opanowskiego i Idę Sarę Fiodorow pn.  
„Zdobycie wyższej klasy tanecznej poprzez 
doskonalenie techniki tańców standardowych 
i latynoamerykańskich”, 

Na nagrody przeznaczono łącznie 24 ty-
siące złotych. Otrzymały je następujące oso-
by i zespoły: 

9
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Nagrody indywidualne po 2.000 złotych: 
Justyna Ołów, Natalia Ołów, Magdalena 
Romanowska, Przemysław Turowski, Mirosława 
Małgorzata Wojdełko, Marlena Borowska. 

Nagrody zbiorowe po 2.500 złotych: Studio 
Tańca „Dance Zone”, Suwalski Chór Żeński 
„Cantilena”, Studio Piosenki „Świetlik”, Teatr 
Form Czarno-Białych PLAMA.

Nagroda Jubileuszowa: Suwalski Chór 
Kameralny „Viva Musica” z okazji 20-lecia dzia-
łalności – 4.000 zł. Ewa Maria Stąpór (na zdję-
ciu obok)– Teatr Amatorski w Suwałkach „Grupa 
Kłusowników – Straż Przednia” im. Karola 
Wojtyły – 2.000 zł.

– Cieszę się, że nasz teatr obchodzący w tym 
roku 35-lecie istnienia został doceniony. Jest to 
nagroda dla całego zespołu, aktorów oraz reali-
zatorów-techników – mówi Ewa Stąpór. 

KULTURALNE NAGRODY

– Nasz teatr integruje różne środowiska, 
mamy w naszych szeregach magistra farmacji, 
technika Inżyniera, młodzież szkolną. Mimo 
dużej rotacji członków teatru, istniejemy 35 
lat i wystawiamy różne sztuki, od repertuaru 

klasycznego po 
misterium.

Naszym za-
daniem jest 
ewangelizacja, 
stąd Misterium 
Męki Pańskiej. 
Wystawiamy je 
w formie pan-
tomimy z czyta-
niem rozważań 
męki pańskiej 

zaczerpniętej z Ewangelii. 

Dwudniowe obchody „Dni Meksykańskich” w 
Bibliotece Publicznej zakończyły się śniadaniem, 
na którym serwowano tradycyjne potrawy mek-
sykańskie. W przeddzień zainteresowani mogli wy-
słuchać trzech wykładów pogłębiających wiedzę o 
Meksyku oraz wysłuchać koncertu fortepianwego 
znakomitego wirtuoza Daniela Torresa (na zdję-
ciu obok), otwarto też wystawę polsko-meksykań-
ską „(Po)mosty: znad Wisły po Rio Bravo”.  

Wystawę można oglą-
dać do końca marca.

Spytaliśmy mistrza 
jakie wielkanocne po-
trawy świąteczne spo-
żywa się w Meksyku. 
– Rozczaruję Państwa, 
o ile w święta Bożego 
Narodzenia naszym 
specjałem jest pieczo-
ny indyk w czekoladzie 
z chili, to w Wielkanoc 
nie przygotowujemy nic specjalnego – odpowiada Daniel Torres. 
Nasza kuchnia opiera się głównie na kukurydzy i roślinach strączko-
wych oraz różnych odmianach papryki chili. Wymienię kilka potraw 
które znane są również w Polsce – quesadilla, nachos, salsa, tacos, 
tortilla czy burrito.

Podajemy propozycję przygotowania prostych potraw meksy-

kańskich: 
Quesadilla z serem – na tortillę pszenną tub kukurydzianą nakłada 

się ser żółty, składa się tortillę na pół i podsmaża się z obu stron na pa-
telni z odrobiną oliwy. Obowiązkowo podawać z sosem (salsą) – do ku-
pienia w marketach.

Ser nakłada się na tortillę, którą się składa, a następnie zapieka.
Tacos z szynką – szynkę, ser i cebulę pokroić w paseczki, do smaku 

dodać papryczkę chili – całość wymieszać. Nakładać na tortillę kukury-
dzianą, zawijać jak naleśnik lub składać na pół. Podpiekać na patelni z 
odrobiną oleju z obu stron.

Wielkanoc w Meksyku trwa dwa tygodnie – wolne od pracy i szko-
ły. Pierwszy tydzień to Semana Santa (Święty Tydzień) – świętowanie 
ostatnich dni życia Chrystusa, drugi tydzień to Semana Pascua (Tydzień 
Paschalny) – jest przeżywaniem jego Zmartwychwstania.  W Wielki Piątek 
w wielu miasteczkach odgrywa 
się sceny męki i ukrzyżowania 
Jezusa. 

W Meksyku nie ma zwycza-
ju malowania i święcenia jajek, 
choć pod wpływem kultury ame-
rykańskiej dzieci dostają wielka-
nocne zajączki z czekolady.

Niedziela Zmartwychwstania 
to huczne święto do późnej no-
cy i pokazy sztucznych ogni na 
rynkach, zabawy w wesołym 
miasteczku, jedzenie tradycyj-
nych potraw z ulicznych budek.

MEKSYK NAD CZARNĄ HAŃCZĄ>>
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Panu
Jerzemu Gąglewskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
102/2016

PUNKT KONSULTACYJNY
BEZPŁATNE 

Porady prawnicze – wtorek 12.00-14.00

Porady psychologiczne, 
konsultacyjne dotyczące uzależnień 

i przemocy w rodzinie – środa 15.15-17.15; czwartek 15.30-17.30

Suwałki, ul. Noniewicza 91

TELEFON ZAUFANIA
DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOMANII I UWIKŁANYM

W PRZEMOC W RODZINIE

Jeśli chcesz o tym porozmawiać zadzwoń pod numer

800 137 200
52/2016

WYDARZENIA SPORTOWE
ŚLEPSK WYGRYWA

Siatkarze Ślepska zwycięstwem zakończyli boje w rundzie zasadni-
czej, pokonując u siebie 3:1 AGH AZS Kraków. Dało to suwalskim siatka-
rzom 2 miejsce w tabeli, a ponieważ ich rywal ostatecznie zajął miejsce 
siódme, więc właśnie te dwie drużyny zagrają ze sobą w pierwszej run-
dzie play-offu. 

Suwalczanie mogli nawet przegrać ten mecz, bowiem do utrzyma-
nia drugiego miejsca potrzebowali tylko jednego punktu, zaś krako-
wianie byli pewni swojego miejsca w tabeli. W rezultacie siatkarze oby-
dwu drużyn nie grali z przysłowiowym „nożem na gardle”. Pewnie też 
dlatego nie było aż tak wielu emocji.  Więcej dobrych momentów za-
prezentowali siatkarze Ślepska i oni też zasłużenie wygrali 25:15, 26:
24, 27:29, 25:20. 

Pierwszy mecz play-offu (do dwóch wygranych) suwalczanie zagrają 
2 kwietnia w Krakowie, rewanż u siebie 9 kwietnia. Jeśli będzie potrzeb-
ny trzeci mecz, zostanie rozegrany 10 kwietnia, również w Suwałkach. 
Zwycięzca tej rywalizacji spotka się półfinale z lepszym z pary SMS PZPS 
Spała – Warta Zawiercie.

WIGRY PRZEGRAŁY
Była dobra i widowiskowa gra, dobre okazje do strzelenia gola, za-

angażowanie zawodników, ale – tradycyjnie już – zabrakło skuteczności 
i zwycięstwa na własnym boisku. W meczu z Arką suwalczanie dozna-
li kolejnej dziewiątej porażki, która zepchnęła ich na spadkową pozy-
cję w tabeli. Stało się tak, ponieważ bezpośredni rywale Wigier – Rozwój 
Katowice i MKS Kluczbork wygrali swoje mecze.  Fot. Marta Orłowska

Przez całą pierwszą połowę Wigry wyraźnie przeważały i wydawało 
się, że bramka dla gospodarzy to tylko kwestia czasu. Niestety, wystar-
czyła jedna dobra akcja gości i w 52 minucie Dariusz Formella strzelił je-
dynego gola w tym meczu. 

13 MEDALI SUWALCZAN
Pięć złotych, pięć srebrnych i trzy brązowe medale to dorobek 

suwalskich sportowców, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1, którzy startowali w IX Ogólnopolskich Zimowych 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych rozegranych w Zakopanem. Trzech 
medalistów – Tomasz Dowtort, Marcin Prucko i Wojciech Górnicki 

zdobyło kwalifikacje na Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych, które zostaną rozegrane w 2017 r. w Austrii.

BROC MULTIMEDALISTA
Dwa złote medale i jeden brązowy to wspaniały dorobek Jerzego 

Broca podczas Mistrzostw Polski Weteranów LA. Złoto zdobyte w bie-
gu na 400 i 800 metrów J. Broc okrasił znakomitymi rekordami Polski w 
swojej kategorii wiekowej M-70. Brąz przypadł naszemu multimedaliście 
w biegu na 60 m.

BADMINTON 
W Głubczycach dobyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Polski 

Juniorów i Młodzików.
Województwo Podlaskie w kategorii juniorów zdobyło złoty medal. 

W podlaskiej reprezentacji grali również zawodnicy Suwalskiego Klubu 
Badmintona – Ewelina Podziewska, Jolanta Szymańska, Michał 
Sobolewski.

W składzie drużyny podlaskiej młodzików wystąpili zawodnicy SKB 
S. Jaroszczuk, S. Bilbin, P. Cipielewski, G. Hołub i U. Miszkiel zdobywa-
jąc 5-8 miejsce.

Otyliada 2016”
W  nocy z 12 na 13 marca po raz kolejny na pływalni Zespołu Szkół 

nr 10 w Suwałkach odbył się Nocny Maraton Pływacki „Otyliada 2016”. 
Do rywalizacji przystąpiło 64 uczestników z Suwałk i okolic oraz z 
Ełku, którzy przepłynęli łącznie 329 300 m. Najlepszym zawodnikiem 
„Otyliady 2016” został Krzysztof Wandzioch z Suwałk, który prze-
płynął 21 600 m. II miejsce zajął także mieszkaniec Suwałk – Piotr 
Nowiczenko, osiągając wynik 20 000 m. Na III miejscu uplasował się 
mieszkaniec Ełku – Jacek Podlejski z rezultatem 16 300 m.

Fot. Marta Orłowska
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE
Marię Natanson oraz kompozytora, multiinstrumentalistę i lidera ze-
społu Piotra Majczynę.

n Niedziela Teatralna – TeatRanek 3 kwietnia, godz. 10.00, Sala 
Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, aż trzy spektakle: „Bijacz”, „Grzechospis” i 
„Wywiadówka”. Po spektaklach szalone zabawy teatralne! Bilety: 7 zł w 
kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu Spektakle przeznaczone dla wi-
dzów od 7 roku życia.

n TeatrNocka: Teatr Scena Główna Handlowa z Warszawy: „Achilles i 
panny”, „Miłość na godzinę”, 3 kwietnia, godz. 17.00, Duża Scena, ul. Jana 
Pawła II 5. Dwa ważne tematy: MIŁOŚĆ, bo choć badana od wieków, to 
wciąż nieprzenikniona i ŻĄDZA, bo sprawia, że wszystko nabiera rumień-
ców, przyspiesza i prowadzi do niewiarygodnych zdarzeń. 

Mamy dla państwa na „TeatrNockę” dwa pojedyncze zaproszenia. 
Wystarczy wysłać na maila kontakt@dwutygodniksuwalski.pl odpo-
wiedź na pytanie – Kto jest reżyserem obydwu spektakli?

n LEKCJA TEATRALNA: „SEN” – spektakl Teatru LUSTRO, 4 i 12 kwiet-
nia, godz. 9.00 i 10.30 sala granatowa, ul. Noniewicza 71. Adaptacja 
„Małego księcia” – filozoficznej opowieści autorstwa Antoine’a de Saint-
Exupery’ego.  Bilety: 7 zł w kasie SOK | Rezerwacje grupowe (87) 563 85 18. 
Spektakl dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

n KineDok: „Toto i jego siostry” Rumunia, 2014, 93’, 5 kwietnia, godz. 
18.00. Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny.

n  Wernisaż wystawy obiektów i instalacji Edyty Kasperkiewicz w 
Galerii Chłodna 20, 8 kwietnia, godz. 17.00. Wystawa artystki, która w 
swojej twórczości kręci się wokół koła. Wstęp wolny. Wystawę będzie 
można oglądać do 8 maja.

n Filharmonia Suwałk: klasyka wiecznie żywa, 8 kwietnia, godz. 19.00, 
Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. W programie koncertu utwory kompo-
zytorów uznawanych za największych twórców muzyki wszech czasów. 
Bilety: 20/15 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu 

Mamy dla państwa na koncert dwa pojedyncze zaproszenia. Wystarczy 
wysłać na maila kontakt@dwutygodniksuwalski.pl odpowiedź na pytanie 
– Kto będzie dyrygował Suwalską Orkiestrą Kameralną?

Black Pub Komin:

n zaprasza na koncert zespołów: „Dzieciuki” i „No Logo”,  
który odbędzie się 2 kwietnia, o godz. 20.07. 

„Dzieciuki” grupa z Grodna (Białoruś) założona w 2012 r., grająca – folk-
punka. Skład zespołu: Dzianis Żyhaviec – teksty, Paša „Trabl” Trublin 
– vokal, dudy, Losza Pudzin – gitara, Aleś Dzianisa – teksty, gitara aku-
styczna, banjo, harmonijka ustna, vokal, Andrej „Piton” Piatko – gita-
ra basowa, back-vokal,  Mikołaj „Kalamba” Palako – akordeon, Sania 
„Syr” Syraježka – perkusja. 

„No Logo” to alternatywna kapela reggae, funky, ska z elementami hard 
rocka założona w 2005 r. w Sejnach. Lider zespołu Adrian Łabanowski – 
wokalista, gitarzysta, autor tekstów i muzyki założył kapelę wraz z bra-
tem Tomkiem, wyśmienitym młodym gitarzystą, który pobierał naukę 
gry u samego Wieśka Kibisza. Skład kapeli: Namiot muzyk grający na did-
geridoo, najstarszym instrumencie dętym na świecie, który gra również 
na djembee; Konik – serwujący dawkę tłustego basu i wybitny przeszka-
dzajkarz Burza-conga. Za perkusją niesamowity Bumcol Putin. 

n 27 marca o godzinie 21.00 zaprasza na Świąteczny Bojler Rum, 
czyli Wielkanocną Balangę!

 Za sterami: DJ GUGATCH; DJ SPLIFF; DJ PAPA; MAD MATALON JELLY; 
MATI MONTANA. Wjazd: 10 zł. (całą noc). Specjalna promocja na driny z 
rumem.

WARKA zaprasza na:
n Suwalską Scenę STAND UP-u, 3 kwietnia, o godz. 20.00 

– występ Kacpra Rucińskiego. Tym razem na górnej Sali w 
Restauacji Na Starówce (sala Różana). Bilety w cennie 35 zł 

(przedsprzedaż), a 45 (w dniu występu) do nabycia w Piwiarni Warka, ul. 
Chłodna 2. Kacper – charakteryzuje się umiejętnościami gawędziarskimi, 
błyskotliwą puentą oraz znakomitym kontaktem z publicznością, umoż-
liwiającą swobodne i dowcipne przedstawianie przemyśleń charaktery-
stycznych dla przedstawicieli młodego pokolenia.

n QUEBONAFIDE – „Uderz w Densa”, 8 kwietnia.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Marii Konopnickiej w Su-
wałkach zaprasza na:

n konkurs recytatorski dla szkół podstawowych „Na tro-
pie wierszy Jana Brzechwy”.  Termin zgłoszeń: 6 maja 2016 
r. Przegląd finałowy i wyłonienie zwycięzców odbędzie się 
12-13 maja w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w 
Suwałkach (ul. E. Plater 33A). Informacje o konkursie moż-

na uzyskać pod numerem telefonu: 87– 565-62– 46 wew. 17 lub adresem: 
metodyka@bpsuwalki.pl. Na stronie internetowej biblioteki www.bpsu-
walki.pl do pobrania regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

n akcję „Przeczytaj i obejrzyj” w 
kwietniu wspólnie z „Ciemna Lumiere”. 
Zanim obejrzysz film, wypożycz i prze-
czytaj książkę w bibliotece. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. 
Filmy objęte akcją: „Robinson Crusoe”, książki o „Żołnierzach wyklętych”, 
Seria Niezgodna: Wierna, Opowieść o miłości i mroku – od 1 kwietnia w 
kinach, Księga dżungli od 15 kwietnia, Piąta fala od 22 kwietnia.

MUZEUM OKRĘGOWE w Suwałkach
n Proponuje młodzieży aktywne zwiedzanie wystawy 

„Monachium Alfreda Wierusza-Kowalskiego”. Samodzielna 
praca z przygotowanymi kartami aktywnego zwiedzania 

umożliwia ciekawsze poznanie realiów życia oraz twórczości polskich 
malarzy w Monachium w drugiej połowie wieku XIX. 

n Zaprasza na nową lekcje muzealną „Jaskiniowcy – ludzie epoki kamie-
nia”. Lekcja polecana jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie zajęć uczestnicy obejrzą prezenta-
cję multimedialną, poznają broń i narzędzia krzemienne, zwiedzą część 
wystawy archeologicznej poświęconą epoce kamienia oraz będą mogli 
wykonać pracę plastyczną o tematyce „malarstwo jaskiniowe”.

Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Andrzeja Strumiłły
n Zaprasza do zwiedzania wystawy Anny Kowal „Dialog – 12 Bab”. 

Anna Kowal – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Dyplom uzyskała w pracowni prof. Adama Myjaka na Wydziale Rzeźby 
w 2002 roku. Obecnie zajmuje się malarstwem i fotografią, tworząc wiel-
koformatowe obrazy, które są połączeniem obu tych dziedzin.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n LARP z Władcami Kreacji. 23 marca, godz. 17.00-

21.00 – możesz dołączyć w każdym momencie! foyer SOK (I piętro), ul. 
Jana Pawła II 5. 

n „Akademię Kontrkultury”, 25 marca, godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. 
Jana Pawła II 5. Każdy może przyczynić się do zachowania ważnego frag-
mentu historii Suwałk. Akademia Kontrkultury – tropimy suwalskie śla-
dy glanów i sandałów.

n Cygańsko-bałkańska magia Čači Vorba. Koncert muzyki cygań-
skiej, bałkańskiej i karpackiej, 30 mar-
ca, godz. 19.00, Duża Scena, ul. Jana 
Pawła II 5. Wokalistka i skrzypaczka 
Maria Natanson, której historia to goto-
wy scenariusz na niezwykły film, i czte-
rech jej muzycznych towarzyszy two-
rzą jedną z najlepszych folkowych grup 
w Polsce. Bilety: 15 zł w kasie SOK i na 
www.bilety.soksuwalki.eu. 

Mamy dla państwa dwa pojedyncze 
zaproszenia. Wystarczy wysłać na ma-

ila kontakt@dwutygodniksuwalski.pl odpowiedź na pytanie – Czy wo-
kalistka grupy – Maria Natanson jest z pochodzenia Romką?

n Interaktywne spotkanie z muzyką cygańską dla małych odbiorców 
– audycja muzyczna dla klas 1-3 szkół podstawowych, 30 marca, godz. 
12.00, Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5. Przy okazji zabaw tanecznych 
i muzycznych dzieci będą miały okazję poznać bliżej Romów i ich kultu-
rę. Bilety: 7 zł w kasie SOK, rezerwacje grupowe 87/ 563 85 18. Audycja 
muzyczna prowadzona przez wokalistkę i skrzypaczkę grupy Čači Vorba 

fot. K. Werema
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TRAKT sp. z o.o. sp. k. z Katowic
oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad Oddział w Białymstoku zawiadamiają
o planowanych spotkaniach informacyjnych dotyczących:

Budowy drogi ekspresowej nr S61: 
Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn 

– Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno)
na odcinku koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko (granica państwa)

z obwodnicą Szypliszek.

Celem spotkań jest poinformowanie lokalnej społeczności 
o planowanym przedsięwzięciu oraz prezentacja proponowanych 

rozwiązań projektowych.

Terminy i miejsca spotkań informacyjnych:

Miasto Suwałki – 30 marca 2016 r. godz. 16.00 
 – Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,
Gmina Suwałki – 30 marca 2016 r. godz. 13.00
 – Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45
Gmina Szypliszki – 31 marca 2016 r. godz. 12.00
 – Świetlica Gminna w Szypliszkach, ul. Suwalska 21

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem
do udziału w powyższych spotkaniach.

93/2016

ROZKŁAD JAZDY   Suwałki – Białystok przez Augustów   ważny od 08.12.2015

Z SUWAŁK (ul. Przytorowa) DO BIAŁEGOSTOKU 
przez Augustów, Sztabin, Suchowolę, Korycin

Czas przejazdu 
z Suwałk w min.

od poniedziałku 
do piątku *

soboty * niedziele *
Płociczno Tartak
Ateny
Olszanka Folwark
Szczepki
Gatne Drugie
Nowinka
Szczebra
Augustów
Białobrzegi
Osowy Grąd
Kolnica
Cisów
Podcisówek
Kamień
Sztabin
Domuraty
Horodnianka
Ostrówek
Grymiaczki
Głęboczyzna
Suchowola
Krzywa
Chodorówka Nowa
Trzyrzecze
Skindzierz
Wysokie
Zagórze
Kumiała
Korycin
Krukowszczyzna
Popiołówka
Stok
Brody
Krasne Folwarczne
Krasne Stare
Przewalanka
Kopiska Szosa
Rybniki
Katrynka
Jurowce
Osowicze
BIAŁYSTOK

11
17
19
20
21
24
26
37
44
46
48
55
56
1.00
1.03
1.06
1.09
1.10
1.12
1.13
1.16
1.20
1.22
1.23
1.25
1.27
1.28
1.30
1.33
1.35
1.36
1.40
1.42
1.44
1.45
1.46
1.49
1.52
1.56
2.00
2.02
2.15

 4.35m 

 6.00

 7.05m 

 8.00

 9.00m 

 9.50

10.40g 

12.00

13.30m

14.40

15.20m

16.20g

   4.35 ł 

   6.00

   7.05 ł 

   8.00 ł

   9.00 

 10.40 ł

 12.00

 13.30 ł

 14.40 ł

 15.20

 16.20 ł

   4.35 

   6.00

   7.05 

   8.00

   9.00 

 10.40

12.00
13.30
14.40
15.20
16.20
101

Święta : Nowy Rok, 06.01, 
2 dzień Wielkanocy, 01.05, 03.05, 

Boże Ciało, 15.08, 01.11, 11.11,
2 dzień Bożego Narodzenia

I. dzień 
Bożego 

Narodzenia 
i Wielkanocy

 6.00   8.00   9.50   12.00   14.40   16.20  9.50  15.20
Z AUGUSTOWA (Rynek Zygmunta) DO BIAŁEGOSTOKU 

przez Sztabin, Suchowolę, Korycin
od poniedziałku 

do piątku *
soboty * niedziele *

  5.12m 

  6.40

  7.45m 

  8.40

  9.40m 

10.30

11.20g 

12.40

14.10m

15.20

16.00m

17.00g

  5.12 ł 

  6.40

  7.45 ł 

  8.40 ł

  9.40 

11.20 ł 

12.40

14.10 ł

15.20 ł

16.00

17.00 ł

  5.12 

  6.40

  7.45 

  8.40

  9.40 

11.20 

12.40

14.10

15.20

16.00

17.00

19.50

Święta : Nowy Rok, 06.01, 
2 dzień Wielkanocy, 01.05, 03.05, 

Boże Ciało, 15.08, 01.11, 11.11,
2 dzień Bożego Narodzenia

I. dzień 
Bożego 

Narodzenia 
i Wielkanocy

 6.40   8.40   10.30   12.40   15.20   17.00  10.30 16.00

g – nie kursuje w Wigilię  m – nie kursuje w Wigilię i 31 grudnia
ł – nie kursuje w Wielką Sobotę 
 * 2 maja, w piątek, sobotę po Bożym Ciele oraz 02.01.2016 
  i 12.11.2016 autobusy kursują jak w ŚWIĘTA 

ROZKŁAD JAZDY    Białystok – Suwałki przez Augustów     ważny od 08.12.2015

Z BIAŁEGOSTOKU (wzdłuż TAXI obok PKS) DO SUWAŁK 
przez Korycin, Suchowolę, Sztabin, Augustów

Czas przejazdu z 
 Białegostoku w min.

od poniedziałku 
do piątku *

soboty * niedziele *
Osowicze/Jurowce
Katrynka
Rybniki
Kopisk szosa
Przewalanka
Krasne Stare
Krasne Folw.
Brody
Stok
Popiołówka
Szaciłówka
Korycin 
Kumiała
Zagórze
Wysokie
Skindzierz
Trzyrzecze
Chodorówka N.
Krzywa
Suchowola
Głęboczyzna
Grymiaczki
Ostrówek
Horodnianka
Domuraty
Sztabin
Kamień
Podcisówek
Cisów
Kolnica
Osowy Grąd
Białobrzegi
Augustów
Szczebra
Nowinka
Gatne Drugie
Szczepki
Olszanka Folwark
Ateny
Płociczno Tartak
SUWAŁKI

10
16
20
23
26
27
29
30
32
34
37
38
43
45
46
48
50
52
53
55
1.00
1.02
1.03
1.04
1.07
1.10
1.15
1.18
1.19
1.24
1.28
1.30
1.37
1.47
1.51
1.53
1.54
1.55
1.57
2.00
2.15

  5.15 

  6.00g

  7.00g

  9.20

10.00m

 11.40

12.10m

13.35

14.25m

15.15

16.10m

17.50m

  5.15 ł 

  6.00

  7.00 ł

  9.20

11.40 ł

12.10

13.35 ł

14.25 ł

 15.15

16.10 ł

17.50 ł

  5.15 

  6.00

  7.00

  9.20

10.00

11.40

12.10

13.35

14.25

15.15

16.10

17.50

Święta : Nowy Rok, 06.01, 2 dzień 
Wielkanocy, 01.05, 03.05, Boże Ciało, 

15.08, 01.11, 11.11,
2 dzień Bożego Narodzenia

I. dzień 
Bożego 

Narodzenia 
i Wielkanocy

6.00   9.20   11.40   13.35   15.15   17.50 7.00   17.50
Z AUGUSTOWA (Rynek Zygmunta) DO SUWAŁK

od poniedziałku 
do piątku *

soboty * niedziele *

  6.54 

  7.39g

  8.39g

10.59

11.39m

13.19

13.49m

15.14

16.04m

16.54

17.49m

19.29m

  6.54 ł 

  7.39

  8.39 ł

10.59

13.19 ł

13.49

 15.14 ł

 16.04 ł

 16.54

 17.49 ł

 19.29 ł

  6.54 

  7.39

  8.39

10.59

11.39

13.19

 13.49

 15.14

 16.04

 16.54

 17.49

 19.29

Święta : Nowy Rok, 06.01, 2 dzień 
Wielkanocy, 01.05, 03.05, 

Boże Ciało, 15.08, 01.11, 11.11,
2 dzień Bożego Narodzenia

I. dzień 
Bożego 

Narodzenia 
i Wielkanocy

 7.39  10.59  13.19  15.14  16.54  19.29 8.39   19.29

Biuro: Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 6 lok. 12 (obok dworca PKS)
INFORMACJA i BIURO : poniedziałek – piątek w godzinach 7.00-18.00, 

sobota 8.00-14.00, niedziela i święta – biuro i informacja nieczynna;
 tel. 85 7 445 445, kom. 513 445 445  www.voyagertrans.pl 

 WYNAJEM BUSÓW I AUTOKARÓW      wynajem.bus@wp.pl
tel. 604 200 725 (wyłącznie w sprawie wynajmu)

www.  .pl 

12.00

13.30

14.40

15.20

16.20

19.10

4 4
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Cinema Lumiere zaprasza:
Do 24 marca „Robinson Crusoe” (animowany/przygodowy); 

„Zwierzogród” (animacja/komedia/przygodowy); „Historia Roja” (dra-
mat wojenny); „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach ” (komedia); 
„Zmartwychwstały” (dramat); „Seria Niezgodna: Wierna” (akcji/s-f); 
Wszystko zostanie w rodzinie” (komedia); Psy mafii (dramat kryminalny/
thriller); „Niewinne” (dramat); „Tata kontra tata” (komedia);

22 marca „Big Short (dramat) – kino konesera;
od 28 marca „Kung Fu Panda 3” (komedia animowana/przygodowy)
od 30 marca „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” (akcji/s-f)
od 1 kwietnia „Moje wielkie greckie wesele 2” (komedia); „Opowieść o 

miłości i mroku” (dramat)
od 5 kwietnia „Spotlight” (dramat/thriller)
od 8 kwietnia „Łowca i Królowa Lodu” (fantasy/przygodowy); „Mustang” 

(dramat); „Pięćdziesiąt twarzy Blacka” (komedia)

W KINIE

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

FOTOZAGADKA

Nagrodę za rozwiązanie fotozagadki z nr „5 DTS” otrzymała:   
Agnieszka Korsakowska.
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Centrum Obsługi Nieruchomości
ul. 1 Maja 1 tel.87 566 64 14

www.wgn.pl

78
/2

01
6

SKOŃCZYŁY SIĘ 
PIENIĄDZE NA MDM

Bank Gospodarstwa Krajowego 
wstrzymał przyjmowanie wnio-
sków o dofinansowanie w programie 
„Mieszkanie dla młodych” na 2016 r.

Decyzja BGK nie jest zaskakująca. 
O prognozach przekroczenia limitu w I 
kwartale informowaliśmy już w grudniu 
ubiegłego roku. Wiadomo było wów-
czas, że 2015 rok był rekordowy, gdzie 
wartość dofinansowania wzrosła trzy-
krotnie. Bez względu na osiągnięcie limi-
tu w tym roku klienci nadal mogą skła-
dać starać się o dopłaty na 2017 i 2018 
rok. Nie oznacza to jednak, że planujący 
zakup nieruchomości mogą odetchnąć. 
Pula na przyszły rok może wyczerpać się 
równie szybko jak do tej pory.

DUŻY RUCH 
NA RYNKU WTÓRNYM

Rynek mieszkaniowy budzi się do 
życia. W lutym przeprowadzono o 50 % 
więcej transakcji niż w styczniu.

Mimo obecnie ogromnej podaży na 
rynku deweloperskim, przy odpowied-
nich wycenach mieszkań z rynku wtór-

nego, klienci nie wahają się przed ich za-
kupem. Na szczęście w obrębie miasta 
Suwałki ekspansja deweloperów nie zdo-
minowała wtórnego rynku i nie ustaje 
popyt na tańsze nieruchomości z drugiej 
ręki. Wciąż dużym zainteresowaniem 
cieszą się mieszkania w budynkach wy-
budowanych w technologii wielkiej pły-
ty. Warto zaznaczyć, że w przypadku ta-
kich lokali rozbieżność cen ofertowych 
od transakcjach może być duża.

Według statystyk WGN Suwałki z 
ostatnich trzech miesięcy najbardziej po-
szukiwane są mieszkania dwu i trzy po-
kojowe o powierzchni 40 – 60 mkw. Co 
ciekawe, w obserwowanych transakcjach 
tylko 15% stanowią mieszkania o metra-
żu mniejszym niż 40 mkw., choć zazwy-
czaj są one często poszukiwanym produk-
tem wśród naszych klientów. 

Zainteresowanie zakupem miesz-
kania nakręca dodatkowo fakt, że wciąż 
oszczędnościowe produkty bankowe są 
mało opłacalne przez rekordowo niskie 
stopy procentowe co oznacza, że zwroty 
z tego typu inwestycji są minimalne.

Według naszych prognoz ceny na 
rynku nieruchomości w kolejnych mie-
siącach 2016 roku powinny być stabilne. 

CO NOWEGO
NA RYNKU MIESZKANIOWYM?

Na pewno mieszkania w granicach 30 – 
50 mkw, czyli te najbardziej poszukiwa-
ne, będą utrzymywały ceny. Na przeło-
mie ostatnich trzech miesięcy średnia 
cena mkw mieszkania z rynku wtórne-
go w Suwałkach wahała się w granicach 
3-3,5 tys. złotych.
WGN Suwałki ponownie w czo-
łówce 8 najlepszych biur w Polsce

Katarzyna Jaruszewicz zajęła 2 miej-
sce wśród najlepszych doradców;

Joanna Rydzewska zajęła 4 miejsce 
wśród najlepszych doradców.

Wesołych Świąt
Wielkanocnych 

życzy
Zespół WGN Nieruchomości Suwałki

Wioletta 
Sadłowska, 
Pośrednik 
w Obrocie 
Nieruchomościami 
nr licencji 
zawodowej 20442
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Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jt. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 
10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
K.P.A. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach, Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk 
z dnia 03.03.2016 r. znak: I.042.02.2.16.2014/2016.IS, 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na rozbudowie ulicy Leśnej i bu-
dowie nowej ulicy, od ul. Wojska Polskiego do ul. 
Utrata, w Suwałkach w zakresie robót budowla-
nych obejmujących:

1) rozbudowę ulicy Leśnej (droga powiatowa nr 
2451B), od skrzyżowania z drogą dojazdową (dział-
ka nr geod. 32649/11) wraz ze skrzyżowaniem z ul. 
Wojska Polskiego:

– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz 
istniejącego uzbrojenia terenu, kolidujących z roz-
budową ulicy Leśnej i skrzyżowania z ul. Wojska 
Polskiego,

– dostosowanie istniejącej jezdni ulicy Leśnej (na 
odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego) 
dla potrzeb dojazdu do posesji przyległych w za-
kresie:

a) przebudowy zjazdów, 
b) budowy niekolizyjnych odcinków sieci kanali-

zacji telefonicznej, 
c) budowy brakujących przykanalików kanaliza-

cji deszczowej,
d) budowy kablowych linii energetycznych SN, 
d) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia na 

zjazdach, 
e) likwidacji istniejącego oświetlenia ulicznego, 
– budowę nowej dwujezdniowej jezdni na ul. 

Leśnej o zmiennej szerokości od 4,0 m do 13,0 m 
o nawierzchni z SMA począwszy od skrzyżowania 
z drogą wewnętrzną (działka nr geod. 32649/11) 
na obciążenie ruchem KR5 rozdzielonej wyspami 
podłużnymi szerokości 2,0-6,0 m wraz z budową 
ogrodzenia zabezpieczającego w pasie rozdziału,

– budowę chodnika o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej i ścieżki rowerowej o nawierzchni 
bitumicznej z pasem rozdziału (lewa strona ulicy),

– budowę ciągu pieszo-rowerowego o na-
wierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazo-
wej (prawa strona ulicy),

– przebudowę skrzyżowania ul. Leśnej z ul. 
Majerskiego w zakresie zmiany geometrii skrzy-
żowania,

– budowa 3 zatok autobusowych z peronami i 
wiatami przystankowymi, 

– budowę nowego oświetlenia ulicznego,
– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów in-

dywidualnych i publicznych,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

przykanalikami,
– budowę niekolizyjnych odcinków kanalizacji te-

lekomunikacyjnej,
– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablowej 

SN-20kV na ulicy Leśnej (prawa strona ulicy), zgod-
nie z planem zagospodarowania terenu,

– budowę linii kablowych SN zasilających pro-
jektowaną stację transformatorową, począwszy 
do skrzyżowania ul. Majerskiego z ul. Leśną, 

– regulację wysokościową istniejącej infrastruk-
tury technicznej,

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia tech-

nicznego, zgodnie z projektem zagospodaro– wa-
nia terenu, 

– rozbudowę skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. 
Wojska Polskiego w zakresie:

a) dostosowania nawierzchni jezdni do skrzy-
żowania z ul. Leśną i nową ulicą od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Utrata, 

b) przebudowy chodników, 
c) budowy wysp dzielących, 
d) budowy kanalizacji kablowej dla potrzeb sy-

gnalizacji świetlnej, 
e) budowy uzupełniających odcinków sieci ka-

nalizacji sanitarnej, 
f) budowy brakujących przykanalików kanaliza-

cji deszczowej, 
g) budowy kanału technologicznego, 
h) budowy niekolizyjnych odcinków oświetle-

nia ulicznego, 
i) budowy linii kablowych nN zasilających napo-

wietrzną linię komunalno-oświetleniową, wymie-
nianą szafkę oświetleniową i sterownik sygnaliza-
cji świetlnej, 

j) budowy odcinków linii kablowych SN,
k) przebudowy i budowy zjazdów indywidual-

nych i publicznych, 
l) budowy dwóch zatok autobusowych z wiata-

mi przystankowymi,
ł) budowy ogrodzenia od strony działki nr geod. 

32965/2 (po podziale 32965/6), 
m) budowy niekolizyjnych odcinków kanalizacji 

telekomunikacyjnej, 
– zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia tech-

nicznego, zgodnie z projektem zagospodarowa-
nia terenu, 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-
stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. drogi powiatowej (czasowe zaję-
cie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) przebudowy skrzyżowania ul. Leśnej z ul. 
Krakowską w zakresie dostosowania istniejącej 
jezdni i chodników z projektowaną jezdnią i chod-
nikami na ul. Leśnej, na działkach nr geod. 32641/
1, 32603, 32604/1, 32605,

b) przebudowy skrzyżowania ul. Leśnej z ulicą 
bez nazwy (działka nr geod. 32648/9) w zakre-
sie dostosowania istniejącej jezdni z projektowa-
ną jezdnią na ul. Leśnej wraz z budową chodnika 
(strona wschodnia drogi) i budową ciągu pieszo-
rowerowego po stronie zachodniej 

c) budowy uzupełniającego chodnika na działce 
nr 32649/11 (droga dojazdowa),

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia te-
renu:

a) budowy niekolizyjnego odcinka kablowej li-
nii oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskiej (dział-
ka nr geod. 32604/1),

b) budowa uzupełniających odcinków przykana-
lików kanalizacji deszczowej na ul. Kra-kowskiej, na 
działkach nr geod. 32604/1 i 32603,

c) budowy uzupełniających odcinków przykana-
lików kanalizacji deszczowej na ulicy bez nazwy, na 
działce nr geod. 32648/9,

d) budowy kanału technologicznego na ul. 
Krakowskiej (działka nr geod. 32604/1),

e) budowy kanału technologicznego na ulicy bez 
nazwy (działka nr geod. 32648/9),

f) budowy odgałęzienia sieci kanalizacji sani-
tarnej przy ul. Wojska Polskiego (działka nr geod. 
32707/2),

g) budowy kablowej linii energetycznej, na dział-
ce nr geod. 32970/5 (skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. 

Wojska Polskiego), 
h) budowy kablowej linii oświetleniowej na ul. 

Lubelskiej (działka nr geod. 32593/4),
3) budowy lub przebudowy zjazdów 
a) budowy dwóch zjazdów indywidualnych na 

działce nr geod. 32648/9 (ulica bez nazwy na wy-
sokości skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Krakowską) 
(zjazd na działki nr geod. 34567/1 i 34567/2).

2) budowę nowej ulicy, od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Utrata w zakresie:

– rozbiórki trzech budynków gospodarczych 
(na działce nr geod. 32963/43 dwa budynki oraz 
na działkach nr 32965/2 i 32965/2 jeden budynek), 
ogrodzenia oraz uzbrojenia technicznego, kolidu-
jących z budową nowej ulicy, 

– budowy stacji transformatorowej kontenero-
wej wraz z budową kablowych linii energe-tycz-
nych przy skrzyżowaniu z ul. W. Polskiego (lewa 
strona ulicy), zgodnie z planem zagospodarowa-
nia terenu, 

– budowy dwujezdniowej jezdni ulicy o szero-
kości 7,0-13,0 m o nawierzchni SMA na obciążenie 
ruchem KR5, rozdzielonej wyspami podłużnymi 
szerokości 2,0-6,0 m z budową ogrodzenia zabez-
pieczającego w pasie rozdziału,

– budowy chodnika o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej i ścieżki rowerowej o nawierzchni 
bitumicznej z pasem rozdziału (lewa strona ulicy),

– budowy ciągu pieszo-rowerowego o na-
wierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazo-
wej (prawa strony ulicy),

– budowy zatoki autobusowej z peronem i wia-
tą przystankową przy skrzyżowaniu z ul. Wojska 
Polskiego (prawa strona ulicy),

– budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniem,
– budowy oświetlenia ulicznego z ustawieniem 

latarni oświetleniowych, 
– budowy kanału technologicznego,
– budowy kanalizacji kablowej dla potrzeb sy-

gnalizacji świetlnej (przy skrzyżowaniu z ul. Wojska 
Polskiego),

– wykonania ogrodzenia od strony działek o nr 
geod. 32963/43 (po podziale 32963/64 i 32963/62), 
32963/21, 32965/2 (po podziale 32965/6), 

– budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
przykanalikami,

– budowy niekolizyjnego odcinka sieci kanali-
zacji sanitarnej, 

– przebudowy kolidujących urządzeń telekomu-
nikacyjnych,

– zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia tech-
nicznego, zgodnie z projektem zagospodaro– 
wania terenu, 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-
westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w za-
kresie:

1) rozbiórki budynku na działce nr geod. 32963/
43 (po podziale 32963/64),

2) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) budowy skrzyżowania typu rondo turbino-
we nowej ulicy z ul. Utrata w ciągu drogi krajo-
wej nr 8, wraz z:

– dowiązaniem wysokościowym z istniejącą jezd-
nią ul. Utrata,

– budową ciągu pieszo-rowerowego w kierun-
ku południowym, 

– budową ścieżki rowerowej i chodnika (lewa 
strona ul. Utrata do ul. Walerego Romana), na dział-
kach nr geod. 32944/1, 32943/1, 32945/1, 32948/1, 
32949/1, 32952/1, 32953/1, 32954/1, 32957/1, 32961/

OBWIESZCZENIE
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1, 32962/5, 33483/3, 
b) przebudową skrzyżowania ul. Romana 

Walerego z ul. Utrata (korekta łuków drogowych 
z wydzieleniem prawoskrętu z ul. Utrata), na dział-
kach nr geod. 32962/5, 33483/3,

3) budową lub przebudową sieci uzbrojenia te-
renu:

a) budową sieci kanalizacji deszczowej z przyka-
nalikami, na działkach nr geod. 32944/1, 32943/1, 
32945/1, 32948/1, 32949/1, 32952/1, 32953/1, 
32954/1, 32957/1, 32961/1, 32962/5,

b) dostosowaniem sygnalizacji świetlnej wraz z 
przestawieniem słupa oświetlenia ulicznego na 
skrzyżowaniu ul. Utrata z ul. Romana Walerego 
(działka nr geod. 32962/5),

c) budową niekolizyjnego odcinka kanału tech-
nologicznego i urządzeń telekomunikacyjnych 
SSPW WP (działki nr geod. 32945/1 i 32944/1),

d) dostosowaniem oświetlenia ulicznego z usta-
wieniem latarni oświetleniowych (skrzyżowanie 
nowej ulicy z ul. Utrata), na działkach nr geod. 
32945/1, 32944/1, 32948/1,

e) budową odcinka sieci wodociągowej i kana-
lizacji sanitarnej, na działce nr geod. 32965/2 (po 
podziale 32965/6),

f) budową kanału technologicznego na działce 
nr geod. 32944/3,

4) budową lub przebudową zjazdów 
a) budową odcinka drogi dojazdowej o sze-

rokości 5 m na działce nr geod. 32965/2 (po po-
dziale 32965/6) w związku z likwidacją istniejące-
go zjazdu.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do 
realizacji na:

1) rozbudowa ulicy Leśnej ze skrzyżowaniem z 
ul. W. Polskiego: 

 – działce stanowiącej pas drogowy drogi powia-
towej nr 2451B o nr:

35250 (działka istniejącego pasa drogowego ul. 
Leśnej) – obręb 0007 Suwałki,

– działkach stanowiących teren do czasowe-
go zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwe-
stycji, o nr:

32649/11, 32707/2, 32970/5, 32648/9, 32641/1, 
32603, 32604/1, 32605, 32593/4 (obręb nr 0007, 
Miasto Suwałki), 

– działkach w całości przeznaczonych do prze-
jęcia pod projektowaną rozbudowę nw. drogi po-
wiatowej o nr:

35171/2, 35172, 32648/10, 32648/11, 32648/12, 
32700/5, 32700/6 (działki w całości przeznaczone 
pod projektowany pas drogowy ulicy Leśnej)– ob-
ręb 0007, Miasto Suwałki.

– działkach objętych podziałem przejmowanych 
pod pas drogowy ww. drogi powiatowej: 

Obręb 7 Suwałki
1. działka nr 35170/2 dzielona na działki: 35170/3 

o pow. 0,1184ha (przeznaczona pod drogę) 
i 35170/4 o pow. 0,1070ha (w dotychczasowym 
władaniu),

2. działka nr 32698/2, dzielona na działki: 32698/
3 o pow. 0,0722ha (przeznaczona pod drogę) i 
32698/4 o pow. 0,8272ha (w dotychczasowym 
władaniu),

3. działka nr 32702/2, dzielona na działki: 32702/
19 o pow. 0,1071ha (przeznaczona pod drogę) i 
32702/20 o pow. 0,7522ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

4. działka nr 32702/10, dzielona na działki: 32702/
17 o pow. 0,0060ha (przeznaczona pod drogę) i 
32702/18 o pow. 0,1335ha (w dotychczasowym 
władaniu),

5. działka nr 32702/9, dzielona na działki: 32702/
15 o pow. 0,0125ha (przeznaczona pod drogę) i 

32702/16 o pow. 0,0294ha (w dotychczasowym 
władaniu),

6. działka nr 32702/7, dzielona na działki: 32702/13
o pow. 0,0019ha (przeznaczona pod drogę) 
i 32702/14 o pow. 0,0083ha (w dotychczasowym 
władaniu),

7. działka nr 32702/3, dzielona na działki: 32702/11 
o pow. 0,0122ha (przeznaczona pod drogę) i 
32702/12 o pow. 0,0578ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

Obręb 9 Suwałki
1. działka nr 32963/5, dzielona na działki: 32963/65 

o pow. 0,0203ha (przeznaczona pod drogę) 
i 32963/66 o pow. 0,0558ha (w dotychczasowym 
władaniu),

2. działka nr 32965/1, dzielona na działki: 32965/7 
o pow. 0,0180ha (przeznaczona pod drogę) 
i 32965/8 o pow. 0,0292ha (w dotychczasowym 
władaniu),

3. działka nr 32966, dzielona na działki: 32966/1 
o pow. 0,6417ha (przeznaczona pod drogę) 
i 32966/2 o pow. 0,5067ha (w dotychczasowym 
władaniu) i 32966/3 o pow. 0,6222ha (w dotych-
czasowym władaniu), 

2) budowa nowej ulicy, od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Utrata na: 

– działkach stanowiących teren do czasowe-
go zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwe-
stycji, o nr:

32963/43 (po podziale 32963/64 i 32963/62), 
32965/2 (po podziale 32965/6), 32944/3, 32944/1, 
32943/1, 32945/1, 32948/1, 32949/1, 32952/1, 
32953/1, 32954/1, 32957/1, 32961/1, 32962/5, 
33483/3 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

– działkach w całości przeznaczonych do przeję-
cia pod projektowaną budowę nowej ulicy o nr:

32963/60, 32944/4 (działki w całości przezna-
czone pod budowę ulicy) – obręb 0009, Miasto 
Suwałki.

– działkach objętych podziałem przejmowanych 
pod pas drogowy budowy nowej ulicy: 

Obręb 9 Suwałki
1. działka nr 32965/2, dzielona na działki: 32965/5 

o pow. 0,1632 ha (przeznaczona pod drogę) 
i 32965/6 o pow. 9,2877 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

2. działka nr 32963/43, dzielona na działki: 32963/63 
o pow. 1,2143 ha (przeznaczona pod drogę) i 
32963/62 o pow. 2,4611 ha (w dotychczasowym 
władaniu) i 32963/64 o pow. 5,8915 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

3. działka nr 32941/5, dzielona na działki: 32941/7 
o pow. 0,0244 ha (przeznaczona pod drogę) i 
32941/6 o pow. 0,0856 ha (w dotychczasowym 
władaniu) i 32941/8 o pow. 0,1933 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

4. działka nr 32945/5, dzielona na działki: 32945/9
o pow. 0,2833 ha (przeznaczona pod drogę) 
i 32945/8 o pow. 0,0252 ha (w dotychczasowym 
władaniu) i 32945/10 o pow. 0,3085 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

5. działka nr 32945/4, dzielona na działki: 32945/6 
o pow. 0,2287 ha (przeznaczona pod drogę)
 i 32945/7 o pow. 0,3460 ha (w dotychczasowym 
władaniu),

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzo-
nym materiałem dowodowym w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 3, także skła-
dać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej 
sprawy do czasu wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej.

84/2016

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że w 
dniu 10 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mic-
kiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszo-
ny został na okres 21 dni (od 10.03.2016r. do 
31.03.2016 r.)  wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 78/2016 z 
dnia 10 marca 2016 roku). Dotyczy sprze-
daży działek stanowiących własność Miasta 
Suwałk, położonych w Suwałkach przy ul. 
Wylotowej, Pułaskiego i Pilskiej. 90/2016

Zarząd Powiatu w Suwałkach
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że 

w dniu 22 marca br. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy 
Świerkowej 60, na tablicy ogłoszeń wywie-
szony został na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Powiatu 
Suwalskiego położonych w Budzisku, prze-
znaczonych do oddania w najem w drodze 
bezprzetargowej na okres od 01 maja 2016 r. 
do 30 kwietnia 2019 r. na rzecz dotychczaso-
wych najemców. 96/2016

BIURO REKLAM

I OGŁOSZEŃ

tel. 87 566 28 25

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

n Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760  40/2016

USŁUGI

PRACA – ZATRUDNIĘ
n Kierowcę autobusu z Suwałk – stała 

praca z Suwałk tel. 604 302 010  
 94/2016

Sprzedam drewno na opał, 
różne gatunki 

z dowozem tel.
608-230-335 101/2016
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b. badania bakteriologiczne wody z dnia 09.02. 2016 r.

Lp Oznaczenie Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna wartość 
(lub kryterium) Hydrofornia – stacja pomp ul. Sikorskiego 14

1 Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml 0 0
2 Liczba Escherichia coli jtk/100 ml 0 0

3 Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) jtk/100 ml 0 0
4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 

ml wody, po 72 h
jtk/1 ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, o jakości wody dostarczanej mieszkańcom Suwałk.

1. Jakość wody
a. Badania fizykochemiczne wody z dnia, 09 02. 2016 r.

Lp Oznaczenie Jednostka Miejsce pobrania próbki Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) 

Hydrofornia – stacja pomp 
ul. Sikorskiego 14

1 Mętność NTU mniej niż 0,50 1
2 Barwa mg/l Pt mniej niż 5,0 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)
3 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)
4 Stężenie jonów wodoru pH - 7,7 6,5-9,5
5 Przewodność eklektyczna 

właściwa w 25 oC
µS/cm 544 2500

6 Amonowy jon mg/l mniej niż 0,18 0,50
7 Azotyny mg/l mniej niż 0,008 0,50 2)
8 Azotany mg/l 5,3 50 2)
9 Żelazo µg/l mniej niż 50,0 200
10 Mangan µg/l mniej niż 8,0 50
11 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1)
12 Chlorki mg/l 8,8 250
13 Fluorki mg/l 0,31 1,5
14 Bor mg/l mniej niż 0,1 1,0
15 Indeks nadmanganianowy, 

(utlenialność z KMnO4 )
mg/l 0,7 5,0

16 Cyjanki µg/l mniej niż 20,0 50
17 Arsen µg/l mniej niż 5,0 10
18 Chrom µg/l mniej niż 4,0 50
19 Kadm µg/l mniej niż 0,2 5
20 Ołów µg/l mniej niż 5,0 25
21 Nikiel µg/l mniej niż 10,0 20
22 Suma Tichloroetenu i 

Tetrachloroetenu
µg/l mniej niż 3,0 10

23 Benzen (N) µg/l mniej niż 0,2 1,0
24 1,2-dichloroetan (N) µg/l mniej niż 1,2 3,0
25 Benzo(a)piren (N) µg/l mniej niż 0,005 0,01
26 Suma WWA (N) µg/l mniej niż 0,03 0,1
27 Suma pestycydów (N) µg/l mniej niż 0,36 0,5
28 ά-HCH (N) µg/l mniej niż 0,048 0,1
29 β-HCH (N) µg/l mniej niż 0,047 0,1
30 γ-HCH (N) µg/l mniej niż 0,047 0,1
31 δ-HCH (N) µg/l mniej niż 0,046 0,1
32 Dieldryna (N) µg/l mniej niż 0,02 0,03
33 Endryna (N) µg/l mniej niż 0,048 0,1
34 Epoksyd heptachloru A (N) µg/l mniej niż 0,017 0,03
35 Epoksyd heptachloru B (N) µg/l mniej niż 0,02 0,03
36 op`DDD (N) µg/l mniej niż 0,065 0,1
37 Siarczany mg/l SO4 2- 18,1 ± 2,7 250
38 Selen (N) µg/l mniej niż 2,0 10
39 Miedź mg/l mniej niż 0,05 2,0
40 Sód mg/l 4,8 ± 0,6 200
41 Rtęć µg/l mniej niż 0,2 1
42 Antymon mg/l mniej niż 2,0 5
43 Aluminium µg/l Mniej niż 40 200

2. Woda badana była przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczną w Suwałkach, 

Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku,
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży, w ramach 

nadzoru i kontroli wewnętrznej.
3. Nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.
4. Nie nastąpiło pogorszenie organoleptyczne wody. Woda pod wzglę-

dem bakteriologicznym, fizyko-chemicznym oraz organoleptycznym 
odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra 
zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989) w sprawie jakości wo-
dy przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z sprawozdaniem nr 

SWŻ. 53.54.2016 z dnia 22.02.2016 r.
5. Woda badana jest w następujących punktach:
n Hydrofornia – stacja pomp ul. Sikorskiego, 14
n PGK w Suwałkach ul Sejneńska, 82
n Sklep „Sudowia” ul. Sejneńska, 11
n Szkoła podstawowa nr 4 ul. Wojska Polskiego, 13
n Aquapark ul. Jana Pawła II, 7
n „Swiss Bar” Szwajcaria, 36
n Szkoła podstawowa nr 11 ul. Szpitalna, 66
n Przedszkole nr 1 ul. Buczka, 41
n Urząd Celny ul. Buczka, 183 92/2016

 – Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N) 
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www.b-dent.suwalki.info

Stomatologia B-Dent
Barbara Waraksa-Jatowczyc

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

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

Dojazd MPK linie 10, 11 i 19
Samochodem, jadąc z centrum Suwałk 

ul. Wojska Polskiego pierwsza w prawo za salonem Skody
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79/2016
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PIĘKNO ZWYCZAJNOŚCI
Wernisaż wystawy prac 

Marty Taraszkiewicz (na 
zdjęciu po lewej) i Olgi 
Wielogórskiej zgroma-
dził tłumy. Nie przypad-
kiem wystawę otwarto 
8 marca w Galerii Patio, 
Suwalskiego Ośrodka 
Kultury. Autorki stworzyły 
ponad 40 prac malarskich, 
mając za muzy konkretne 
kobiety z Suwalszczyzny. 
Metaforycznie zatrzyma-
ły czas, by niejako zrobić 
zdjęcie współczesności 
poprzez kobiece wizerun-
ki, wykonując swoisty ukłon w stronę mijającego nieznośnie ludzkie-
go życia.

Wystawa wieńczy projekt Suwalskie kobiety w malarstwie – pięk-
no „zwyczajności” realizowany w ramach rocznego stypendium Miasta 
Suwałki. Stypendystki starały się odnaleźć w szarej na pozór codzienno-
ści okruchy marzeń, radości, smutków i wspomnień wymalowane przez 
życie na twarzach kobiet. W ten sposób chcą zwrócić uwagę odbiorców 
na kruche piękno, które podobnie jak ulotność chwil, stanowi urzekają-
cą wartość. Barwnymi plamami wydobyły piękno i głębię spotkanych 
kobiet, by uchylić drzwi do wnętrza kobiecej duszy. Wystawa czynna do 
29.05.2016 r.

Pierwszy dzień wiosny? Dzień wagarowicza? Od kilku lat uczniowie 
suwalskich szkół spędzają ten dzień na „Marzeńtańcach”. Wiosenny Tygiel 
Sztuk Marzeńtańce to święto tańca, teatru, sztuk plastycznych, a przede 
wszystkim święto wiosny. Na scenie suwalskiego SOK zaprezentowało się 
kilkuset młodych tancerzy, aktorów teatrów amatorskich oraz plastyków 
z Suwałk i naszego regionu. Marzeńtańce są jedyną w regionie imprezą, 
w której mogą się pokazać zespoły młode, początkujące, gdzie dozwo-
lona jest każda forma teatralna i taneczna, gdzie mogą być zaprezento-
wane niebanalne, oryginalne projekty plastyczne.

Więcej na stronie www.dwutygodniksuwalski.pl

ZAMIAST WAGARÓW>> >>
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71/2016

NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

Suwałki, ul. Sejneńska 59; tel. 731 200 310;  suwalki@dk-brw.pl        

62/2016

80/2016
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Du�o ciepła i radości, 
oraz wszelkiej pomyślności

z okazji Świąt Wielkanocnych,
Klientom

oraz wszystkim Suwalczanom
�yczy

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci,

radosnego nastroju,
serdecznych spotkañ z najbli¿szymi

¿yczy

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci,

radosnego nastroju,
serdecznych spotkañ z najbli¿szymi

¿yczy

�

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 
w Suwałkach

ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki
Tel. +48 87 563 16 60
www.word.suwalki.pl

87/2016

Ýyczenia radosnych Úwiàt Wielkanocnych
wypeùnionych nadziejà budzàcej siæ do ýycia wiosny
oraz smacznego œwiæconego jajka
w gronie najbliýszych

ýyczy
Walerian Draýba z Pracownikami

WALMAR – DRAŻBA Sp.j, ul. Wojska Polskiego 68, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 70 73, 87 563 17 80, -81, fax 87 563 17 82

e-mail: suwalki@walmar.com.pl    www.walmar.com.pl
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