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dwutygodnik@bpsuwalki.pl
www.dwutygodniksuwalski.pl

41/2016

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

Dowspuda – czas na zawodowców
Zanim dokonasz tego najważniejszego wyboru, zapoznaj się z ofertą naszej szkoły. Nie jesteśmy placówką jakich wiele – jako 

jedyni w regionie kształcimy przyszłych weterynarzy i hodowców koni. Szkoła może poszczycić się 78-letnią historią kształcenia 
w zawodach rolniczych. Ale tradycja, doświadczenie oraz unikalne kierunki kształcenia to nie są jedyne nasze atuty. Uczniowie 
podejmujący naukę w zawodzie technik hotelarz mają do dyspozycji atrakcyjne i nowoczesne zaplecze. Zajęcia praktyczne odby-
wają się m.in. w Centrum Obsługi Turysty Kordegarda – odnowionej w 2015 r. wartowni hrabiego Paca. Nauka w otoczeniu za-
bytkowego kompleksu pałacowo-parkowego, blisko natury i z dala od miejskiego zgiełku, przyciąga co roku wielu wspaniałych 
młodych ludzi. Nasza szkoła oferuje również staże zawodowe w ciekawych miejscach, które są sfinansowane ze środków unijnych 
(wynagrodzenia uczestnika i jego pobyt). Uczniowie wszystkich kierunków mogą wziąć udział w szkoleniu mundurowym. 

O tym, kim i jacy jesteśmy, możecie przekonać się sami; przyjdźcie na Dni Otwarte 7 kwietnia w godzinach 10.00–13.00 
lub w innym uzgodnionym terminie. 

www.zsdowspuda.pl  Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca tel. 87 568 51 03
w Dowspudzie

2 kwietnia o Ojcu Świętym Janie Pawle II pamiętali mieszkańcy 
Suwałk. Przez cały dzień przychodzili pod pomnik, by zapalić znicze i 
pomodlić się. Wieczorem w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odpra-
wiono mszę świętą, a w konkatedrze św. Aleksandra koncertował ze-
spół, „Siewcy Lednicy”. 

Następnie zebrani w świątyni przeszli pod pomnik papieski na czu-
wanie modlitewne. O 21.37, czyli o godzinie, w której zmarł Ojciec Święty, 
przy wtórze dzwonów, odśpiewano Apel Jasnogórski.

SUWALCZANIE PAMIĘTAJĄ>>
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HOŁD PATRIOTOM 
Jak co roku, pod Pomnikiem Straceń odbyła się uroczystość upamiętniają-

ca stracenie szesnastu patriotów przez Niemców. Działo się to 1 kwietnia 1944 
roku. – Hitlerowcy urządzili tę publiczną egzekucję po to, by zastraszyć wszyst-
kich Polaków walczących z okupantem – mówił podczas uroczystości Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

 W uroczystościach udział  wzięli  kombatanci. 
Kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje  samorządu suwalskiego, służb 

mundurowych, zakładów pracy, szkół. Przybyły liczne poczty sztandarowe.„MÓJ PODATEK
SUWAŁKOM”

Już ponad 1000 osób wypełniło zgłoszenie do udziału w lote-
rii „Mój podatek Suwałkom”. By wziąć udział w loterii wystarczy w 
deklaracji podatkowej wpisać suwalski adres zamieszkania i wypeł-
nić specjalny kupon, który znajduje się na stronie www.mojpoda-
teksuwalkom.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Suwałkach i Urzędzie 
Skarbowym w Suwałkach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 
6 maja. Kupony można wypełnić na stronie www.mojpodateksu-
walkom.pl bądź wrzucić do dwóch  urn ustawionych w Urzędzie 
Miejskim  oraz Urzędzie Skarbowym w Suwałkach.

Wszyscy, którzy spełnią warunki i zgłoszą się do zabawy, bę-
dą mogli wygrać nagrody o łącznej wartości 30.000 zł, w tym na-
grodą główną – bon zakupowy o wartości 10.000 zł. Kolejna oso-
ba wylosuje bon o wartości 4.000 zł, a następnych osiem osób 
bony zakupowe o wartości 2.000 zł każdy – wszystkie do zreali-
zowania w okresie roku w sieci ogólnokrajowych marketów RTV 
AGD. Losowanie nagród odbędzie się 17 maja 2016 roku w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego.

ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

W tym tygodniu, 8 kwietnia, odbędą 
się już XIII Suwalskie Spotkania Edukacyjne. 
W tym roku zorganizowane będą pod ha-
słem „Właściwy wybór – pewna przy-
szłość”. Wydarzenie rozpocznie się o go-
dzinie 9.30 w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 
w Suwałkach i Suwalskiego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli  przy ul. Noniewicza 83. 

Spotkania edukacyjne adresowane są 
do uczniów stających przed wyborem szko-
ły ponadgimnazjalnej oraz do ich rodziców. 
Właściwy wybór szkoły ponadgimnazjalnej 
to ten etap w życiu, w którym zadecydujemy 
o tym, jak dalej potoczy się nasza zawodowa 
przyszłość.

W trakcie tegorocznych „Spotkań” podpisa-
ne zostaną kolejne porozumienia o współpra-
cy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego 
między Miastem Suwałki, a pracodawcami ta-
kimi jak: Malow, Animex, Recman, Salag oraz 
Politechniką Białostocką. 

Z uwagi na zmiany systemowe w szkolnic-
twie zawodowym, m.in. możliwość dualnego 
kształcenia u pracodawców, od września ubie-
głego roku w Suwałkach trwają dyskusje na 
temat zmian w strukturze szkolnictwa zawo-
dowego. W mieście istnieje ogromne zapo-
trzebowanie na rynku pracy na pracowników 
technicznych. 

W marcu tego roku na sesji Rady Miejskiej 
przedstawiłem radnym propozycję utworze-

nia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Zespole Szkół nr 6. Radni 
przyjęli moją propozycję. Dzięki temu bę-
dziemy mogli  szybciej reagować i organizo-
wać kształcenie w określonych kierunkach na 
potrzeby dynamicznie zmieniającego się ryn-
ku pracy.

Planujemy również dokonanie kolejnych 
zmian w strukturze szkolnictwa zawodowe-
go, poprzez włączenie Centrum Kształcenia 
Praktycznego do ZS nr 6. Celem podejmo-
wanych zmian w szkołach zawodowych, jest 
stworzenie silnych, ubranżowionych centrów 
kształcenia zawodowego, które będą odpo-
wiedzią na potrzeby lokalnego i regionalne-
go rynku pracy. 

Po przeprowadzanych zmianach, szko-

ły zawodowe będą kształcić w następujących 
branżach:

– Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach – branża 
spożywczo – turystyczna

– Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach – branża 
drzewno – meblarsko – informatyczna

– Zespół Szkół Technicznych – branża ma-
szynowo – elektryczno – energetyczna,  me-
chaniczno – maszynowa oraz budowlana.

Po włączeniu CKP w struktury ZS nr 6 ist-
nieć będzie możliwość pozyskania dodatko-
wych środków – w tym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 – na doposa-
żenie pracowni CKP, ZST, ZS nr 6, ZS nr 4 na 
organizację staży i praktyk zawodowych dla 
uczniów i nauczycieli praktycznej nauki za-
wodu.  Stworzenie nowoczesnej bazy w ZS nr 
6 umożliwi podniesienie jakości kształcenia,  
optymalizację wydatków, mobilne dyspono-
wanie zasobami ludzkimi. Ponadto, planowa-
na jest rozbudowa i modernizacja  ZST. 

Mając to wszystko na uwadze zachęcam 
suwalską młodzież, która w tym roku stanie 
przed dylematem, jaką szkołę ponadgimna-
zjalną wybrać – by podejść poważnie do or-
ganizowanych w tym tygodniu XIII Suwalskich 
Spotkań Edukacyjnych. Od decyzji jaką wybie-
rzecie szkołę będzie zależeć Wasza przyszłość, 
ale też i przyszłość naszego miasta. 

>>

>>

Przed Pomni-
kiem Straceń 

suwalscy kom-
batanci, 
od lewej: 

Fabian 
Daniłowicz, 

Henryk 
Kuczyński 

i Antoni 
Mazalewski
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WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im 

swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 5 kwietnia zapraszają Zbysław W. Grajek z Platformy 

Obywatelskiej oraz Dorota A. Jabłońska z Prawa i Sprawiedliwości. 
Natomiast 12 kwietnia na suwalczan czekają Jacek Juszkiewicz z Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Bożena M. Kamińska z Platformy Obywatelskiej. Na 
spotkanie z radnymi 19 kwietnia zapraszają Zdzisław Koncewicz z Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

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.

LAUREACI Z SUWAŁK
36 laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z 

Suwałk i okolicznych powiatów odebrało nagrody od Podlaskiego 
Kuratora Oświaty Jadwigi M. Szczypiń. W spotkaniu zorganizowa-
nym w Zespole Szkół nr 9 uczestniczyli też: Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk oraz jego zastępca Ewa B. Sidorek.

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych woje-
wództwa podlaskiego przeprowadzono 10 konkursów. Najwięcej ty-
tułów laureata w Suwałkach zebrali uczniowie Szkół Podstawowych 
nr 5, 10 oraz 11.

 – Gratuluję wszystkim laureatom tak wysokich osiągnięć, gratu-
luję rodzicom oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do 
konkursów – powiedział Czesław Renkiewicz.

W konkursach przedmiotowych w podlaskiem  uczestniczyło po-
nad 14 uczniów szkół podstawowych. Tytuł laureata uzyskało 379 
uczniów.

POŁĄCZĄ Z LITWĄ 
Budowy  drogi ekspresowej S61 z Suwałk do granicy z Litwą w 

Budzisku   ruszy w 2018 roku, a zakończy się w 2020. Przetarg w sys-
temie projektuj i buduj ma być ogłoszony jeszcze w tym roku. Takie 
zapewnienia od przedstawicieli białostockiej GDDKiA usłyszało kilku-
nastu mieszkańców Suwałk, którzy uczestniczyli w konsultacjach spo-
łecznych prowadzonych przez rozpoczęciem budowy drogi S61.

Od obwodnicy Suwałk do granicy państwa z Litwą droga ta bę-
dzie miał długość nieco ponad 24 km z dwoma pasami ruchu w każdą 
stronę. Całość musi zostać wykonana do 2020 roku w związku z przy-
znanym dofinansowaniem na ten odcinek z programu CEF „Łącząc 
Europę”.

SZPITAL NOWOCZEŚNIEJSZY
Blisko 3 mln zł ma przebudowę i rozbudowę oddziału pediatrycznego i 

neonatologicznego w ramach tzw. pakietu małego dziecka otrzyma szpital 
wojewódzki w Suwałkach. Umowę o zasilenie placówki tą kwotą podpisali 
Jerzy Leszczyński, marszałek Województwa Podlaskiego i dyrektor suwal-
skiego szpitala Adam Szałanda (na zdjęciu).

Suwalski Szpital Wojewódzki im. dr 
Ludwika Rydygiera przebudowę od-
działu dla najmłodszych pacjentów 
prowadzi od 2015 r. We wrześniu ub. r. 
oddana została do użytku zmodernizo-
wana część oddziału pediatrycznego, 
którego całkowity remont zakończył się 
w styczniu br. Obecnie trwa kolejny etap 
tej inwestycji, a mianowicie modernizacja 
i przebudowa I piętra budynku C na po-

trzeby Oddziału Neonatologicznego.
Całkowita wartość tej inwestycji w suwalskim szpitalu to ok. 5,3 mln zło-

tych. W roku 2015 na jej realizację szpital otrzymał z budżetu województwa  
kwotę 2 363 000 zł, a na rok 2016 planowane jest dofinansowanie o kolej-
ne blisko 3 mln zł. Dzięki temu szpital wzbogaci się o 8 stanowisk z inkuba-
torami i 36 łóżek.

Dyrektor Adam Szałanda chce zrealizować jeszcze trzeci etap inwestycji. 
To koszt około 5 milionów złotych. – Czekamy na uruchomienie nowych pro-
gramów unijnych. W pierwszej kolejności chciałbym wyremontować Oddział 
Położniczo-Ginekologiczny. Będziemy to realizować w trzech etapach,  jesz-
cze w tym roku wyremontujemy oddział położniczy, w drugim etapie pato-
logię ciąży, w trzecim blok porodowy.

POSADŹ SWOJE DRZEWO 
6 kwietnia (środa) o godz. 13.00 na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach 

rozpoczną się wiosenne nasadzenia drzew przygotowanych przez Centrum 
Aktywności Społecznej Pryzmat, które zaprasza mieszkańców Suwałk do 
udziału w akcji. Drzewa zostaną również posadzone w okolicach ul. Reja, 
Kościuszki, Urzędu Gminy oraz Hospicjum. W sumie zostanie zasadzonych 
118 szt. drzew liściastych (lip, klonów, grabów, brzóz i jarzębów), reprezentu-
jących rodzime gatunki północno-wschodniej Polski. Więcej o akcji na stro-
nie: www.drzewa.pryzmat.org.pl

>>

>>

>>

>>
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Od 1 marca 47 przystanków komunika-
cji miejskiej zmieniło swój status z przystan-
ku stałego na przystanek na żądanie. Wykaz 
tych przystanków można znaleźć na stro-
nie PGK, Urzędu Miejskiego oraz na stronie
www.dwutygodniksuwalski.pl 

 Będąc w pojeździe należy zasygnalizować 
chęć opuszczenia autobusu poprzez naciśnię-
cie przycisku.  Stojąc na przystanku wystarczy 
zbliżyć się do krawędzi zatoki przystankowej. 
Nie ma konieczności dawania sygnału poprzez 
machnięcie ręką. Kierowca widząc osobę ocze-
kującą powinien zatrzymać się na przystanku.

– Jest to wynik z analizy danych jakie gene-
ruje system zarządzania komunikacją miejską 

wprowadzony do użytku w 2010 roku – stwier-
dził Eugeniusz Dariusz Przybysz  prezes PGK 
w Suwałkach. 

Część przystanków wykorzystywanych jest 
okazjonalnie. Wprowadzenie przystanków na 
żądanie to podwójna korzyść. 

– Dla zakładu to oszczędności na paliwie,  
bowiem hamowanie i ponowne ruszanie to 
zwiększone zużycie paliwa, a dla korzystają-
cych z komunikacji miejskiej szybsze dotarcie 
do celu – dodał prezes PGK.

Ciągłe doskonalenie działania komuni-
kacji miejskiej w Suwałkach znalazło uzna-
nie  Fundacji Qualitas Europejskiego Centrum 
Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych, któ-

ra przyznała PGK Suwałki, w katego-
rii usługa Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® 
2015 za Mobilny System Zarządzania 
Flotą. Fundacja  certyfikaty przyznaje 
od ponad 10 lat przedsiębiorstwom, 
organizacjom i jednostkom nauko-
wo-badawczym, dla których wysoka 
jakość produktów, usług czy innowa-
cyjnych i ekologicznych rozwiązań sta-
nowi priorytet, a także wyznacza ścież-
kę dalszego rozwoju. Ciąg dalszy na str. 6

WYDARZYŁO SIĘ
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>>
n W suwalskim Aquaparku Czesław 

Renkiewicz , prezydent Suwałk spotkał 
się z mieszkańcami ul. Świerkowej by po-
informować ich o harmonogramie i reali-
zacji zaplanowanej na ten rok przebudo-
wy ich ulicy. Władze miejskie podpisały 
umowę na realizację tej inwestycji z fir-
mą PDM Suwałki. W spotkaniu uczestni-
czyli też radni.

n Wielkie szczęście miał skrzypek  Adam 
Roszkowski z Suwałk, który w czasie terro-
rystycznego zamachu znajdował się w hali 
odlotów na belgijskim lotnisku Zaventem. 
Eksplozje miały miejsce kilkadziesiąt me-
trów od niego. Po wybuchu wybiegł z ha-
li, by po chwili powrócić po bagaż, czyli 
skrzypce, najcenniejszą rzecz jaką ma.  

n Uczniowie klasy II E Szkoły 
Podstawowej nr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi  pod opieką Pani Doroty 
Cyran zwyciężyli w VI edycji ogólnopol-
skiego konkursu edukacyjnego „Planeta 
Energii” organizowanego przez firmę D&M 
Adventure Sp. z o.o. na zlecenie Energa 
SA. Dzięki temu 28–29 kwietnia do Suwałk 
przyjedzie mobilne centrum nauki.

n Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach  Zuzanna 
Kościuch osiągnęła niezwykły sukces. 
Zdobyła indeksy renomowanych uczel-
ni ekonomicznych w Europie i USA: 
Uniwersytet Bocconi w Mediolanie, Bentley 
University oraz Babson College.

n Podsumowano 10. edycję kon-
kursu „Pokaż swoje umiejętności, za-
wód to klucz do sukcesu”, który organi-
zuje suwalski Zespół Szkół Technicznych. 
Zwycięska okazała się praca „Dreambot” 
– model robota, zaprojektowany i skon-
struowany przez Arkadiusza Burego , 
ucznia suwalskiego Zespołu Szkół 
Technicznych. Pozostałe nagrodzone prace:
model frezarki wykonany przez Patryka 
Podbielskiego z Zespołu Szkół nr 6 oraz 
wykrywacz metali skonstruowany przez 
Piotra Prażnowskiego z ZST.

n W suwalskim szpitalu zmarła 20-let-
nia suwalczanka, która wyskoczyła z okna 
klatki schodowej na siódmym piętrze blo-
ku przy ulicy Kowalskiego. Sprawą zajmuje 
się prokuratura.

Wiosna to tradycyjnie czas porządkowania 
miasta. Również w tym roku rozpoczęły się już 
prace przy remontach ulic, nasadzaniu krze-
wów, kwiatów i drzew.

Jak informuje Tomasz Drejer, dyrektor 
Zarządu Dróg i Zieleni, w tym roku, podobnie 
jak w latach ubiegłych, Suwałki mają być za-
dbane i ukwiecone.

 – Kwiatów w ciągu roku, poczynając od te-
raz aż do jesieni – planujemy zasadzić ponad 90 
tysięcy – mówi T. Drejer. – Nowych drzew tak-
że  będzie sporo, planujemy, że będzie ich oko-
ło czterystu. Nie zabraknie nowych ozdobnych  
krzewów. Jak się okazuje ZDiZ to całkiem spore 
gospodarstwo, ma on bowiem na utrzymaniu 
ponad 70 hektarów terenów zielonych.

Jednak główne prace to remonty ulic, przy 
czym – mówi T. Drejer – niektóre z nich będą 
praktycznie budowane od nowa. To oczywi-

WIOSENNE PRACE

>> PRZYSTANKI NA ŻĄDANIE

ście będzie dla mieszkańców spore utrudnie-
nie, część ulic trzeba będzie na jakiś czas wy-
łączyć z normalnego ruchu,  ale w rezultacie 
wszystkim się to opłaci. Już rozpoczęto prace 
przy budowie końcówki ulicy 11 Listopada (na 
zdjęciu), gdzie praktycznie zostanie zbudowana 
całkowicie nowa ulica, niebawem rozpoczną się 
prace na kolejnych. Utrudnień trzeba się spo-
dziewać również na ulicach: 41 Pułku Piechoty, 
Pięknej, Ogrodowej i Łokietka. Szczególnie 
mieszkańcy tej ostatniej odczują zdecydowa-
ną zmianę na lepsze, bowiem Łokietka będzie 
zbudowana od nowa.

 Jednak bodaj największe kłopoty spo-
woduje daleko idąca przebudowa ulicy 
Świerkowej na długim odcinku od ronda przy 
ul. Jana Pawła II do ulicy Kolejowej. – Będą no-
we chodniki, oświetlenie, nawierzchnia jezdni, 
praktycznie nowa ulica, no i będzie ścieżka ro-
werowa, bez której nie byłoby dofinasowania 
tej inwestycji – informuje dyrektor Drejer. – Co 
ważne, uwzględnione zostały wszystkie uwagi 
mieszkańców tej ulicy.

Na utrudnienia natkną się za jakiś czas  
mieszkańcy Ogrodowej i Pięknej; tu również 
zaplanowano spory zakres robót. –Wszystko 
robimy praktycznie od nowa – mówi T. Drejer. 
Kolejne zaplanowane inwestycje to między in-
nymi II etap budowy ulicy Młynarskiego. 

Prócz nowych i dużych inwestycji na su-
walskich ulicach przeprowadzone zostaną  
liczne prace remontowe, co jest normalne po 
zimie; będą przekładane chodniki, naprawia-
ne krawężniki, załamania, likwidowane ubyt-
ki w jezdni.
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XVIII sesja Rady Miejskiej w Suwałkach 
upłynęła pod znakiem pożegnań i powitań. 
Najpierw pożegnano byłą przewodniczącą 
Rady Jadwigę M. Szczypiń, która zrezygnowa-
ła z pracy w suwalskim samorządzie po powo-
łaniu jej na stanowisko Podlaskiego Kuratora 
Oświaty. Podziękowania za pracę w suwalskim 
samorządzie byłej przewodniczącej złożyli 
Andrzej Chuchnowski, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej oraz Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk. Z kolei J.M. Szczypiń podzięko-
wała radnym i pracownikom Urzędu Miejskiego 
za współpracę. Jej miejsce w Radzie Miejskiej 
zajął Tadeusz Czerwiecki (zdjęcie poniżej), 
który uzyskał w ostat-
nich wyborach samo-
rządowych kolejny 
najwyższy wynik z li-
sty Prawa i Sprawied-
liwości, co uprawnia 
go do objęcia manda-
tu radnego. Czerwiecki 
złożył ślubowanie. W 
czasie sesji o swoim 
odejściu na emerytu-
rę poinformował rów-
nież Powiatowy Inspektor Weterynarii Józef 
Hańczuk, który podziękował suwalskim samo-
rządowcom za ponad 5-letnią współpracę.

POMOGĄ NIEPEŁNOSPRAWNYM
Radni ustalili na co w tym roku zosta-

nie przeznaczonych prawie 1,5 mln zł z  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Najwięcej pieniędzy trafi 
do warsztatów terapii zajęciowej w Suwałkach 
i Filipowie, gdzie przebywają niepełnosprawni 
suwalczanie. Pół miliona złotych zostanie prze-
znaczonych na dofinansowania zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środ-
ki pomocnicze. W ubiegłym roku z tej pomo-
cy skorzystało 439 niepełnosprawnych, którym 
dofinansowano m.in. zakup aparatów słucho-
wych, wózków inwalidzkich, protez, materacy 
przeciwodleżynowych i aparatów do bezdechu 
sennego. W tym roku na likwidację barier archi-
tektonicznych w Suwałkach zostanie przezna-
czonych ponad 231 tys. zł. Za te pieniądze nie-
pełnosprawni będą mogli m.in. przystosować 
łazienki, poszerzyć drzwi, zamontować scho-
dołazy itp. 

WIĘCEJ NA POMOC SPOŁECZNĄ
Radni zmienili statut Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, który będzie zajmował 
się w Suwałkach przyjmowaniem wniosków, 
wydawaniem decyzji i wypłatą pieniędzy w 
ramach programu Rodzina 500 Plus. Według 
szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej, w Suwałkach na ten cel zostanie 
wydanych w tym roku ponad 30 mln zł. To 
bardzo duża kwota, bo na wszystkie pozosta-
łe wydatki z pomocy społecznej w tym roku w 
suwalskim budżecie miejskim zaplanowano 
niespełna 55 mln zł.
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WYDARZYŁO SIĘ
n Suwalscy policjanci zatrzymali 28-let-

niego suwalczanina. Mężczyzna usłyszał za-
rzuty fałszywego powiadomienia na jednym 
z portali internetowych o groźbie zamachu 
na przejściu granicznym w Gołdapi. Decyzją 
sądu został tymczasowo aresztowany na 3 
miesiące.

n Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Suwałk miejskie grunty w Suwałkach 
nie będą dzierżawione na potrzeby przed-
stawień cyrkowych, które również  nie będą 
mogły być reklamowane w miejskich szko-
łach, spółkach i instytucjach. Ta decyzja to 
efekt wystąpień obrońców praw zwierząt. 
Nie oznacza to jednak, że w Suwałkach nie 
będzie można obejrzeć imprez cyrkowych, 
które będą mogły odbywać się na gruntach 
prywatnych.

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn, którzy są podejrzani o usiłowanie 
wyłudzenia usług telekomunikacyjnych i tele-
fonu. 18-latek miał posłużyć się w tym celu nie-
prawdziwym zaświadczeniem o zatrudnieniu 
wystawionym przez 31-latka. 

n Cztery amerykańskie śmigłowce wylą-
dowały na suwalskim lotnisku. Trzy z nich od-
leciały natychmiast po uzupełnieniu paliwa. 
Śmigłowce leciały na Mazury jako zabezpie-
czenie Black Hawk’ów.

n Prezydent Suwałk, Czesław Ren-
kiewicz, wraz z oficjalną delegacją odwiedził 
francuskie miasto partnerskie Grande-Synthe. 
W czasie wizyty podpisano porozumienie o 
współpracy na 2016 rok oraz promocji part-
nerstwa pomiędzy miastami partnerskimi na 
Festiwalu Języków w Dunkierce. 

n Z wizytą w Suwałkach przebywa-
li przedstawiciele administracji, rad mia-
sta i organizacji pozarządowych kilku miast 
Obwodu Czerkaskiego, położonego w cen-
tralnej Ukrainie nad Dnieprem, między in-
nymi ze Smiły, Kaniowa, Umańska, Czerkas. 
Goście odwiedzili siedzibę Suwalskiej Rady 
Seniorów, Centrum Trójki oraz spotkali się w 
Urzędzie Miejskim z przedstawicielami władz 
miasta i Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Celem wizyty było zapoznanie 
się z mechanizmami współpracy suwalskie-
go samorządu z organizacjami pozarządowy-
mi oraz formami zaangażowania mieszkańców 
w procesy decyzyjne.

>> POŻEGNANIA I POWITANIA NA SESJI

NIŻSZE OPŁATY
Radni obniżyli o 10 zł opłatę za pobyt 

w Ośrodku Profilaktyki i Wsparcia dla Osób 
Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych 
(dawna Izba Wytrzeźwień) ze względu na ob-
niżenie maksymalnej opłaty wprowadzonej 
przez Ministra Zdrowia. 

BĘDĄ BULWARY
Na sesji zdecydowano o przystąpieniu do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów pomiędzy ulica-
mi Kościuszki, Mickiewicza i Czarną Hańczą ze 
względu na projekt budowy bulwarów nad-
rzecznych oraz zamiar adaptacji na cele wy-
stawiennicze i gastronomiczne budynku sta-
rej łaźni.

UTWORZYLI OŚRODEK
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę 

w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego nr 2 w Suwałkach 
i włączenia go do Zespołu Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego. Podobny ośrodek od 12 lat 
działa w Zespole Szkół Technicznych. Na czte-
rotygodniowych kursach szkolą się w nim mło-
dociani pracownicy – uczniowie zasadniczych 
szkół zawodowych zatrudnieni u pracodawców 
w celu praktycznej nauki zawodu. 

Ponadto samorząd zmienił procedurę przy-
znawania pomocy zdrowotnej nauczycielom. 
Teraz nauczyciele wnioski o pieniądze na po-
moc zdrowotną będą składali do Prezydenta 
Miasta Suwałk, a nie w szkole, jak było do-
tąd. Zniesiono też obowiązek przedkładania 
oświadczeń potwierdzających sytuację mate-
rialną nauczyciela i jego rodziny. 

Na następnej sesji Rady Miejskiej w 
Suwałkach, która odbędzie się 27 kwietnia 
zaplanowano wybór nowego przewodniczą-
cego Rady.

Więcej na stronie
 www.dwutygodniksuwalski.pl

Czesław Renkiewicz złożył podziękowania 
za pracę w suwalskim samorządzie Jadwidze 
M. Szczypiń
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WYDARZYŁO SIĘ
n Próbę samobójczą 29-letniego miesz-

kańca Suwałk udaremnili miejscowi poli-
cjanci. Mężczyzna trafił do szpitala. Do zda-
rzenia doszło przy ul. Szpitalnej. Niedoszły 
samobójca wszedł na dach starej ciepłow-
ni szpitala. Na szczęście policjantom uda-
ło się go uspokoić i sprowadzić bezpiecz-
nie na dół. 

n Kierujący samochodem osobowym 
potrącił nietrzeźwego pieszego, który naj-
prawdopodobniej wtargnął na jezdnię ul. 
Kościuszki bezpośrednio przed nadjeżdża-
jący pojazd. 66-latek z obrażeniami trafił 
do szpitala. Badanie stanu trzeźwości wy-
kazało, że kierujący był trzeźwy, natomiast 
w przypadku pieszego urządzenie wyka-
zało ponad 0,7  promila alkoholu w orga-
nizmie.

n Na spotkaniu Wielkanocnym w 
Centrum Trójki spotkali się członkowie 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w 
Suwałkach. Oprócz życzeń i świąteczne-
go śniadania była okazja do wysłuchania 
wykładu dietetyczki, Agnieszki Kot, po-
święconego diecie osób chorych na cu-
krzycę. Uczestnicy spotkania mogli się też 
dowiedzieć o zmianach w piramidzie ży-
wieniowej, opracowywanej przez Instytut 
Żywności i Żywienia, u której podstawy 
znalazł się ruch, a na kolejnych poziomach 
warzywa i owoce. 

n Uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Suwałkach gościli 
ekipę z TVN, która nagrywała teledysk do 
„Drzwi do kariery”. W nagraniu uczestni-
czyła dziennikarka TVN Anna Kalczyńska.  
Emisję materiału z suwalskiej szkoły zapla-
nowano w programie Dzień Dobry TVN w 
czwartek – 7 kwietnia.

n Od 1 kwiet-
nia bryg. Bogdan 
W i e r z c h o w s k i 
pełni funkcję Ko-
mendanta Miejs-
kiego Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Suwałkach. Od 
2010 r. był on za-
stępcą komendan
ta. Na stanowisku 
komendanta za-
stąpił on Dariusza 
Siwickiego, który 
zdecydował się przejść na emeryturę.  

n Od 1 kwietnia Minister Finansów wy-
znaczył pełniącym obowiązki Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Suwałkach Tomasza 
Grzegorza Butkiewicza, dotychczas za-
trudnionego w Urzędzie Kontroli Skarbowej 
na stanowisku inspektora kontroli skarbo-
wej. Nowy naczelnik kierował już suwalskim 
US w latach 2006-2008.

n Suwalscy policjanci po raz kolejny 
przeprowadzili działania „Trzeźwy pora-
nek”. Skontrolowali trzeźwość ponad 130 
kierujących, w tym 67 kierujących samo-
chodami ciężarowymi. Okazało się, że je-
den z nich jechał na „podwójnym gazie”. 
Policjanci przerwali podróż 41-letniemu 
kierowcy z Bułgarii.

ZAPYTANIA
RADNYCH

W czasie marcowej sesji pięcioro radnych zadało kilkanaście pytań.
Zbigniew R. De-Mezer z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytał m.in. o przyczyny nierównego 

traktowania samorządów przy podziale pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na współpracę szkół zawodowych z pracodawcami, gdzie zaplanowano środki tylko dla sa-
morządów z aglomeracji białostockiej. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz przypomniał, 
że decyzje te zapadały przed dwoma-trzema laty, gdy konsultowano RPO. Takie konsulta-
cje społeczne odbyły się też w Suwałkach. I to był właściwy czas na zgłaszanie uwag. Radny 
pytał też o możliwość wprowadzenia zakazu wyprzedzania przez tiry na ulicach Utrata i 
Pułaskiego. Zdaniem prezydenta Cz. Renkiewicza ta propozycja po raz kolejny może być 
rozważona tylko w porozumieniu z policją. Z. R. De-Mezer zaproponował rozważenie moż-
liwości zmiany częstotliwości odbioru śmieci z obowiązujących dwóch razy w miesiącu na 
odbiór śmieci co dwa tygodnie. Ułatwi to życie zwłaszcza mieszkańcom domów jednorodzin-
nych. Zastępca prezydenta Łukasz Kurzyna zapewnił, że mieszkańcy otrzymują harmono-
gram odbioru śmieci i dostosowują się do niego. Taka zmiana spowodowałaby zwiększenie 
kosztów wywozu śmieci, a już w tej chwili te koszty nie bilansują się z opłatami otrzymywa-
nymi od mieszkańców. Ponadto radny zaproponował ustawienie w mieście kolejnych przy-
ulicznych ławek. Prezydent Cz. Renkiewicz nie widzi problemu. Jeżeli będą konkretne pro-
pozycje ich lokalizacji, takie ławki mogą się pojawić.

Andrzej Łuczaj z Prawa i Sprawiedliwości m.in. zapytał o możliwość kontynuacji progra-
mu wspierania uczniów zdolnych. Prezydent Cz. Renkiewicz zapowiedział kontynuację tego 
programu. Radny zaproponował również rekompensowanie mieszkańcom Suwałk zwiększo-
nych wydatków na parkowanie w płatnej strefie ze względu na likwidację tańszych karnetów 
rocznych. Zastępca prezydenta Ł. Kurzyna stwierdził, że nie ma takiej możliwości prawnej. 
A karnetów rocznych w tym roku nie można było wprowadzić, bo w trakcie 2016 roku został 
ogłoszony nowy przetarg na wyłonienie operatora administrującego płatną strefą parko-
wania przez najbliższe 3 lata. Ł. Kurzyna odpowiedział też na pisemne zapytanie Zbysława 
Grajka z Platformy Obywatelskiej w sprawie wprowadzenia darmowych 15 minut w płatnej 
strefie parkowania. W tym przypadku konieczna byłaby zmiana uchwały Rady Miejskiej oraz 
wprowadzenie bezpłatnych biletów. Czy to będzie możliwe przekonamy się po wyłonieniu 
nowego operatora administrującego płatną strefą parkowania. A. Łuczaj zapytał czy służ-
by miejskie wydały zgodę na oklejanie plakatami drzew w Parku Konstytucji 3 Maja przez 
Komitet Obrony Demokracji przed spotkaniem z ówczesną kandydatką PiS na senatora A. M. 
Anders w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że 
służby miejskie nie zezwalały, ani nie usuwały żadnych plakatów z drzew w Parku Konstytucji 
3 Maja. Przedstawiciel suwalskiej policji podinspektor Jarosław Golubek poinformował, że 
również policjanci nie usuwali plakatów z drzew, o których mówił radny PiS. 

Bogdan Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości zapytał o możliwość wymiany zniszczo-
nych chodników na ulicach: Polnej, Górnej, Bieleckiego oraz Osiedlu Klasztorna. Prezydent 
Renkiewicz poinformował, że co roku w budżecie miejskim na ten cel zaplanowanych jest 
400 tys. zł i w miarę możliwości chodniki w różnych częściach miasta są wymieniane. Radny 
zapytał również o miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Noniewicza przy skrę-
cie w ul. Dwernickiego. Prezydent poinformował, że jest to teren Suwalskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i zadeklarował przeprowadzenie rozmów w tej sprawie z władzami spół-
dzielni. B. Bezdziecki zgłosił też problem parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych 
przez osoby z nieaktualnym kartami parkingowymi. Cz. Renkiewicz poprosił Straż Miejską o 
zwrócenie uwagi na ten problem i właściwą reakcję.

Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytała m.in. o termin likwidacji komi-
na nieczynnej kotłowni przy dworcu PKS. Zastępca prezydenta Ł. Kurzyna poinformował, 
że burzenie tej kotłowni już rozpoczęło się, a rozbiórka ma zakończyć się do końca pierw-
szego półrocza. Radna zaproponowała by rondu przy zbiegu ulic Mariana Buczka i Leśnej 
nadać nazwę Żołnierzy Wyklętych. Łukasz Kurzyna zapewnił, że wkrótce zostanie powoła-
ny zespół do spraw nazewnictwa miejskich ulic i ciągów komunikacyjnych, który zapew-
ne zajmie się tą sprawą.

Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości zaproponował wprowadzenie tańszych bi-
letów na imprezy organizowane w Suwalskim Ośrodku Kultury np. w drodze negocjacji z 
organizatorami koncertów czy spektakli. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że nie widzi 
problemu by SOK podjął takie negocjacje, które mogą ułatwić udział w komercyjnych wy-
darzeniach kulturalnych dla np. wielodzietnych rodzin bądź seniorów.
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Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT
Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód planuje zorganizowanie kolejnego 

kursu komputerowego dla seniorów. Pierwszy taki kurs już zakończył się i cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów. Dwadzieścia godzin spotkań, podczas 
których omawiane były zagadnienia z obsługi komputera, oprogramowania, jak rów-
nież przybliżono elementarz początkującego internauty.

Kolejna edycja kursu przewidziana jest na drugą połowę kwietnia. Informacje o 
tym znajdą się na  stronie internetowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska 
Wschód.

PROGRAM SPOTKAŃ, ZAJĘĆ I DYŻURÓW KONSULTACYJNYCH W SUWALSKIM CENTRUM INICJATYW 
SENIORALNYCH POD PATRONATEM SUWALSKIEJ RADY SENIORÓW

Harmonogram spotkań do 19 kwietnia: 

Data Godzina Rodzaj zajęć
5.04. – wtorek 10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Bożenna Maskowicz

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska
8.04. – piątek 13.00-15.00 Warsztaty carvingu (tradycyjna metoda dekorowania potraw rzeźbami z warzyw i owoców) – współpraca mię-

dzypokoleniowa z uczniami ZS CKR – Jadwiga Sowulewska
12.04. – wtorek 10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Tadeusz Chludziński

16.00-17.00 Rozmowy i konsultacje z psychologiem – mgr Magdalena Sowulewska 
17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska

13.04. – środa 11.00-13.00 „Babskie pogaduchy” – spotkanie integracyjne seniorek sekcji emerytów ZNP w Suwałkach – Ryta 
Folejewska

15.04. – piątek 11.00-13.00 Warsztaty rękodzieła ludowego – Karina Sosnowska (stow. „NIE PODRODZE”)
18.04. – poniedziałek 10.00-12.00 Warsztaty dziennikarskie – red. Marek Starczewski, Włodzimierz Marczewski
19.04. – wtorek 10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Wiesława Giczewska

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.pogodnesuwal-
ki.pl; facebook.com/Suwalska-Rada-Seniorów

>>

>>

Pod takim hasłem na ulicach Suwałk odbyła się IV Gra Miejska zorganizo-
wana przez  Hufiec ZHP w Suwałkach. Na ulicach Suwałk pojawiło się prawie 
150  młodych osób z biało-czerwonymi opaskami na  ramionach. Gra toczyła 
się w realiach drugiej wojny światowej. Zadania jakie przygotowali organiza-
torzy nie były łatwe. Należało np.  rozszyfrować zakodowane hasło, umieścić 
polską flagę w wyznaczonym miejscu, wykonać napis zniechęcający Polaków 
do współpracy z okupantem i to pod czujnym okiem „agentów gestapo”. 
Akcję dofinansowano z funduszy miejskich.

KAMIENIE RZUCANE NA SZANIEC

chętnych do udziału w grze miejskiej nie brakowało

Kontrola do-
kumentów od-
bywała się jak 
podczas wojny

Uczestnicy mu-
sieli wykazać się 
znajomością lite-
ratury wojennej
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TU JESTEŚMY,
SENIORZY

Dwie akcje animacyjne przeprowadzili pod opieką Karoliny Pluty 
z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” seniorzy z Suwalskiej Rady 
Seniorów oraz uczęszczający do Klubu Seniora. Pomagały im wolonta-
riuszki – studentki pedagogiki osób starszych na PWSZ. Uczestnicy ak-
cji zachęcali między innymi do skorzystania z oferty Centrum Inicjatyw 
Senioralnych przy ul. Ciesielskiej 15 i Klubu Seniora przy ul. Chopina 6a 
oraz zapraszali na akcję urządzania ogródka społecznego przy Klubie. 
Rozmowy z sąsiadami uświadomiły też, jak duży potencjał tkwi we 
wzmacnianiu sąsiedzkich relacji i lepszym wykorzystaniu doświadcze-
nia i talentów osób starszych oraz jak ważne jest odbudowywanie mię-
dzypokoleniowych więzi.

Akcje  były częścią projektu „Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet 
Obywatelski”, prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych 
„ę”, do którego jako jedna z dziesięciu rad w Polsce zakwalifikowała się 
Suwalska Rada Seniorów. Projekt był współfinansowany z Funduszy EOG 
w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.
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CHOROBA PARKINSONA

Robert Wojczulis – lekarz medycyny, specjalista neu-
rolog – od 1998 opiekuje się pacjentami ze schorzenia-
mi układu pozapiramidowego – najliczniejszą grupę sta-
nowią osoby cierpiące na chorobę Parkinsona i podobne 
zespoły chorobowe 

kontakt z autorem: e-mail:  robert@wojczulis.com

11 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Parkinsona 
– na cześć James’a Parkinsona, lekarza, który urodził się tego dnia w 
1755 roku. 

James Parkinson choroby nie wymyślił, ani jej nie stworzył. Choroba 
istniała długo przed nim, lecz dopóki on zespołu charakterystycznych 
zburzeń ruchowych nie nazwał chorobą (drżączka poraźna), nie była ona 
nazywana. Obecna nazwa choroby jest wyrazem hołdu mu złożonego.

CO TO ZA CHOROBA?
– Istotą choroby jest postępujący zanik części mózgu nazywanej sub-

stancją czarną. W jego efekcie spada poziom produkowanej przez mózg 
dopaminy i dochodzi do zaburzeń związanych zwłaszcza, lecz podkre-
ślę, że nie tylko, ze sprawnością ruchową – wyjaśnia Robert Wojczulis, su-
walski lekarz specjalista neurolog.

Główne objawy choroby to:
– spowolnienie ruchowe 
– drżenie kończyn w spoczynku 
– wzrost napięcia mięśni kończyn 
– a w efekcie powyższych objawów – zaburzenia postawy i chodu.
Początkowo objawy są  bardzo dyskretne, ale z czasem zwykle nasila-

ją się,  do już obecnych dołączają się nowe. Stan chorego – jeżeli nie roz-
pocznie się leczenia – pogarsza się. Choroba, jak przed 200 laty, u części 
chorych jest z różnych powodów nie nazwana, czyli nie rozpoznana. 

– Rozpoznanie choroby, czyli nazwanie zespołu objawów chorobą, nie 
sprowadza na pacjenta choroby, nie pogarsza jego stanu. Przeciwnie – 
otwiera możliwość leczenia, daje szansę na poprawę – przekonuje Robert 
Wojczulis.

CZY MOŻNA SIĘ WYLECZYĆ?
Od ponad pięćdziesięciu lat, czyli od kiedy rozpoczęto podawanie 

pacjentom leków podwyższających poziom dopaminy w mózgu, lecze-
nie choroby Parkinsona należy uznać za skuteczne, gdyż zmniejsza lub 
likwiduje objawy, zwalnia kliniczny postęp choroby.

 Przez lata nastąpił istotny postęp w poznaniu i leczeniu tej choroby. 
Opracowano nowe leki, co daje możliwość terapii dopasowanej do pa-
cjenta, ustalenie indywidualnej strategii leczenia – w zależności od ob-
jawów choroby, wieku pacjenta, wieku zachorowania, dynamiki choroby 
itp. Nowe możliwości daje neurochirurgia wsparta technologią – sukces 
DBS, czyli głębokiej stymulacja mózgu jest szansą dla coraz większej ilo-
ści pacjentów – metoda jest coraz bardziej dostępna.

CO ROBIĆ, GDY ZAOBSERWUJEMY 
U SIEBIE NIEPOKOJĄCE OBJAWY?

Najpierw trzeba poinformować swojego lekarza rodzinnego, który 
pacjenta z takimi objawami skieruje do specjalisty neurologa. Lekarze 
specjaliści potwierdzą lub wykluczą chorobę oraz ustalą dalsze postępo-
wanie w przypadku rozpoznania choroby. Jak w przypadku każdej choro-
by leczenie to jest to, co można i należy zrobić, aby pomóc pacjentowi.

Rozwinięcie tekstu w wydaniu internetowym „DTS”.

AUTYZM
Po raz kolejny 2 kwietnia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Nr 1 w Suwałkach świętował obchody Światowego Dnia Wiedzy Na 
Temat Autyzmu. W tym roku współorganizatorem była Fundacja 
„Synergia”, która w lutym 2016 r. powstała przy SOSW Nr 1 w Suwałkach, 
aby wspierać działania Ośrodka.

Akcja miała na celu podniesienie świadomości mieszkańców Suwałk 
na temat autyzmu, pokazanie codziennych działań Ośrodka.

Impreza odbyła się dzięki uprzejmości dyrekcji w CH Plaza i przycią-
gnęła wielu młodszych i starszych suwalczan. Malowanie twarzy i tatuaże 
na ciele, modelowanie balonów i zabawy plastyczne, a przede wszystkim 
niebieskie ciasteczka i niebieska wata cukrowa sprawiły, że każde dziec-
ko, które odwiedziło Plazę tego dnia miało niebieski akcent.

W trakcie obchodów nastąpiło wręczenie nagród zwycięzcom kon-
kursu III edycji Konkursu Plastycznego „Autyzm – dziś i jutro”.

Po zmroku odbył się pokaz Teatru Ognia „Flash Zone” z Domu 
Kultury w Gołdapi, który przedstawił niezwykłe widowisko z żywio-
łem, jakim jest ogień. Impreza zakończyła się głośnymi sygnałami 
dźwiękowymi oraz świetlnymi, dzięki uprzejmości policji i pogoto-
wia ratunkowego.

>>
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JUŻ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK (11 KWIETNIA) ROZPOCZNIE SIĘ NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SUWAŁ-
KACH. PRZED SUWALSKIMI NASTOLATKAMI PIERWSZA POWAŻNA DECYZJA W ICH ŻYCIU. WŁAŚCIWY WYBÓR SZKOŁY A 
POTEM STUDIÓW, TO SZANSA NA SUKCES ZAWODOWY. A ZATEM WYBÓR TEN POWINIEN BYĆ POPRZEDZONY GŁĘBOKĄ 
ANALIZĄ I REFLEKSJĄ NA TEMAT WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ ORAZ POSIADANYCH MOŻLIWOŚCI, KTÓRE WARTO SKON-
FRONTOWAĆ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SUWALSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. „DWUTYGODNIK SUWALSKI” PRZY-
GOTOWAŁ KRÓTKI INFORMATOR O OFERCIE SUWALSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KTÓRE DAJĄ SZANSĘ NA KONTYNUACJĘ 
EDUKACJI W SZKOŁACH WYŻSZYCH, A JEDNOCZEŚNIE PRZYGOTOWUJĄ DO WYKONYWANIA KONKRETNEGO ZAWODU. 
PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ EDUKACYJNĄ SUWALSKICH TECHNIKÓW KSZTAŁCĄCYCH W SYSTEMIE DZIENNYM PRZYGOTO-
WANĄ PRZEZ TRZY SZKOŁY ZAWODOWE PROWADZONE PRZEZ SUWALSKI SAMORZĄD.

GDZIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ?>>

TECHNIKUM NR 2:

(więcej na: www.e.zs6.pl)

TECHNIK LOGISTYK
Nauczysz się m.in. podstaw logistyki, go-

spodarki zapasami i magazynem, transportu 
i spedycji, planowania logistycznego.

W przyszłości znajdziesz pracę m.in. jako 
specjalista do spraw sprzedaży i prognozowa-
nia popytu, specjalista do spraw planowania 
zakupów, specjalista do spraw handlu elektro-
nicznego, specjalista do spraw logistyki miej-
skich usług infrastrukturalnych, specjalista do 
spraw systemów informacyjnych wspomaga-
jących dystrybucję, magazynier, zaopatrze-
niowiec.

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 
(patronat: Fabryka Mebli Forte, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Nauczysz się m.in. wykonywania wyrobów z 
drewna i tworzyw drzewnych, programowania 
oraz obsługi obrabiarek i urządzeń.

W przyszłości znajdziesz pracę m. in. w 
przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, 
meblarskiego lub tartacznego, zakładach prze-
mysłu stolarki budowlanej, firmach przemysłu 
opakowań, galanterii drzewnej, ośrodkach pro-
jektowania i marketingu wyrobów z drewna na 
stanowiskach kierownik działu produkcyjnego, 

TECHNIK
ORGANIZACJI REKLAMY

Nauczysz się m.in. marketingu, psychologii 
reklamy, organizowania sprzedaży produktów 
i usług reklamowych, projektowania środków 
reklamowych przy użyciu narzędzi graficznych 
i technik poligraficznych. 

W przyszłości znajdziesz pracę m. in. jako 
specjalista do spraw marketingu i handlu, spe-
cjalista do spraw public relations, specjalista do 
spraw reklamy, administrator produkcji filmo-
wej, organizator usług sprzedaży internetowej, 
przedstawiciel handlowy.

TECHNIK SPEDYTOR
Nauczysz się m.in. planowania procesów 

transportowych, prowadzenia dokumen-
tacji spedycyjnej, kalkulowania cen usług 
transportowych, przygotowywania ładun-
ków do transportu, monitorowania tech-
nicznych środków do realizacji procesów 
transportowych.

W przyszłości znajdziesz pracę m.in. w 
przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach 
transportowo-spedycyjnych, zakładach trans-
portowych, firmach handlowych, przedsiębior-
stwach handlu zagranicznego.

Brak limitu przyjęć – klasa zostanie utwo-
rzona, jeśli chętnych gimnazjalistów będzie 
min. 12 przy oddziałach łączonych z dwóch 
zawodów i min. 24 uczniów przy klasie, 
kształcącej w jednym zawodzie.

Zespół Szkół nr 6 
im. Karola Brzostowskiego 
w Suwałkach
ul. Sikorskiego 21

kontakt: sekretariat@zs6.suwalki.eu
Telefony: 87 565 85 70; 508 215 382; 
                   87 565 85 60
Fax 87 5658561

mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli 
jakości, technolog, technik konstruktor, opera-
tor obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i pro-
dukcyjnych, rzeczoznawca.

TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

(patronat: Wydział Mechaniczny Politechniki 
Białostockiej)

Nauczysz się 
m.in. oceny sta-
nu techniczne-
go samochodu 
i jego zespołów, 
diagnostyki i na-
prawy zespołów 
samochodu, ob-
sługi oprogra-
mowania diagnostycznego i naprawczego, or-
ganizowania i zarządzania zakładem mechaniki 
lub elektromechaniki samochodowej.

W przyszłości znajdziesz pracę m. in. w zakła-
dach produkcyjnych i naprawczych pojazdów 
samochodowych, stacjach obsługi i kontroli po-
jazdów samochodowych, przedsiębiorstwach 
transportu samochodowego, zakładach zajmu-
jących się obrotem pojazdami samochodowymi 
i ich częściami, firmach ubezpieczeniowych do 
rozliczania szkód komunikacyjnych.

TECHNIK INFORMATYK 
(od września 2016r. nowa specjalizacja 

– e-sport, w ramach której uczniowie będą sa-
modzielnie wykonywać projekty gier kompu-
terowych wraz z obiektami multimedialnymi 
w grach, sprawdzać poprawność i ekspery-
mentować z nimi, obsługiwać silniki graficzne 
oraz poznawać i ćwiczyć taktykę gier w prak-
tyce, odbędą zajęcia warsztatowe z najlepszy-
mi informatykami).

Nauczysz się m.in. administrowania siecia-
mi komputerowymi, projektowania i admini-
strowania stron www, programowania, składa-
nia i konfigurowania sprzętu komputerowego 
oraz tworzenia i zarządzania bazami danych. 

W przyszłości znajdziesz pracę m. in. w 
ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmują-
cych się tworzeniem i eksploatacją oprogramo-
wania komputerowego, punktach serwisowych, 
firmach posiadających własne sieci komputero-
we, przedsiębiorstwach branży reklamowej.

Zespół Szkół Technicznych 
w Suwałkach
ul. Sejneńska 33
Kontakt – centrala, sekretariat:

Telefon: 87-565 36 30
Fax: 87-565 36 34 
e-mail: zst@zst.suwalki.pl

Gimnazjalisto, decydując się na naukę w 
ZST przygotujesz się do matury i rozwiniesz 
twórcze pasje, a praktyczną naukę będziesz 
mógł realizować w renomowanych suwal-
skich przedsiębiorstwach, które oferują sty-
pendia i miejsca pracy.



5.04.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

5.04 .2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

płac i sekretariatu; specjalista do spraw marke-
tingu; doradca finansowy; asystent dyrektora.

TECHNIK HOTELARSTWA
Dla osób zainteresowanych pracą w hote-

lach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynko-
wych, agroturystyce jako:

recepcjonista; kelner; barman; pracownik służ-
by pięter; pracownik służby parterowej.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH

Dla osób zainteresowanych pracą w hote-
lach, restauracjach, kawiarniach, zakładach ży-
wienia zbiorowego jako:

szef kuchni; organizator imprez; mistrz sztuki 
kulinarnej; pracownik firmy cateringowej; do-
radca w zakresie prawidłowego żywienia.

TECHNIK
OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Dla osób zainteresowanych pracą w biurach 
podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach in-
formacji turystycznej, domach wczasowych, or-
ganach administracji samorządowych    zajmują-
cych się organizacją i promocją turystyki, jako:

specjalista do spraw turystyki, sprzedaży i ob-
sługi branży turystycznej; organizator imprez, 
kongresów i konferencji; rezydent biura podró-
ży; pracownik informacji turystycznej.

TECHNIK HANDLOWIEC
Dla osób zainteresowanych pracą w fir-

mach handlowych, produkcyjnych i usługo-
wych, sklepach, hurtowniach,  jako:

przedstawiciel handlowy, sprzedawca; specja-
lista reklamy i marketingu; pośrednik handlo-
wy (agent, dealer); specjalista do spraw obsługi 
klienta, sprzedaży, zaopatrzenia; merchandiser 
(dystrybutor produktów); przedsiębiorca

TECHNIK
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Dla osób zainteresowanych pracą w zakła-
dach przemysłu spożywczego, zakładach dys-
trybucji i handlu artykułami spożywczymi, jako:

technolog żywności; laborant; kierownik śred-
niego szczebla (zmiany, wydziału, linii); kie-
rownik niższego szczebla (mistrz, brygadzista)

Wypłata stypendium za odbytą praktykę. 
Gwarantowana praca w suwalskiej firmie.

TECHNIK
URZĄDZEŃ SANITARNYCH

umożliwienie uzyskania kwalifikacji:

wykonywanie robót związanych z budową 
i remontem sieci komunalnych; wykonywanie 
robót związanych z montażem i remontem sieci 
komunalnych; organizacja robót związanych z 
budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz 
instalacji sanitarnych. 

TECHNIK 
URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW

ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
(energia wiatrowa, fotowoltaika, pompy ciepła, 
kolektory słoneczne, biomasa)

umożliwienie uzyskania kwalifikacji:

montaż urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej; eksploatacja urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej.

TECHNIK ENERGETYK
(energia elektryczna, energia cieplna)

umożliwienie uzyskania kwalifikacji:

eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwa-
rzania i przesyłania energii cieplnej; eksploata-
cja instalacji i urządzeń do wytwarzania i prze-
syłania energii elektrycznej.

Przymierz się do ZST! 
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Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
ul. Sejneńska 14
kontakt:
sekretariat@zs4.suwalki.eu

Telefon: 87 566 42 39; 87 566 53 14
Faks: 87 566 42 39; 87 566 53 14

TECHNIKUM NR 4:

(więcej na: www.zs4.suwalki.pl)

TECHNIK EKONOMISTA
Dla osób zainteresowanych pracą w urzę-

dach administracji, urzędach skarbowych, ban-
kach, biurach księgowych, firmach handlowych 
i usługowych jako:

księgowy, bankowiec; pracownik działu kadr, 

TECHNIKUM NR 3:

(więcej na: www.zst.suwalki.pl)

TECHNIK MECHANIK
umożliwienie uzyskania kwalifikacji:

montaż i obsługa maszyn i urządzeń; orga-
nizacja i nadzór procesów produkcji. 

TECHNIK ELEKTRYK
umożliwienie uzyskania kwalifikacji:

montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 
elektrycznych; montaż i konserwacja instala-
cji elektrycznych; wksploatacja maszyn, urzą-
dzeń i instalacji elektrycznych. 

TECHNIK ELEKTRONIK
umożliwienie uzyskania kwalifikacji:

wykonywanie instalacji urządzeń elektronicz-
nych; eksploatacja urządzeń elektronicznych. 

TECHNIK BUDOWNICTWA
umożliwienie uzyskania kwalifikacji:

wykonywanie robót murarskich i tynkar-
skich; organizacja i kontrolowanie robót bu-
dowlanych lub betoniarsko zbrojarskich; spo-
rządzanie kosztorysów oraz przygotowanie 
dokumentacji przetargowej. 

TECHNIK TELEINFORMATYK
umożliwienie uzyskania kwalifikacji:

uruchamianie oraz utrzymanie terminali 
i przyłączy abonenckich; projektowanie i admi-
nistracja lokalnych sieci komputerowych; mon-
taż i eksploatacja sieci rozległych. 

TECHNIK
CYFROWYCH PROCESÓW

GRAFICZNYCH 
umożliwienie uzyskania kwalifikacji:

przygotowywanie materiałów graficz-
nych do procesu drukowania; wykonywa-
nie projektów multimedialnych; drukowa-
nie cyfrowe. 

TECHNIK MECHATRONIK
umożliwienie uzyskania kwalifikacji:

montaż urządzeń i systemów mechatro-
nicznych; eksploatacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych; projektowanie i programo-
wanie urządzeń i systemów mechatronicznych. 
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE
Więcej o Blues Festivalu w następnym numerze.

Dla dwóch osób, które jako pierwsze nadeślą na e-mailowy adres 
DTS odpowiedź na pytanie mamy po jednym bezpłatnym bilecie na 
ten koncert. Bilety do osobistego odbioru w redakcji DTS. Pytanie: 
Która edycja SBF odbędzie się w lipcu tego roku?

n warsztaty Jazz & Gospel w SOK od 6 do 8 maja. W tym roku warsz-
taty poprowadzą: Phillip Carter z USA i, znana z występów z Erikiem 
Claptonem, Michelle John z Wielkiej Brytanii. Liczba miejsc jest ogra-
niczona.  Zapisy do 30.04.

FUNDACJA ALICJI ROSZKOWSKIEJ 
ART S.O.S ZAPRASZA NA:

n koncert w Sali Królewskiej przy ul. Chłodnej 
12 w wykonaniu Adama Roszkowskiego 
(na zdjęciu) (skrzypce), Dominiki Szyszko 
(skrzypce), Jana Roszkowskiego (wiolon-
czela), Justyny Ołów (mezzosopran), Diany 

Perzyńskiej (fortepian), Grzegorza Szade (fortepian). Początek 
7 kwietnia o godz. 18.00. Koncert dofinansowano z budżetu Miasta 
Suwałki.

STOWARZYSZENIE PRO MUSICA ORGANA
ZAPRASZA NA:

n koncert w Sali Królewskiej przy ul. Chłodnej 
12 w wykonaniu Beniamina Czecha (skrzyp-
ce), Magdaleny Czech (wiolonczela), Tadeusza 
Trzaskalika (na zdjęciu) (fortepian, słowo o muzy-
ce). Współorganizatorem koncertu jest Fundacja 
Alicji Roszkowskiej ART–S.O.S. Początek 16 kwietnia 

o godz. 16.00. Koncert dofinansowany z budżetu Miasta Suwałki;

n recital organowy Ireneusza Wyrwała, który rozpocznie się 
18 kwietnia o godz.18.00 w Sali organowej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia, ul. Noniewicza 83. 

PUB WARKA ZAPRASZA NA:
n Koncert rapera Quebonafide, który odbędzie się 

8 kwietnia. Jego występy przyciągają tłumy, a show, 
które tworzy razem ze swoim Hypemanem i DJ’em, 
należy do najlepszych i najbardziej energetycznych 
widowisk koncertowych na polskiej scenie rap. 
Bilety w cenie 20 zł (przedsprzedaż) i 25 zł (w dniu 
koncertu) do nabycia w Piwiarni Warka ul. Chlodna 2

ZAPRASZA:

do 7.04 – „KUNG FU PANDA 3” 2D+ 3D (komedia animowana); 
„Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” 2D+3D (akcji/s-f); 
„Opowieści o miłości i mroku” (dramat); „Moje wielkie greckie we-
sele 2” (komedia); 

5.04. godz. 18.30 – „Spotlight” (dramat) – Kino konesera.

ZAPOWIEDZI:

od 8.04 – „Mustang”– (dramat), 
„Pięćdziesiąt twarzy Blacka” (kome-
dia), „Łowca i Królowa Lodu” (fantasy/
przygodowy)

13.04 – „Dziewczyna z portretu” (dra-
mat) – „Babskie wieczory”

od 15.04 – „Bóg nie umarł 2” (dra-
mat), „Po tamtej stronie drzwi” (hor-
ror)

19.04 – „Ave, Cezar’!” – kino kone-
sera,

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
W SUWAŁKACH ZAPRASZA:

n uczniów szkół podstawowych do udziału w 
konkursie recytatorskim „Na tropie wierszy Jana 
Brzechwy”. 

Termin zgłoszeń: 6 maja. Informacje o konkursie 
można uzyskać pod numerem telefonu: 87– 565-62– 46 wew. 17 lub 
adresem: metodyka@bpsuwalki.pl.

n do korzystania  z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej 
Academica w Czytelni Książek  Biblioteki. Academica umożliwia na-
tychmiastowy dostęp do kilkuset tysięcy publikacji naukowych w po-
staci cyfrowej. Wysyłka książek drogą pocztową została zastąpiona 
dostępem do zbiorów Biblioteki Narodowej za pomocą dedykowa-
nego terminala, zlokalizowanego w Bibliotece przy ul. E. Plater 33 A. 
System ACADEMICA jest całkowicie darmowy i nie przewiduje wno-
szenia jakichkolwiek opłat.

n wspólnie z Cinema Lumiere 
w Suwałkach do udziału w ak-
cji „ Zanim obejrzysz film, wypo-

życz i przeczytaj książkę”. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do 
kina. Filmy objęte akcją: „ Opowieści o miłości i zmroku”, „ Łowca i 
Królowa Lodu” od 8 kwietnia „ Księga dżungli” od 15 kwietnia, „ Piąta 
fala” od 22 kwietnia.

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
GALERIA ANDRZEJ STRUMIŁŁO

ZAPRASZA NA:
n wystawę prac Anny Kowal „ Dialog– 12 Bab” .

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA:
n Dyskusyjny Klub Filmowy, w ramach którego zostanie zaprezen-

towany film „ Pożegnanie” – laureat Oscara z 2009 roku dla najlep-
szego nieanglojęzycznego filmu. Początek seansu 6 kwietnia o godz. 
18:00 w Sali Kameralnej, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 10 zł do nabycia w 
kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu;

n wystawę obiektów i instalacji Edyty 
Kasperkiewicz w Galerii Chłodna 20, ul. T. No-
niewicza 71. Wernisaż rozpocznie się 8 kwietnia o 
godz.17;

n koncert Filharmonia Suwałk: klasyka wiecznie żywa w wykona-
niu klarnecisty Krzysztofa Grzybowskiego, któremu towarzyszyć bę-
dzie Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba 
Kozakiewicza. Koncert rozpocznie się 8 kwietnia o godz. 19.00 na 
Dużej Scenie SOK przy ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 20/15 zł w kasie SOK 
i na www.bilety.soksuwalki.eu;

 n Rozgrzewkę przed Suwałki Blues 
Festival 2016 czyli koncert zespołu Blues 
Junkers, który w 2015 r. wygrał konkurs 
organizowany w czasie SBF. Koncert roz-
pocznie się 21 kwietnia o godz. 21.00 
na Dużej Scenie przy ul. Jana Pawła II. 
Koncert będzie transmitowany przez 
Program 3 Polskiego Radia w audycji 
„Bielszy Odcień Bluesa”. W trakcie trans-

misji będzie można poznać szczegóły tegorocznego Suwałki Blues 
Festival i trzeciej edycji konkursu zespołów bluesowych w ramach 
SBF 2016. Bilety: 15 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu 

W KINIE
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WYDARZENIA SPORTOWE
Wigry na remis

Dwa remisy 2:2 zanotowali na swoim koncie piłkarze suwalskich 
Wigier w meczach I ligi, co nie poprawiło ich miejsce w tabeli. Po 24 me-
czach z 24 pkt zajmują przedostatnie miejsce w tabeli.

Najpierw piłkarze  Wigier zremisowali 2:2 w Olsztynie ze Stomilem. Gole 
dla Wigier zdobyli: Bartłomiej Kalinkowski w 14 min. i Kamil Adamek w 
78 min., a dla Stomilu: Grzegorz Lach w 2 min. i Rafał Kujawa w 8 min. 

W miniona sobotę w Suwałkach piłkarze Wigier zremisowali 2:2 z dru-
żyną MKS Kluczbork. Gole dla Wigier zdobył Kamil Adamek w 21 i 56 min, 
a dla MKS Kluczbork – Michał  Szewczyk (32 min.), Bartosz Brodziński 
(83 min.). Wigry grały od 50 min. meczu w dziesiątkę, po tym jak Maciej 
Wichtowski otrzymał czerwoną kartkę za faul taktyczny. W 8 min. me-
czu Sebastiana Deja nie wykorzystał rzutu karnego. Karol Salik obro-
nił strzał z rzutu karnego. 

W najbliższej kolejce rozgryweksuwalski zespół zagra w Chojnicach 
z Chojniczanką.

Nowy trener Wigier
Spotkanie z MKS Kluczbork  był pierwszym 

meczem, w którym Wigry poprowadził nowy 
trener Dominik Nowak (na zdjęciu). Zastąpił na 
tym stanowisku Donatasa Venceviciusa, który 
złożył rezygnację.

44-letni Dominik Nowak pracował w prze-
szłości w KS Polkowice. W sezonie 2012/13 pro-
wadził pierwszoligową Flotę Świnoujście, później pracował w pierwszo-
ligowym Chrobrym Głogów, a ostatnio był trenerem trzecioligowego 
Motoru Lublin.

Porażka Ślepska
Niespodziewanie  siatkarze Ślepska Suwałki  przegrali 0:3 (22:25, 20:

25, 19:25) w Krakowie z AZS AGH w pierwszym meczu ćwierćfi nałowym 
I ligi siatkówki mężczyzn. Kolejne mecze w Suwałkach 9, ewentualnie, 
10 kwietnia. Teraz do awansu do półfi nału siatkarze z Krakowa potrze-
buję tylko jednego zwycięstwa, a drużyna Ślepska dwóch wygranych 
meczów. W rundzie zasadniczej Ślepsk zajął drugie miejsce, a AZS AGH 
Kraków siódmą lokatę. I to drużyna z Suwałk wydawała się być zdecydo-
wanym faworytem w rywalizacji o półfi nał.

A.Cwalina  walczy o Olimpiadę  
Badmintonista SKB Litpol Malow Suwałki Adam Cwalina grający w 

parze z Przemysławem Wachą przegrał w półfi nale  rozgrywanego w 
Warszawie YONEX Polish Open 2016 z deblem z Tajlandii Puavaranukroh 
Dechapol/Kedren Kittinupong 14;21, 18;21. Debel Cwalina/Wacha wciąż 
ma szansę na występ w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.

Dobry występ suwalczanina
Polska sztafeta 4×100 metrów stylem dowolnym chłopców, w 

której wystąpił Piotr Sadłowski (MUKS Olimpijczyk Suwałki) zaję-
ła drugie miejsce w wielomeczu pływackim juniorów dla  chłopców 
ur. 2000-2001 i dziewcząt ur. 2001-2002 z udziałem 11 reprezentacji 
narodowych. Wielomecz  został rozegrany na Cyprze w Limassol.  P. 
Sadłowski wystartował również w sztafecie 4x200 metrów stylem 
dowolnym, która zajęła trzecie miejsce. W wyścigu indywidualnym 
na 100 metrów stylem dowolnym chłopców startujący poza klasy-
fi kacją P. Sadłowski osiągnął czwarty czas (53,34 sek.).

Suwałki dziesiąte w kraju
Suwałki zajęły 10 miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji wśród powia-

tów z liczbą mieszkańców do 80 tys. w Systemie Sportu Młodzieżowego 
w klasyfi kacji za 2015 r. Na gali w warszawskim Centrum Olimpijskim PKOL 
podsumowującej rywalizację minister Sportu i Turystyki Witold Bańka 
wręczył nagrody najlepszym, najwyżej sklasyfi kowanym klubom spor-
towym i jednostkom samorządu terytorialnego we współzawodnictwie 
dzieci i młodzieży za rok 2015.

Szukają pływaków
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 10 oraz Zarząd Międzyszkolnego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” zaprasza na kwalifi ka-
cje do IV klasy sportowej o profi lu pływanie, które odbędą się 14.04.2016 
roku (czwartek); godzina 16.00 próby sprawności motorycznej; godzina 
17.30 testy pływackie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 
600 993 099 – trener Celina Szmajda.

Więcej na stronie Zespołu Szkół nr10 w Suwałkach oraz na www.dwu-
tygodniksuwalski.pl

Puchar Polski modelarzy
W Mielcu odbyła się 

ostatnia – VIII edycja 
Pucharu Polski Modeli 
Halowych w klasie F1N. 
We wszystkich tegorocz-
nych edycjach sklasyfi-
kowanych zostało 226 
zawodników. Zawodnicy 
Sekcji Modelarstwa 
Lotniczego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w 
Suwałkach w końcowej 
klasyfikacji wywalczy-
li: Zofia Zdancewicz 
– II miejsce w katego-
rii młodzik dziewcząt, 
Hubert Truchan – II miejsce w kategorii młodzik, Grzegorz Truchan – 
III miejsce w kategorii młodzik, Kacper Kewin Borkowski – VIII miejsce 
w kategorii młodzik, Filip Rudziński – XVIII miejsce w kategorii młodzik, 
Sławomir Truchan – I miejsce w kategorii open. 

Stadion dostępny
Od 1 kwietnia  suwalczanie mogą korzystać z najnowocześniejszego 

obiektu lekkoatletycznego w woj. podlaskim, czyli  zmodernizowanego 
stadionu przy ul. Wojska Polskiego 17.

Początkowo (do 30 kwietnia) stadion będzie czynny od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.00 do 18.00 (w sobotę i niedzielę od 10:00-18:00). 
Od maja do 16 października godziny otwarcia stadionu w dni powsze-
dni zostaną wydłużone do 22.00. Natomiast od 17 października do 31 
marca następnego roku stadion będzie otwarty w dni powszednie po-
między 8.00-16.00, a w niedzielę od 10.00 do 18.00. To nie koniec do-
brych wiadomości.

Począwszy od niedzieli 3 kwietnia Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Suwałkach wspólnie z RESO EUROPA SERVICE SP. Z O.O. zaprasza do co-
tygodniowych poranków biegowych pn. „BIEGAJ Z RESO”. Akcja ma na 
celu przygotowanie suwalczan do wzięcia udziału w festiwalu biegów pn. 
RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania, który 28 maja odbędzie 
się w Suwałkach (szczegóły: www.resosuwalkibieg.pl). Podczas otwar-
tych spotkań na stadionie, wszyscy chętni, którzy chcieliby zacząć swo-
ją przygodę z bieganiem (grupa początkująca) lub poprawić życiowe re-
kordy (grupa zaawansowana), będą mogli pod okiem trenerów solidnie 
przygotować się do majowych zawodów. Zajęcia, które będą rozpoczy-
nać się w każdą niedzielę o 9.30, są bezpłatne.

Fot. ze strony OSiR



5.04.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

5.04 .2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

14

SPRZEDAM

Panu

Janowi Stankiewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
115/2016

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ

tel. 87 566 28 25
dwutygodnik@bpsuwalki.pl

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

USŁUGI

Sprzedam drewno na opał, różne gatunki 
z dowozem tel. 608-230-335 101/2016

Ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. w orga-
nizacji ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech 
lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. Tadeusza Kościuszki 76 o pow. użyt. 29,26 m2 – wywoławcza 
wysokość stawki czynszu – 12,00 zł/m2 netto, wadium 520,00 zł.  

Lokal położony na parterze budynku oficyny północnej przezna-
czony na cele usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla 
otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyj-
ną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody i jest przedmiotem przetar-
gu w aktualnym stanie technicznym.

2. Wincentego Witosa 4 A o pow. użyt. 32,14 m2 – wywoławcza wy-
sokość stawki czynszu – 10,00 zł/m2 netto, wadium 480,00 zł. 

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele biurowe, usługo-
we, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w in-
stalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewa-
nia i jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 6.04.2016 r. (środa) o godz. 10.00 
w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS 
Sp. z o.o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umo-
wy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. 
Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 
51, 52 lub 58.  120/2016

n Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie (38 m2) na 2 piętrze w 
bloku, przy ulicy Buczka 185 (FADOM). Mieszkanie w sta-
nie dobrym. Przystanek autobusowy pod samym blokiem. 
W pobliżu zakłady pracy tj. SALAG, Mispol, Aquael. Cena: 
87 tys. zł, numer kontaktowy: 666 105 234  117/2016

STOP pożarom traw
Z wiosną niestety pojawiają się pożary traw. Suwalscy strażacy ga-

sili m. in. pożar traw  w okolicach cmentarza przy ulicy Reja. Na szczę-
ście ogień był nieduży, nie objął młodych drzew z pobliskiego zagajni-
ka. Podobnych zdarzeń w ostatnich dniach było dużo. 

Strażacy i leśnicy rozpoczęli kampanię informacyjną „STOP pożarom 
traw!”, która ma zmniejszyć liczbę pożarów oraz podnieść świadomości 
ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nie-
użytków rolnych. W grupie docelowej akcji znaleźli się m.in. nauczycie-
le, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele 
ogródków działkowych.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzra-
sta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek 
z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. W 2015 r. w Polsce 
średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych 
z pożarami traw. Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronio-
ne. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat po-
zbawienia wolności.

>> WYSOCKI
W 
BIBLIOTECE

W Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A, 
21 kwietnia, odbędzie się spotkanie 
z Aleksandrem Śnieżko, autorem 
polskiego przekładu wierszy i ballad 
Włodzimierza Wysockiego zebranych 
w tomie „Płonące żagle”. Książka zo-
stała wydana w Wilnie, zawiera naj-
bardziej znane, i nie tylko utwory W. 
Wysokiego.

>>
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nierucho-

mości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetArgu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki.

1. działka ozn. nr geod: 2/7 o powierzchni 1,4564 ha, położona na 
terenie Gminy Suwałki, obręb Dubowo Pierwsze, sklasyfikowana jako 
grunty orne klasy V o pow. 1,4564 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 
lat tj. do 30 września 2018 r. Działka nie posiada bezpośredniego dostę-
pu do drogi publicznej. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzysta-
nia z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rol-
nej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 291 zł 
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych).

Wadium w wysokości 29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych).
2. część działki ozn. nr geod: 33/2 o powierzchni 2,5973 ha, położonej 

na terenie Gminy Suwałki, Obręb Płociczno-Tartak, sklasyfikowanej jako 
pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4537 ha, grunty orne klasy 
V o pow. 0,2916 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,8520 ha. Termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany 
będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonal-
nej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązują-
cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 519 zł 
(słownie: pięćset dziewiętnaście złotych).

Wadium w wysokości 52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote).
3. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, poło-

żonej w Suwałkach, przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej ja-
ko grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres 
do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do 
korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospo-
darki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł 
(słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
4. działka ozn. nr geod: 34032 o powierzchni 0,7810 ha, położona 

w Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na 
gruntach klasy VI o pow. 0,4842 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy 
VI o pow. 0,2968 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 
2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu 
dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmioto-
wej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 156 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych).

Wadium w wysokości 16 zł (słownie: szesnaście złotych).
5. działka ozn. nr geod: 33797/3 o powierzchni 0,3642 ha, położona 

w Suwałkach przy ul. St. Staniszewskiego, obręb nr 9, sklasyfikowana ja-
ko grunty orne klasy VI o pow. 0,3642 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do ko-
rzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodar-

ki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy „G” łączącej 
ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/
191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. opublikowa-
ną w Dz.Urz.Woj.Podlaskiego nr 283 z dnia 19 listopada 2008 r., poz.2826, 
działka o nr geod: 33797/3 zawiera się w konturze o symbolu 21R/KD – w 
zakresie przeznaczenia podstawowego tereny rolnicze z zakazem zabu-
dowy. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się moż-
liwość alternatywnej lokalizacji drogi głównej 1KD wraz ze wszystkimi 
obiektami technicznymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 73 zł 
(słownie: siedemdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości 7 zł (słownie: siedem złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

 Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy 
dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek 

na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 
4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 26 kwietnia 
2016 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o 
zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetar-
gu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobi-
ste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub repre-
zentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa spo-
rządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie 
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych 
notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roz-
strzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników 
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, 
które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na 
poczet czynszu dzierżawnego.

 Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym 
przez organizatora przetargu. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocz-
nie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

113/2016

INFORMACJA
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. 

w organizacji działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 
31.12.2015 r. umów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgod-
nie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że 
na okres 21 dni tj. od dnia 23.03.2016 r. do dnia 12.04.2016 r. został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 
32 oraz opublikowany na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl 
wykaz nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r. nieruchomości przeznaczo-
nych do najmu i dzierżawy. 111/2016

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 05 kwietnia br. w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ulicy Świerkowej 60, 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Powiatu Suwalskiego położonych w 
Budzisku, przeznaczonych do oddania w najem drodze bezprzetargo-
wej na okres od 01 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. na rzecz do-
tychczasowego najemcy.

119/2016
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Miasta Suwałk:

 1. oznaczona działką nr 11456/1 o powierzchni 0,0270 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. E. Plater, posiadająca urządzoną księgę wieczystą 
nr SU1S/00037183/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Ze względu na gabaryty, nie 
może być zagospodarowana jako samodzielna działka budowlana a je-
dynie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości za-
wartych w konturze 12U/MN. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte 
są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.01.2015 
roku. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza oraz planowana 
jest rozbudowa tej sieci. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowie-
nia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polega-
jącej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w 
celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji i rozbudowy. Na ww. 
nieruchomości znajdują się również sieci kanalizacyjne i energetyczne. 
Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci 
oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich 
awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania wyżej opisanych sie-
ci z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w 
uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci.

Cena wywoławcza: 68 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem ty-
sięcy złotych).

Wadium: 6 800 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych).

2. oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą 
nr SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy 
mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudo-
wy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 260 000 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt 
tysięcy złotych).

Wadium: 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

3. oznaczona działką nr 20703/6 o powierzchni 0,1823 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczy-
stą nr SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabu-
dowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki 
zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 23.06.2010 roku.

Cena wywoławcza: 295 000 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdzie-
siąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 29 500 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset zło-
tych).

4. oznaczona działką nr 32518/7 o powierzchni 0,0243 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Łódzkiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w dro-
dze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szerego-
wej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/
284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku. Na ww. nie-
ruchomości znajdują się sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca 
zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieod-
płatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź 
konserwacji.

Cena wywoławcza: 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy zło-
tych).

Wadium: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
5. oznaczona działkami 32518/8 i 32589/21 o łącznej powierzchni 0,0281 

ha, położonymi w Suwałkach przy ul. Łódzkiej, posiadającymi urządzone 

księgi wieczyste nr SU1S/00030587/0 i SU1S/00030588/7. Nieruchomość 
przeznaczona jest cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szere-
gowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/
284/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.10.2012 roku.

Cena wywoławcza: 35 000 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysię-
cy złotych).

Wadium: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

6. oznaczona działką nr 23573/2 o powierzchni 0,0529 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Bukowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą 
nr SU1S/00022395/8. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabu-
dowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 26.10.2011 r. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci kanalizacyj-
ne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego zno-
szenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w 
przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci 
z nową inwestycją, nabywca na koszt własny dokona ich przełożenia w 
uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. Na nieruchomości zlo-
kalizowane są drzewa i w przypadku kolidowania drzew z nową inwesty-
cją, nabywca zobowiązany będzie do ich usunięcia i pokrycia ewentual-
nych kosztów z tym związanych.

Cena wywoławcza: 98 000 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem 
tysięcy złotych).

Wadium: 9 800 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 
r. poz. 782 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2016 roku o godz. 11.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 05 maja 2016 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o za-
poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem prze-
targu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedło-
żenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporzą-
dzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących pod-
miot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzo-
nego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie po-
zostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetar-
gowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie 
pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży 
wadium nie podlega zwrotowi.

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

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

118/2016



5.04.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

5.04 .2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

17

ZARZĄD POWIATU W SUWAŁKACH
ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Dowspudzie, gm. Raczki, pow. suwalski, woj. podlaskie 

Nieruchomość oznaczona nr dz. 43, dz. 42/2 i dz. 93/9 o łącznej powierzchni 21,0011 ha. W granicach działki 93/9 znajdują się pozostałości ze-
społu pałacowego wpisanego do rejestru zabytków (Pałac gen. L. M. Paca).

– cena wywoławcza: 1.515.352 zł
Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto. Cena za część nieruchomości wpisa-

nej do rejestru zabytków stanowiącej  55,14 % ceny całej nieruchomości zostanie obniżona o 50%.
Przetarg odbędzie się dnia 08 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, sala nr 129 

(I piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 76.000 zł do dnia 03.06.2016 r. przy czym liczy się termin 

faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa Powiatowego (ostateczny termin wpływu 03.06.2016 r.). 
Szczegółowe informacje o warunkach sprzedaży itp. zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

oraz urzędach gmin powiatu suwalskiego. Dodatkowe informacje– pokój 25, tel. (87) 565 92 28 oraz na stronie internetowej: 
www.powiat.suwalski.pl

106/2016

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

1. Jakość wody
a. Badania fizykochemiczne wody z dnia, 09 03. 2016 r.

Lp Oznaczenie Jednostka
Miejsce pobrania próbki

Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) Hydrofornia – stacja pomp ul. Si-
korskiego 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 
3 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 
4 Stężenie jonów wodoru pH - 7,6 6,5-9,5

5
Przewodność eklektyczna wła-
ściwa w 25 oC

µS/cm 624 2500

6 Amonowy jon mg/l mniej niż 0,18 0,50
7 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 

b. badania bakteriologiczne wody z dnia 09.03. 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

– Wyniki badań objęte są zakresem akredytacji. 
Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą (N)

2. Woda badana była przez Laboratorium Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach, w ramach nadzoru i kon-
troli wewnętrznej.

3. Nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów jako-
ści wody.

4. Nie nastąpiło pogorszenie organoleptyczne wody. Woda pod 
względem bakteriologicznym, fizyko-chemicznym oraz organolep-
tycznym odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1989) w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z spra-
wozdaniem nr SWŻ. 53.100.2016 z dnia 22.02.2016 r. oraz oceną wyda-

ną przez PSSE w Suwałkach.
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  105/2016
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NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy frag-

ment rozpoznawalnego powszechnie budynku 
lub miejsca. Waszym zadaniem jest rozpozna-
nie tego fragmentu i prawidłowe jego określe-
nie. Może tak się zdarzyć, że całość poszukiwa-
nego budynku lub miejsca będzie w aktualnym 
wydaniu DwuTygodnika. Tradycyjnie mamy 
nagrodę dla osóby, która jako pierwsza nadeśle 
prawidłową odpowiedź. Będzie to bilet ufundo-
wany przez Cinema Lumiere Suwałki. Na odpo-
wiedzi czekamy do 18 kwietnia.
Fragment jakiego suwalskiego obiektu 
przedstawia zamieszczona powyżej foto-
grafia? 

Centrum Handlowe Plaza 

Suwałki, ul. Dwernickiego 15, 

lok. 301

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:

(87) 618 20 23

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji bądź na adres internetowy: 
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
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OBAMA w Suwałkach
Biblioteka Publiczna 

im. Marii Konopnickiej w 
Suwałkach zaprasza na spotka-
nie z Stephenem Dreikornem 
– zastępcą attaché prasowego 
Ambasady USA w Warszawie. 
Odwiedzi on suwalską biblio-
tekę w ramach realizowanego 
wspólnie z Ambasadą USA pro-
gramu „America @ your library”. Szczegółowy plan spotkania 
12 kwietnia (wtorek):
  9:00 –  „Dyplomata czyli kto?” – spotkanie z uczniami szkół 

podstawowych (Pracownia „Smykałka”)
10:00 – „Wybory prezydenckie w USA” – wykład dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych (Sala im. J. Towarnickiej)
11:30 – otwarcie wystawy „Prezydent Barack Obama” (Sala im. 

J. Towarnickiej)

Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Suwałkach przy ul. 
Emilii Plater 33A.

Szkoli maluchy i młodzież z podstaw 
pierwszej pomocy oraz pokazuje jak można 
rozbudzić ich wyobraźnię. Mowa o Karolinie 
Świtaj, która stworzyła Centrum Innowacyjnej 
Edukacji. Wspólnie z Laboratorium Symulacji 
Medycznych organizuje warsztaty dla naj-
młodszych i młodzieży. Jest to możliwe dzięki 
wykorzystaniu infrastruktury Parku Naukowo-
Technologicznym Polska–Wschód. 

Jak przyznaje, idea była prosta: stworzyć 
projekt przedsięwzięcia, w ramach którego 
mogłaby organizować warsztaty i spotkania 
dla uczniów z zakresu ratownictwa medycz-
nego obejmujące także informatykę, biolo-
gię, chemię, fizykę. Jednak, aby nie były to 
kolejne „przegadane” lekcje, zajęcia musia-
ły mieć niecodzienną oprawę, która zacieka-
wiłaby dzieci i młodzież. Wpadła więc na po-
mysł, aby stworzyć taki projekt w oparciu i 
wiedzę Laboratorium Symulacji Medycznych 
prowadzonego przez Europejskie Centrum 
Doradztwa z Lublina. Stworzyła odpowied-
ni biznesplan i zwróciła się do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Suwałkach z wnioskiem o dota-
cję na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W swojej aplikacji dowiodła, że pomysł zasłu-
guje na realizację, udało się jej bowiem wykazać, 
że istnieje znaczne zapotrzebowanie na podob-
ne usługi. – Trafi łam w niezagospodarowaną ni-
szę. Pomysł spodobał się komisji i dostałam fi -
nansowe wsparcie. Nie chciałam wyjeżdżać z 

Suwałk i dlatego szukałam różnych rozwiązań, 
które dałyby mi możliwość pozostania w rodzin-
nym mieście. Cieszę się, że się udało.

Podkreśla jednocześnie, że plan by się nie po-
wiódł gdyby nie wsparcie ze strony Laboratorium 
Symulacji Medycznych. Przekonała kierującego 
nim Norberta Pałkę, że przedsięwzięcie może 
stanowić ciekawą alternatywę dla codziennej 
działalności LSM.

– W większości szkolenia organizowa-
ne przez laboratorium kierowane są do osób 
dorosłych. To profesjonalne warsztaty dla le-
karzy, zespołów ratowniczych, strażaków czy 
służb mundurowych. Dlatego pomysł na stwo-
rzenie programu edukacyjnego dla najmłod-
szych w oparciu o infrastrukturę parkowe-
go Laboratorium wydał mi się ciekawy i wart 
wsparcia. Doszliśmy do porozumienia w zakre-
sie zasad ich prowadzenia i z satysfakcją obser-
wuję rosnącą liczbę organizowanych przez nią 
zajęć – mówi Pałka.

Choć firma Karoliny Świtaj działa zale-
dwie od września 2015 roku, jej Centrum 
Innowacyjnej Edukacji cieszy się już sporym 
zainteresowaniem wśród dzieci oraz ich rodzi-
ców i nauczycieli. Laboratorium odwiedzają już 
nawet 3-latki, które są pod ogromnym wraże-
niem miejsca. Oprócz zajęć z zakresu ratow-
nictwa, Centrum Innowacyjnej Edukacji orga-
nizuje również warsztaty poświęcone dietetyce 
a nawet astronomii. Wszystkie zajęcia są dosto-

MALI RATOWNICY sowane do wieku dzieci. – Organizujemy coraz 
więcej warsztatów. Co ważne, nauczyciele chęt-
nie wracają ze swoimi podopiecznymi na kolej-
ne zajęcia. Największą atrakcją jest oczywiście 
możliwość jazdy symulatorem ambulansu – do-
daje Karolina Świtaj.

Pomimo krótkiego stażu, CIE może po-
chwalić się pierwszym sporym  sukcesem, za 
jaki trzeba uznać  zorganizowanie półkolonii 
pod hasłem „Zostań małym ratownikiem”, w 
których wzięło udział w sumie 50 dzieci. 

>>
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NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

110/2016

Suwałki, ul. Sejneńska 59; tel. 731 200 310;  suwalki@dk-brw.pl        
112/2016



W salonie można zamówić i odebrać nową Toyotę oraz Lexusa. Do 
dyspozycji klientów są samochody testowe, w tym modele z napę-
dem hybrydowym.

Prowadzona jest tu także sprzedaż sprawdzonych i pewnych samo-
chodów. Salon skupuje używane auta, a w zamian oferuje nowe. W cią-
głej ofercie jest szeroka gama samochodów używanych różnych ma-
rek. Klienci otrzymają gwarancję na każdą zakupioną Toyotę. 

Przy salonie funkcjonuje także profesjonalny wielomarkowy serwis 
samochodowy. Prócz Toyoty obsługuje samochody z całej grupy VW (sko-
da, audi, vw, seat) i samochody wszystkich innych marek. Serwis samo-
chodowy oferuje szeroki wachlarz 
usług, poczynając od prostych na-
praw i wymian eksploatacyjnych, 
a kończąc na profesjonalnej diagnostyce 
elektroniki samochodowej oraz naprawach 
silników. Klienci mogą liczyć na pomoc pro-
fesjonalnych pracowników  z wieloletnim 
stażem w autoryzowanym serwisie, który 
dysponuje profesjonalnym sprzętem naj-
wyższej jakości.

Pracownicy serwisu dołożą wszelkich 

starań by naprawa lub obsługa Państwa samochodu była szybka, na 
najwyższym poziomie oraz w konkurencyjnej cenie. Zapraszamy na 
badania okresowe w naszej Stacji Kontroli Pojazdów.

Salon był otwarty dla klientów przez cały weekend. W dniu otwar-
cia rozdawano drobne upominki dla odwiedzających, wieczorem w sa-
lonie koncertował Piotr Karpienia z zespołem. Toyota wystawiała się 
także w sobotę na meczu Wigry – Kluczbork. Zorganizowano konkurs, 
w którym do wygrania była „Toyota z pełnym bakiem na weekend”.
– Liczymy, że Toyota zostanie ciepło przyjęta w Suwałkach – mówią 
Anna i Piotr Filipkowscy, właściciele fi rmy.

SALON  TOYOTY  W  SUWAŁKACH

1 kwietnia rozpoczął swoją działalność salon Toyoty w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 42, tel. 87 566 32 63

W DNIACH 9 I 10 IV 2016 R. 
SERDECZNIE

ZAPRASZAMY DO SALONU 
TOYOTY W SUWAŁKACH NA 

„DNI OTWARTE
HYBRYDOWEGO RAV 4”.

121/2016


