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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>>>> UROCZYSTOŚCI 
W LESIE SZWAJCARSKIM

26 kwietnia o godz. 10.00 
mszą św. w konkatedrze pw św. 
Aleksandra rozpoczną się ob-
chody 76. Rocznicy rozstrzela-
nia członków Tymczasowej Rady 
Ziemi Suwalskiej – pierwszej 
podziemnej organizacji niepod-
ległościowej na Suwalszczyźnie. 
Po mszy św. uczestnicy spotka-
ją się przy pomniku upamięt-
niającym poległych w Lesie 
Szwajcarskim.

SUWAŁKI
PRZYJAZNE RODZINOM

Prawie 4 300 suwalczan skorzystało z ulg oferowanych w ra-
mach programu Suwalska Rodzina Plus w 2015 roku. Suwalskie ro-
dziny wielodzietne najchętniej korzystają z ulg oferowanych przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, PGK i Żłobek Miejski. Często korzysta-
ją też z ulgowych wejść do SOK-u, bezpłatnych szczepień przeciw-
ko HPV i ulg oferowanych przez przedszkola. W 2015 r. suwalcza-
nie skorzystali z oferowanych ulg na kwotę ponad 230 tys. zł, to o 
blisko 59 tys. zł więcej niż przed rokiem.

– Program „Suwalska RODZINA PLUS” został utworzony by 
wspomóc rodziny wielodzietne z naszego miasta – informuje 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Od początku realizacji Programu do współpracy przy jego re-
alizacji przystąpiło 29 prywatnych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy 
proponują posiadaczom karty „Suwalska RODZINA PLUS” zniżki, 
w zakresie od 2% do 30% na swoje towary i usługi. Ich listę moż-
na znaleźć na stronie: www.um.suwalki.pl w zakładce : Suwalska 
Rodzina Plus.

Zakończyliśmy nabór wniosków związa-
nych z dofi nansowaniem do wymiany źródeł 
ciepła w ramach programu pn. „Ograniczanie 
niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”. Ze zło-
żonych wniosków aż 54 kwalifi kują się do przy-
znania dotacji, a ich łączna wartość to 169 ty-
sięcy złotych. Pieniądze te mają wspomóc 
Suwalczan przy inwestycjach związanych z 
wymianą systemu ogrzewania na ogrzewanie 
proekologiczne. 

Jest to pierwsza edycja tego programu dla-
tego pozwolę sobie na jego krótkie podsumo-
wanie.

Do 31 marca 2016 r. wpłynęło 66 wniosków 
o dotację, z tego:

• 17 na podłączenie do miejskiej sieci ciepl-
nej,

• 28 na podłączenie nieruchomości do sie-
ci gazowej,

• 21 na wymianę starego źródła na nowe.
Cztery wnioski nie spełniły wymagań for-

malnych z powodu braku zgody wszystkich 
współwłaścicieli lub tego, że dom nowy nie 
został oddany jeszcze do użytkowania, 3 oso-
by wycofały swoje wnioski, 5 wniosków czeka 
na uzupełnienie.

Jak już wspomniałem, dziś do otrzymania 
dotacji kwalifi kują się wnioski 54 suwalczan na 

kwotę 169.000 zł. Po uzupełnieniu wniosków 
kwota ta może wzrosnąć do 189.000 zł.  Miasto 
Suwałki na realizację programu w tym roku 
przeznaczyło 150 tysięcy złotych. 

Mam nadzieję, że w budżecie miasta uda 
nam się wygospodarować oszczędności i 
zwiększyć pulę środków właśnie do 189 tysię-
cy złotych. Chciałbym, by I edycja Programu zo-
stała wykonana w 100%, tak aby w przyszłości 
zachęcić kolejne osoby do przystąpienia do ko-
lejnych edycji.  

Pragnę przypomnieć, że w ramach realiza-
cji programu założono, że dotacja może być 

udzielona na dofi nansowanie kosztów nastę-
pujących zadań:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, 
opartego na starym źródle ciepła i jego zmia-
na na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej

b) podłączenie do sieci gazowej
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, po-

przez zastąpienie aktualnie używanych starych 
źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej 
sprawności wytwarzania ciepła i parametrach 
technicznych.

Wysokość dotacji na realizację pojedyncze-
go zadania wynosi:

1) w przypadku właścicieli domów jedno-
rodzinnych – 70% kosztów kwalifikowanych 
realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 
zł brutto,

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych 
– 70% kosztów kwalifi kowanych realizacji zada-
nia, jednak nie więcej niż 10.000 zł brutto.

Podsumowując – już dziś można stwierdzić, 
że Program okazał się strzałem w przysłowiową 
dziesiątkę. Dzięki jego konsekwentnej realizacji 
wpłyniemy na poprawę jakości powietrza, któ-
rym oddychamy w Suwałkach.

WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swo-

je uwagi i pomysły.
We wtorek 19 kwietnia zapraszają Zdzisław Koncewicz z Prawa i 

Sprawiedliwości oraz Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Natomiast 26 kwietnia na suwalczan czekają Stanisław Kulikowski oraz 
Kamil Lauryn, obaj z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z rad-
nymi 10 maja zapraszają Andrzej Łuczaj oraz Wojciech Malesiński, obaj z 
Prawa i Sprawiedliwości.

Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w biurze Rady Miejskiej, w pokoju 
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.
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SREBRNY JUBILEUSZ 
RADIA 5

Były życzenia, kwiaty, no i oczywiście tort urodzinowy w kształcie ra-
dia. Tak 25-lecie powstania świętowało Radio 5.

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli m.in. były prezydent 
RP Bronisław Komorowski z małżonką, wojewoda podlaski Bohdan 
Józef Paszkowski, parlamentarzyści, wiceprzewodniczący suwal-
skiej Rady Miejskiej Andrzej Chuchnowski, prezydent Suwałk, 
Czesław Renkiewicz oraz inni samorządowcy z Suwalszczyzny i 
Mazur,  duchowieństwo, artyści, szefowie miejskich firm i instytucji oraz 
byli i obecni pracownicy rozgłośni radiowej.

Radio 5 to dzieło Marii i Piotra Bajerów. Pomysł utworzenia rozgłośni 
zrodził się 36 lat temu, kiedy to P. Bajer uruchomił radiowy punkt informa-
cyjny w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” 
przy ulicy Kościuszki w Suwałkach. Pomysł powrócił podczas wyborów do 
Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r. Do realizacji przedsięwzięcia zachęcali: 
Andrzej Wajda, Bronisław Geremek i Andrzej Strumiłło. Pierwszy sy-
gnał popłynął z mieszkania przy ulicy Reja w Suwałkach. W marcu 1991 r. 
w spółdzielczym bloku przy ulicy Młynarskiego 14 popłynęła w eter pierw-
sza profesjonalna audycja.

ODDALI HOŁD

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wraz ze swoimi zastępcami 
oraz wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Andrzejem Chuchnowskim 
i Sławomirem Szeszko (na zdjęciu), złożyli kwiaty na cmentarzu para-
fialnym w Suwałkach przy symbolicznym miejscu upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. Kwiaty złożyli także przed-
stawiciele kombatantów, wojska i służb mundurowych. Przedstawiciele 
władz miejskich złożyli również kwiaty w Zespole Szkół Technicznych 
pod obeliskiem upamiętniającym Krzysztofa Putrę, który zginął w kata-
strofie w Smoleńsku.

>>

NOWE OSIEDLE
Przy ul. Staniszewskiego, w sąsiedztwie lasu oraz zbiornika wodne-

go w Sobolewie, powstanie nowe osiedle domów jednorodzinnych. 
Urząd Miejski rozpoczął sprzedaż  zlokalizowanych tam ponad 70 dzia-
łek. Pierwsze  znalazły już właścicieli, a w ich sąsiedztwie trwa budowa 
wodociągu i kanalizacji. Kolejne działki czekają na swoich nabywców. 
Ogłoszenia o ich sprzedaży można znaleźć w tym wydaniu DTS.

–  Sprzedaż nowych, atrakcyjnie położnych działek leżących na tere-
nie Suwałk ma być próbą zahamowania trendu wyprowadzania się miesz-
kańców naszego miasta na tereny okolicznych gmin i mam nadzieję, ze 
to właśnie udało nam się zrobić – uważa Czesław Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk.

Cały teren nowego osiedla przy ul. Staniszewskiego to blisko 100 ha 
powierzchni. 

Oprócz miejskich działek są tam również działki prywatne. Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego również przewiduje budowę 
tam domów jednorodzinnych.

>>

EGZAMIN GIMNAZJALNY
Ponad 600 suwalskich gimnazjalistów, w tym 589 w gimnazjach pro-

wadzonych przez samorząd, rozpoczęło egzaminy. W poniedziałek był 
test z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzamin z języka polskiego. 
Wtorek rozpoczął się godzinnym testem z biologii, chemii, fizyki i geo-
grafii. O 11.00 uczniowie napiszą egzamin z matematyki. Na rozwiązanie 
zadań będzie 90 minut.

Trzeci dzień rozpocznie się od obowiązkowego, godzinnego testu z 
języka obcego. O 11.00 w środę zaplanowano egzamin z języka obcego 
na poziomie rozszerzonym.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych zostaną ogłoszone 17 czerwca.

Maria i Piotr Bajerowie podziwiają jubileuszowy tort 
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n W suwalskim ratuszu rozdano sto pięć-

dziesiąt budek lęgowych dla ptaków. Osoby, 
które zadeklarowały, że budki zostaną umiesz-
czone na terenie Suwałk, otrzymały je za dar-
mo. Do akcji włączyły się również przedszkolaki 
z „Zielonego Zakątka”, które obiecały, że zaopie-
kują się wszystkimi ptaszkami, które pojawią się 
na terenie ich przedszkola.

n W Suwałkach na terenie Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej spadł 
prywatny śmigłowiec. Dwie ranne osoby to 
pilot i pasażer śmigłowca, którzy trafili do 
suwalskiego szpitala. Helikopter należał do 
jednej z suwalskich firm. 

n 15 kwietnia w Przedszkolu nr 2 odbyła się 
kolejna edycja Międzyprzedszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego „Przyroda moim przyjacielem”.  
Wystąpiło 29 przedszkolaków z 11 placówek 
prezentujących swoje umiejętności recytator-
skie, deklamując utwory propagujące piękno 
przyrody oraz znaczenie jej ochrony. 

n Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, 
jego zastępca Ewa Sidorek, siatkarze druży-
ny Ślepsk Suwałki – te osoby między innymi 
posadziły drzewa na Placu Marii Konopnickiej 
w ramach akcji „Posadź swoje drzewo w 
Suwałkach!” zorganizowanej przez Centrum 
Aktywności Społecznej PRYZMAT.

n 625 suwalskich szóstoklasistów przystą-
piło do sprawdzianu z języka polskiego, mate-
matyki i języka obcego nowożytnego. Swoje 
wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja. W 
dniu zakończenia roku szkolnego – 24 czerw-
ca, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły 
podstawowej, uczniowie otrzymają wydane 
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za-
świadczenia o wynikach. Zgodnie z decyzją 
Ministra Edukacji Narodowej taki sprawdzian 
był zorganizowany po raz ostatni.

n Suwalscy policjanci skontrolowali 117 
kierujących pojazdami. Aż w 77 przypadkach 
ujawnili przekroczenie dopuszczalnej pręd-
kości. Za  popełnione wykroczenia 77  kie-
rowców (w tym 41 obcokrajowcom) ukarano 
mandatami. Akcja „Bezpieczna ósemka” bę-
dzie kontynuowana.

n Widowisko historyczne „Obława Au-
gustowska – lipiec 1945”, zorganizowane w 
lipcu 2015 roku w Gibach z inicjatywy Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki” 

– Ponownie, po kilku latach przerwy, 
pracuje pan w SSSE. Tym razem jako 
prezes. Czy już wie pan, co zastał, jaka 
jest kondycja spółki? Bo nie zawsze było 
z tym najlepiej, bywało, że groziła wręcz 
strefie upadłość.

– Specyfikę pracy w tej spółce oczywiście 
znam, bo faktycznie praca tu to dla mnie nie no-
wość. I prawdą jest, że strefa przeżywała trudne 
momenty. Dziś jednak sytuacja jest inna, lep-
sza. Jest dodatni wynik finansowy, w kasie za-
staliśmy sporo pieniędzy. 
– Chwali pan poprzedników?

– Przy tym co powiedziałem jest pewne 
„ale”. Pieniądze były, ponieważ strefa sprze-
dała pewnej dużej firmie, której nazwy tu nie 
chcę wymieniać, 17 ha gruntów. Płatności zo-
stały rozłożone na dwa lata, więc one zostały, 
stąd dobry, dodatni wynik. A w kasie pieniądze 
zostały, ponieważ nasi poprzednicy nie zreali-
zowali wcześniej zamierzonych inwestycji. 
Gdyby plan wykonali, a to oznaczałoby wyda-
nie około 5 mln zł, w kasie pozostałoby znacz-
nie mniej, raczej bliżej zera.
– Suwalczanie uważają, że skoro strefa ma 
w nazwie „suwalska”, to jest po to, by wła-
śnie Suwałkom przede wszystkim służyć. 
Powstała przecież przed laty właśnie tu 
nie przypadkiem, lecz dlatego, że tu było 
ogromne strukturalne bezrobocie. Jeszcze 
gorzej było w Gołdapi, podobnie źle w 
Ełku. Tymczasem suwalska z nazwy stre-
fa jest coraz mniej suwalska. Otwieracie 
podstrefy w coraz to nowych miejscowo-
ściach. Dziś, prócz trzech najstarszych 
podstref, czyli suwalskiej, ełckiej i gołdap-
skiej, istnieje aż piętnaście nowych. Czy 
nie mamy prawa sądzić, że, jeśli powstaje 
podstrefa w Białymstoku czy Łomży, bliżej 
centrum, lepiej skomunikowana z całym 
krajem, to tym samym jest to konkurencja 
dla nas. Sami sobie szkodzimy, czyż nie?

– Były istotne powody, by tak postępo-
wać. Wszystkie strefy w kraju tak zresztą po-
stępowały. Powód bezpośredni, taki prawdzi-
wy przymus, to wspomniany wcześniej brak 
pieniędzy, których brakowało doprawdy na 
wszystko. Trzeba się było ratować. Stąd decy-
zja w 2008 roku, o powołaniu podstrefy bia-
łostockiej. Trzeba tu przypomnieć; wtedy nie 
było tych kilkunastu dzisiejszych podstref, a mi-
mo to nie było też żadnego zainteresowania in-
westorów Suwałkami, Ełkiem, Gołdapią. Bo to 
tak prosto nie działa, że jak jest teren w strefie, 
to znajdzie się wielu inwestorów. Wracając na 
chwilę do podstrefy białostockiej; tam znalazł 
się inwestor, który zapłacił 300 złotych za metr 
kwadratowy! Do dziś się wstydzę, że aż tak du-
żo. Ale tak się złożyło, że musiał wykorzystać 
w określonym terminie przyznane mu środki, 

inaczej by przepadły.
– Trzeba go było ściągnąć do Suwałk. Tu 
tereny były wielokrotnie tańsze. 

– Oczywiście, że chcieliśmy. I to jeszcze jak! 
Ale tu właśnie dochodzimy do tego, że nie wy-
starczy mieć dobrze przygotowane tereny w do-
brej cenie, a inwestor się znajdzie. Coraz częściej 
czynnikiem decydującym jest to, czy są na miej-
scu odpowiedni, potrzebni firmie, pracownicy. 
Wspomniana białostocka firma to Masterpress, 
producent etykiet samoprzylepnych. Nie wcho-
dząc w szczegóły – to absolutny top technolo-
giczny. Tu nie mieliśmy, niestety, takich pracow-
ników, którzy sprostaliby ich wymogom. 
– Czy więc sprawdza się obawa wielu 
przedsiębiorców, że dziś rzeczywistą ba-
rierą jest brak wysokokwalifikowanych 
pracowników i to jest prawdziwy hamu-
lec dla wielu firm?

– Sprawdza się i to bardzo. Dziś w Suwałkach 
dla dobrze przygotowanych pracowników bezro-
bocia nie ma, ba – słychać nawet, że dziś facho-
wiec ceniony jest na wagę złota. Ale też trudno 
się dziwić, jeśli mają oni obsługiwać super nowo-
czesne maszyny. Usłyszeć to można w takich su-
walskich, zlokalizowanych w strefie zakładach jak 
Malow, Salag, Aquael, czy innych. Tu często są 
potrzebni ludzie o naprawdę wysokich kwalifika-
cjach. Stąd też nasza współpraca z przedsiębior-
cami i samorządem, której celem jest nowocze-
sne szkolnictwo zawodowe. Ale też są potrzebni 
pracownicy o konkretnych umiejętnościach, na 
przykład fińska firma Va-Varuste potrzebuje 
sześćdziesięciu szwaczek, więc próbuje się poro-
zumieć ze szkołą sióstr Salezjanek, chce otwierać 
specjalistyczne klasy. Więc naprawdę ten fakt, że 
gdzieś jest kawałek gruntu objęty strefą, nie ozna-
cza, że znajdzie się tam inwestor. W małej miejsco-
wości trudno o kilku specjalistów jakiejś dziedzi-
ny, a cóż dopiero, jeśli potrzeba kilkudziesięciu, 
czy nawet kilkuset. O powodzeniu decyduje wie-
le czynników, również współpraca z samorząda-
mi. To one przecież, jako akcjonariusze, są naszy-
mi pracodawcami.
– Zapytam się więc o tę współpracę. 
Układa się?

– Mamy w Suwałkach życzliwość i dobrą at-
mosferę już od wielu lat. Mamy też prężnych 
przedsiębiorców. I to chyba widać po efektach 
– w suwalskiej podstrefie funkcjonuje 30 firm, 
które zatrudniają prawie 3 tysiące osób. Kolejni 
przedsiębiorcy szykują się do inwestowania w 
Suwałkach. Chętnie opowiem o tym w przy-
szłości, kiedy plany się zmaterializują.
– Dziękujemy z rozmowę.

FACHOWCY
W CENIE ZŁOTA

Rozmowa z LESZKIEM DECEM, 
prezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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POZYSKANE PIENIĄDZE
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawcy nr 1 oraz Zespół Szkół Technicznych – to dwie szkoły, 

które jeszcze  tym roku przejdą kompleksową termomodernizację. Obie inwestycje zostaną dofi -
nansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na la-
ta 2014-2020. Kosztorys obu inwestycji opiewa na kwotę blisko 4,5 miliona złotych, a dofi nanso-
wanie przyznane miastu to ponad 2,5 miliona złotych.

– Dzięki przyznanemu dofi nansowaniu obie inwestycje zrealizujemy w tym roku, a przetargi 
na ich realizację zostaną ogłoszone w najbliższych dniach – informuje Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk.

W tym roku termomodernizację przejdzie jeszcze budynek Zespołu Szkół nr 1, na który jest już 
rozstrzygnięty przetarg oraz Zespołu Szkół nr 10.

KREATYWNI UCZNIOWIE 
Uczniowie klasy III D Szkoły Podstawowej nr 5 zajęli pierwsze miejsce w swojej kategorii w 

XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destimation Imagination – Oczyma Wyobraźni. 
Zwycięską drużynę tworzyły: Natalia Ku-
bitzka, Lena Ceckowska, Maja Mróz, Julka 
Radziszewska, Gabrysia Suski, Adrian Bień-
kowski, Adam Minkiewicz z trenerkami 
Małgorzatą Pol i Iloną Kruszyńską-Marczyk. 

Olimpiada była fi nałem kilkumiesięcznej pra-
cy uczniów oraz pokazem kreatywnego myśle-
nia i twórczego rozwiązywania problemów w 
praktyce. 

Uczniowie suwalskiej „piątki” otrzyma-
li prawo do reprezentowania Polski podczas 
Światowej Olimpiady Kreatywności w Stanach 
Zjednoczonych, która odbędzie się w dniach od 
25 do 28 maja 2016 r. Teraz poszukują pieniędzy 
na sfinansowanie tego wyjazdu. Szczegółowe 
informacje można uzyskać u Małgorzaty 
Jastrzębskiej – dyrektor Programu DI – Oczyma 
Wyobraźni w Polsce.

e-mail: malgorzata.jastrzebska@fwirk.pl
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Ciąg dalszy na str. 7

WYDARZYŁO SIĘ
i przy wsparciu Muzeum Okręgowego w 
Suwałkach, znalazło się wśród pięciu wyda-
rzeń nominowanych do głównej nagrody w 
Plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku 
2015. Na to wydarzenie można głosować na 
stronie plebiscytu: http://whr.muzhp.pl/zaglo-
suj.html do 8 maja.

n W ramach projektu „Young Eyes”, 
Erasmus+ 2014-2020 odbyły się warsztaty 
młodzieżowe w łotewskiej Jelgavie, w których 
uczestniczyło 5 uczennic z 3 szkół ponadgim-
nazjalnych w Suwałkach (ILO, II LO i ZST) oraz 
Beata Gruza, opiekun młodzieży, nauczyciel 
j. angielskiego w III LO.

n Zofi a Warczyńska ze Szkoły Podstawowej 
nr 10, Karolina Baluta z Gimnazjum nr 1 i Mil-
da Szlaużys z III Liceum Ogólnokształcącego 
zdobyły pierwsze miejsca na swoich pozio-
mach edukacyjnych w konkursie „Królowa nauk 
mieszka w Suwałkach” zorganizowanym przez 
Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

n Policjanci z Suwałk zatrzymali w 
pościgu 17-latka podejrzewanego o kradzież 
z włamaniem do jednego ze sklepów w 
centrum miasta. Mundurowi odzyskali także 
utracone mienie. Nastolatek usłyszał zarzuty, 
do których się przyznał. Grozi mu kara nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności.

n Suwalscy policjanci zatrzymali dwie 
osoby podejrzane o kradzież z włamaniem 
do samochodu. Mężczyźni wpadli na gorą-
cym uczynku, dzięki czujności patrolujących 
policjantów. Przy jednym ze sprawców mun-
durowi odnaleźli przedmioty pochodzące z 
włamania. 17 i 20-latek noc spędzili w policyj-
nym areszcie. Teraz za swój czyn odpowiedzą 
przed sądem.

n Strefą płatnego parkowania przez ko-
lejne trzy lata administrować będzie Projekt 
Parking z Poznania czyli fi rma, która dotąd zaj-
mowała się obsługą parkometrów. Nie zmie-
nią się też zasady obowiązujące w suwalskiej 
strefi e parkowania. Poznańska fi rma jako jedy-
na zgłosiła się w przetargu ogłoszonym przez 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 27-let-
niego mieszkańca Filipowa podejrzewane-
go o rozbój. Mężczyzna prawdopodobnie w 
Suwałkach  pobił znajomego i ukradł mu 300 
złotych. Podejrzany usłyszał już zarzut rozbo-
ju, do którego się przyznał. 

>>

>>

Można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Suwałk 
„Włócznia Jaćwingów” za rok 2015. Nagroda promuje wybitne osiągnięcia i 
sukcesy oraz zasługi dla Miasta Suwałk w danym roku we wszystkich dziedzi-
nach życia publicznego.

Przypominamy, że ustanowiono także odrębną nagrodę dla przedsiębior-
cy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie Miasta Suwałki, którego 
nagradzane produkty lub usługi są przedmiotem własnej działalności i cieszą 
się uznaniem konsumentów. 

Wnioski można składać do 30 maja drogą elektroniczną na adres: 
ktp@um.suwalki.pl lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 6.

POSZUKIWANI KANDYDACI
DO „WŁÓCZNI JAĆWINGÓW” 

>>
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GŁOSUJMY NA SUWALSKIE 
KANDYDATURY

Jeszcze do 25 kwietnia można głosować na kandydatury w konkursie 
Podlaskiej Marki ogłoszonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Wśród finalistów są 
kandydaci z Suwałk:
– w kategorii produkt użytkowy – meble metalowe – MALOW Sp. z o.o.,
– w kategorii inwestycja – Nowoczesna Hala Produkcyjna w Malow Sp. z o.o. – MALOW Sp. z o.o.,
– w kategorii wydarzenie – 8. Suwałki Blues Festival – Suwalski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w 
Suwałkach.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony www.podlaskamarka.pl. Po wskazaniu swo-
jego faworyta, należy podać numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłana bezpłatna 
wiadomość z kodem weryfikującym, który należy następnie wprowadzić na stronie, potwierdza-
jąc swój wybór. W tym momencie głos zostanie uznany za ważny.
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WYDARZYŁO SIĘ
n Prawie połowa z 58 skontrolowanych kie-

rowców jechała za szybko, a 41 z nich otrzy-
mało mandaty – to efekt akcji „Truck–Bus”. 
Policjanci suwalskiej drogówki kontrolowali 
autobusy, pojazdy ciężarowe oraz dostawcze. 
Funkcjonariusze m.in. sprawdzali trzeźwość 
kierujących, stan techniczny pojazdów oraz 
dokonywali pomiarów prędkości.

n Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, 
wraz z oficjalną delegacją odwiedził litewskie 
miasto partnerskie Alytus. Na spotkaniu z me-
rem Alytusa, Vytautasem Grigaraviciusem 
oraz przedstawicielami miasta omówiono 
dalszą współpracę oraz możliwości uczestni-
czenia w kolejnych projektach unijnych.

n W suwalskim Zespole Szkół nr 10 
przedstawiciele podlaskiego kuratora na-
grodzili 66 gimnazjalistów – laureatów 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 
z Suwałk i okolicznych powiatów. Najwięcej 
tytułów laureata w Suwałkach (17 tytu-
łów) zebrali uczniowie Gimnazjum im. Marii 
Konopnickiej. W uroczystości wzięli udział 
m.in. Ewa Beata Sidorek, zastępca prezy-
denta Suwałk oraz Bogdan Dyjuk, członek 
Zarządu Województwa Podlaskiego.

 n Już po raz piąty w suwalskim Przedszkolu 
nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II odbył 
się konkurs plastyczny pt. „Moja Mała i Duża 
Ojczyzna”. Najciekawsze prace zostały nagro-
dzone. Autorzy prac otrzymali dyplomy i upo-
minki od sponsora. Atrakcją były występy dzie-
ci z grupy 3-latki  „Wiewiórki” i 6-latki „Jeżyki”, 
które prezentowały wiersze i piosenki związa-
ne tematycznie z naszą Ojczyzną.

n 12 kwietnia w suwalskim Przedszkolu nr 6 
odbył się Światowy Dzień Czekolady. Dzieci mia-
ły mnóstwo słodkich atrakcji: słodkie konkursy, 
degustacje słodyczy, fontanny czekoladowe 
oraz czekoladowe tańce. Każda grupa miała za 
zadanie przygotować czekoladowy plakat i ha-
sło przewodnie tego dnia „Czekolada, czekola-
da mleczna, gorzka, biała, każda jest wspaniała”.

n W związku z przesłaną przez insp. Daniela 
Kołnierowicza, Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Białymstoku – negatywną opinią o 
kandydacie na stanowisko Komendanta Straży 
Miejskiej w Suwałkach – Dariusz Siwicki po-
informował prezydenta Suwałk, że w takiej sy-
tuacji rezygnuje z ubiegania się o stanowisko 
komendanta Straży Miejskiej. Prezydent po-
stanowił, że w tej sytuacji – w najbliższym cza-
sie – nie będzie ogłaszał kolejnego konkursu 
na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej. 
Swoją dotychczasową funkcję pełnić będzie 
Grzegorz Kosiński.

XIV Międzyszkolny Konkurs na Najciekawsze 
Pismo Klasowe i Szkolne lub Blog „Kałamarz 
2016” rozstrzygnięty. Uroczyste podsumowa-
nie i wręczenie nagród odbyło się  podczas XIII 
Suwalskich Spotkań Edukacyjnych.

W kategorii pism szkolnych pierwsze miej-
sce  jury przyznało  pismu „CDN…” z wkładką 
„EKONOMIAK” z Zespołu Szkół nr 4. Zespół redak-
cyjny tworzą uczniowie z różnych klas. Od 1999 
młodzieżą tworzącą pismo opiekuje się nauczy-
cielka Lucyna Kossa-Chrulska. Uczniowie sami 
projektują okładkę oraz wybierają materiały do pu-
blikacji. Oprócz wydarzeń z życia szkoły w piśmie 
znaleźć można materiały dotyczące zainteresowań 
i problemów, którymi żyje młodzież. Pojawiają się 
też porady dotyczące zdrowego trybu życia, wier-
sze, opowiadania i zdjęcia. W przedświątecznym 
numerze znalazły się porady „handlowców” w 
jakich sklepach można kupić najtańsze produk-
ty spożywcze, a „żywieniowcy” zaprezentowali 
pomysły na nakrycie stołu świątecznego, a także 
przepisy na świąteczne potrawy. „CDN…” ukazu-
je się w nakładzie 100 egzemplarzy. 

W kategorii blogów szkolnych (bibliotecz-
nych) najwyżej oceniono blog szkolny www.bib-
gim1.blogspot.com z Gimnazjum nr 1, a wśród 
blogów klasowych www.dorotyklasa.blog-

spot.com klasy IVc ze Szkoły Podstawowej nr 2.
– Nasz blog klasowy istnieje dopiero pół ro-

ku – mówi Dorota Dziechciarz, anglistka, wy-
chowawczyni klasy IVc. Tworzą go same dzie-
ci, ja pomagam im w technicznych kwestiach, 
na przykład przy umieszczaniu zdjęć czy filmi-
ków. Oczywiście jako anglistka wzbogacam go 
o np. piosenki w języku angielskim, które dzie-
ci mogą śpiewać z rodzicami. Pewnym ewene-
mentem naszego blogu są zamieszczone opo-
wiadania ucznia naszej klasy. Od niedawna 
wzbogaciliśmy naszą stronę o maskotkę klaso-
wą, wirtualnego wilka „Rocki”, którego można 
wyprowadzać na spacer i karmić. W przyszłym 
roku planujemy powołać zespół redakcyjny.

„KAŁAMARZ 2016”>>

Blog (ang. web log – dziennik sieciowy) – rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, zazwyczaj 
uporządkowane chronologicznie wpisy. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację oraz kategoryzację i 
tagowanie wpisów, a także komentowanie notatek przez czytelników danego dziennika sieciowego.

WROTA PODLASIA

>>

Nagrodzony „EKONOMIAK” z Zespołu Szkół nr 4

Nauczycielka 
Dorota Dziechciarz 
w otoczeniu dzieci 
z klasy IVc
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Trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Aby ułatwić gimnazjalistom wybór  szkoły ponad-
gimnazjalnej od 13 lat w Suwałkach organizowane są spotkania edukacyjne. Tym razem kilkana-
ście szkół ponadgimnazjalnych z Suwałk i okolic  swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały w su-
walskim Zespole Szkół nr 1. Gimnazjaliści, którzy wzięli udział w spotkaniach mogli porozmawiać z 

doradcami zawodowymi, którzy pomagają im w pla-
nowaniu kariery zawodowej. To pierwsza poważna 
decyzja w życiu nastolatków. Właściwy wybór szko-
ły, a potem studiów, to zwiększenie szansy na suk-
ces zawodowy.

Podczas XIII Suwalskich Spotkań Edukacyjnych 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk podpisał 
kolejne porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju 
szkolnictwa zawodowego w Suwałkach. Zawarte poro-
zumienia dają możliwość odbywania uczniom suwal-
skich szkół zawodowych praktyk i staży w zakładach 

pracy. Pracodawcy deklarują chęć zatrudnie-
nia części uczniów, którzy poprzez praktycz-
ną naukę zawodu w ich przedsiębiorstwach 
zdobędą umiejętności i kwalifikacje niezbęd-
ne do późniejszej pracy. Ponadto, współpra-
ca z pracodawcami umożliwi dokształcanie 
nauczycieli poprzez uczestnictwo w sta-
żach i szkoleniach organizowanych w za-
kładach pracy. Porozumienia o współpra-
cy podpisały firmy: Animex Foods, Malow, 
Recman, Salag, Aquael oraz Politechnika 
Białostocka.

„DBAM
O ZDROWIE”

Tradycyjnie jak co roku 14 kwietnia w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
nr 1 w Suwałkach odbyła się impreza „Dbam 
o zdrowie”. Gośćmi imprezy byli studen-
ci Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach: spe-
cjalności ratownictwa medycznego, pielęgniar-
stwa oraz kosmetologii. Uczniowie poznali za-
sady udzielania pierwszej pomocy, dbania o 
higienę oraz dowiedzieli się, że ruch na świe-
żym powietrzu jest konieczny, aby zachować 
zdrowie. W spotkaniu brali udział uczniowie 
SOSW szkoły podstawowej, gimnazjum oraz 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

ZAWODÓWKI  ATRAKCYJNIEJSZE
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>> >>

NAGRODY ZA POMYSŁ 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wręczył nagrody uczestnikom I edycji 

konkursu o tematyce biznesowej „bizneSÓWKI”.  
– Ideą tego konkursu było wpłynięcie na najmłodszych mieszkańców Suwałk, by 

ci zgłosili swój autorski pomysł na biznes. Chcemy pobudzać kreatywność, pomy-
słowość doceniać te osoby, które chcą zrealizować ciekawe przedsięwzięcie – po-
wiedział chwilę przed ogłoszeniem wyników Czesław Renkiewicz.

W I kategorii konkursowej zwycięski okazał się pomysł Małgorzaty Jankowskiej 
dotyczący przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją oraz sprzedażą odzieży pro-
jektowanej z uwzględnieniem pomysłu i potrzeb klienta. Ponadto, nagrody finan-
sowe organizatora trafią do autorów pomysłu dotyczący restauracji promującej 
zdrowe odżywianie (Daria Buczyńska) oraz pomysłu dotyczący projektowania i 
sprzedaży papeterii (Wiktoria Buchowska).

W II kategorii konkursowej zwyciężył pomysł Barbary Pakuła dotyczący wpro-
wadzenia na suwalski rynek innowacyjnej usługi leczenia wzroku u dzieci. Projekt 
„Terapia Widzenia” po wprowadzeniu w życie sprawi, że każde dziecko z Suwałk 

i okolic bę-
dzie mia-
ło dostęp do 
terapii i ćwi-
czeń wzro-
kowych oraz 
komplekso-
wej opieki w 
tym zakresie. 
Nagrodą w 
tej kategorii 
było 10.000 zł 
na wdrożenie 
pomysłu biz-
nesowego w 
życie.

BOISKO 
PRZY DZIESIĄTCE

Do końca września tego roku powstanie nowe boisko 
przy Zespole Szkół nr 10. Urząd Miejski ogłosił przetarg na 
pierwszy etap budowy boisk sportowych wraz z zagospo-
darowaniem terenu przy „sportowym” Zespole Szkół nr 10 
na Osiedlu Północ. 

W pierwszym etapie budowy ma powstać  pełnowy-
miarowe boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy 
i 4-torowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowej, skocznia w 
dal i do trójskoku, trybuny na 150 osób  oraz budynek, który 
będzie pełnił zaplecze sanitarno-szatniowe.

Obecnie przy Antoniewicza i Lityńskiego znajdują się dwa 
boiska: trawiaste i asfaltowe. Teren już jest oświetlony.

>> >>

Porozumienie podpisują Czesław Ren-
kiewicz i Henryk Owsiejew, właściciel 
Malowa
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Natomiast przy skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Bulwarowej (fot. powy-
żej) powstaje budynek niepublicznego przedszkola. Inwestor, Żaneta 
Żegarska informuje, że w dwukondygnacyjnym budynku będą mieści-
ły się 4 grupy przedszkolne dla dzieci od 2,5 do 6 lat. Przedszkole ma funk-
cjonować od września tego roku. W budynku nie będzie kuchni, a posiłki 
dostarczane będą przez zewnętrzną firmę kateringową.

Trwa rozbiórka budynków po dawnym Szpitalu Obserwacyjno-
Zakaźnym przy ulicy Bulwarowej (na zdjęciu obok). Prace rozpoczęły się 
23 marca, a zakończyć się mają 30 czerwca. Przypomnijmy, po otwarciu 
w 2012 roku nowego oddziału zakaźnego w suwalskim szpitalu, Zarząd 
Województwa Podlaskiego wystawił hektarową działkę i budynki na sprze-
daż. „Szpitalik” za ponad półtora miliona złotych nabyła jedna z suwal-

UTRUDNIENIA
W RUCHU DROGOWYM

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z budową ulic nastąpią 
utrudnienia w ruchu drogowym:

– na ulicy 11 listopada do 31 sierpnia,
– na ulicy Władysława Łokietka do 30 sierpnia,
– na ulicach Pięknej i Ogrodowej od 12 kwietnia.
Do 30 kwietnia na ulicy Utrata potrwają utrudnienia w ruchu drogowym związane 

z remontem nawierzchni bitumicznej. Prace będą wykonywane w godzinach od 16.00 
do 22.00.

ZDiZ prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do 
wprowadzonego oznakowania.

Ponadto w związku z budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Staniszewskiego  nastą-
piła konieczność zdemontowania linii oświetlenia ulicznego. Planowany termin przy-
wrócenia oświetlenia: do 15 maja 2016 r.
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BUDOWY I WYBURZENIA

skich firm. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego można tu prowadzić 
działalność usługową.

Bardziej widowiskowa i budzą-
ca emocje mieszkańców Suwałk jest 
likwidacja ciepłowni centrum przy 
ulicy Utrata (w pobliżu dworca PKP). 
W czwartek 14 kwietnia rozpoczę-
ła się rozbiórka komina przez bia-
łostocką firmę INSTAL. Pracownicy 
firmy odcinają segmenty komina i 
sprowadzają je na dół. Komin mie-
rzy 62 metry wysokości i ok. 1,5 m 
średnicy. Dlaczego PEC zdecydował 
się na wyburzenie ciepłowni?

– Ciepłownia została zbudowa-
na w 1980 roku i co łatwo obliczyć 
ma 36 lat. Stanęliśmy przed dylema-
tem, czy ją rozebrać, czy przebudo-
wać w związku z nowymi przepisami 
ekologicznymi. Budynki, a tym bar-
dziej urządzenia są w dużym stopniu 
zdekapitalizowane, musimy utrzy-
mywać całodobową obsadę pra-
cowników. Zdecydował tu rachunek 
ekonomiczny – mówi Mieczysław 
Modzelewski dyrektor ds. produk-
cji PEC Suwałki.

Pierwszy zdemontowany seg-
ment komina ciepłowni centrum 
został złożony na placu ciepłowni o 
godzinie 11.25. Całkowita rozbiórka 
ciepłowni centrum planowana jest 
na koniec czerwca tego roku.

Tak przebiegało zdjęcie górnej 
secji komina

CZYTELNICY „DWUTYGODNIKA SUWALSKIEGO” PYTAJĄ 
SIĘ O PRZEZNACZENIE NOWYCH BUDYNKÓW, KTÓRE PO-
WSTAJĄ PRZY UL. NOWOMIEJSKIEJ ORAZ PRZY SKRZYŻO-
WANIU ULIC SZPITALNEJ I BULWAROWEJ.

Przy ul. Nowomiejskiej (fot. powyżej) na gruntach komunalnych, 
gdzie lokował się cyrk lub wesołe miasteczko, prywatny inwestor w wy-
niku przetargu wydzierżawił 1200 m kwadratowych z przeznaczeniem 
na budowę myjni samochodowej i prowadzenia działalności usługowej 
na okres do 10 lat.

Trwa wyburzanie budynku 
po byłych przychodniach specja-
listycznych szpitala wojewódz-
kiego na przeciwko hospicjum. 
W jego miejscu Międzyzakładowa 
Spółdzielnia Mieszkaniowa wy-
buduje budynek wielorodzinny 
z czterdziestoma trzema miesz-
kaniami.
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ZAPROSZENIA SUWALSKIE
Początek 22.04.2016, godz. 20:00 na Dużej Scenie, ul. Jana Pawła II 5. 
Bilety: 80, 100 i 120 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu 

n wystawę obiektów i instalacji Edyty Kasperkiewicz w Galerii 
Chłodna 20 ul. T. Noniewicza 71;

n widowisko taneczno-muzycz-
ne pt. „Powróćmy jak za dawnych 
lat” z przebojami z lat 20-tych i 30-
tych XX wieku w wykonaniu zespo-
łu „Troczanie” – niedziela, 1.05, godz. 
17:00, Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. 
Bilety: 10 zł w kasie SOK i na www.bi-
lety.soksuwalki.eu

Dla 2 osób, które jako pierwsze nadeślą na e-mailowy adres DTS ha-
sło: Troczanie, mamy dwa bezpłatne bilety na ten koncert. Bilet do 
osobistego odbioru w redakcji DTS. 

BLACK PUB KOMIN:
n 1 maja o godz. 19.00 zapraszamy na koncert! Zespół Lacrima, kra-

kowski weteran stylu Doom Metal, rozpocznie wspólną trasę po krajach 
nadbałtyckich z zespołem Wrathrone (Finlandia) koncertami w Polsce.  
Więcej o koncercie w następnym Dwutygodniku.

PUB WARKA ZAPRASZA NA:
n koncert O.S.T.R. – Życie po śmierci – 22 kwiet-

nia godz. 20.00, bilety 40,00 zł.

ZAPRASZA:

do 21.04 – „Kung Fu Panda 3” (komedia ani-
mowana); „Pięćdziesiąt twarzy Blacka” (komedia), 
„ Łowca i Królowa Lodu” (fantasy/przygodowy); 
„Bóg nie umarł 2” (dramat/religijny), „Po tamtej 
stronie drzwi” (horror); „Księ ga Dżungli” 2 + 3D; 
„Hardcore Henry” (akcji/s-f); 19.04 – „Ave, Cezar!” 
(dramat/komedia) – kino 
konesera.

Zapowiedzi:

od 22.04 – „Rachet 
i Clank” – (anim./przyg.); „Łowca miodu” 
(dokumentalny/przyrod).; „Piąta fala” (przyg./-f); 
„Szefowa” (komedia); od 29.04 – „Letnie przesile-
nie” (dramat wojenny).

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
W SUWAŁKACH ZAPRASZA:

n na otwarcie wystawy 
„Filatelistyczny pociąg do kina” ze 
zbiorów wrocławskiego Muzeum 
Poczty i Telekomunikacji. Otwarcie 
wystawy 26 kwietnia o godz. 
17.00 w Bibliotece przy ul. Emi-
lii Plater 33 A;

n na Dyskusyjny Klub Książki ”Czwartkowe obgadywanie”. Spotkanie 
odbędzie się 21 kwietnia o godz. 16:15 w Sali im. Jadwigi Towarnickiej, II 
piętro Biblioteki przy ul. E. Plater 33A. Tym razem będą omawiane książkę 
„Opowiadania z dreszczykiem” oraz Colina Thubrona „Po Syberii”;

n uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie recyta-
torskim „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 na zajęcia „Od papirusu do iPada” dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat 
organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki w dniach od 19 
do 29 kwietnia. Podczas zajęć będzie pogawędka  na temat ulubionych 
książek, zorganizowany zostanie też quiz dotyczącym bohaterów ksią-
żek. Zgłoszenia przyjmuje  Pracownia „Smykałka” bądź pod nr tel. 87 
565-62-46 wew. 24

n wspólnie z Cinema Lumiere w 
Suwałkach do udziału w akcji „Zanim 
obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj 

książkę”. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Filmy objęte akcją: 
„Łowca i Królowa Lodu”, „Księga dżungli”, „Piąta fala” od 22 kwietnia.

MUZEUM OKRĘGOWE 
W SUWAŁKACH ZAPRASZA:

n na spotkanie autorskie z poetą Wojciechem 
Kassem, które rozpocznie się 21 kwietnia o godz. 
18.00 w Muzeum przy ul. Kościuszki 81.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA NA:
n pokaz pofestiwalowy IX  edycji festiwalu 

NAKRĘCENI, na którym zostaną zaprezentowane 
nagrodzone i wyróżnione filmy studenckie, nieza-
leżne i amatorskie. Pokaz rozpocznie się 19.04 o 

godz. 18.00 w Sali Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5. Wstęp wolny.

n Dyskusyjny Klub Filmowy – film „Ci którzy żyją i umierają”. Początek 
seansu 20.04. o godz. 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 Rozgrzewkę przed Suwałki Blues 
Festival 2016 czyli koncert zespołu 
Blues Junkers, który w 2015 r. wygrał 
konkurs organizowany w czasie SBF. 
Koncert rozpocznie 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”. Bilety: 15 zł w kasie SOK i na 
www.bilety.soksuwalki.eu 

n warsztaty Jazz & Gospel w SOK od 6 do 8 maja. W 
tym roku warsztaty poprowadzą: Phillip Carter z USA i, 
znana z występów z Erikiem Claptonem, Michelle John z 
Wielkiej Brytanii. Liczba miejsc jest ograniczona.  Zapisy 
do 30 kwietnia.

n koncert Opery Lwowskiej w programie „Vivat Operetka cz. II”. 

W KINIE

ROZPOCZĘCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO
23 kwietnia odbędzie się rozpoczęcie sezonu motocyklowego 

przez Black Seven Suwałki.
Plan imprezy:
Ogólna zbiórka motocyklistów o godzinie 11.30 na torze kar-

tingowym przy Zespole nr 6. Start parady (ulicami miasta) o godz. 
12.00. Następnie  oficjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego przez 
Prezydenta Suwałk, w czasie którego motocykliści otrzymają fla-
gi miejskie Suwałk. Potem rozpocznie się koncert plenerowy przy ul. 
Hamerszmita i wystawa motocykli. 

Imprezie towarzyszyć będzie zbiórka pieniędzy przez Suwalską 
Fundację Ochrony zdrowia „Globmedis” na rzecz oddziałów dziecię-
cych Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Całość zakończą wieczor-
ne koncerty w Clubhouse Black Pub Komin.
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Dziewiąty SBF
Znamy już większość wykonawców dziewiątej edycji Suwałki Blues 

Festivalu. W tym roku fani bluesa bawić się będą w Suwałkach w dniach 
7-10 lipca. Pierwsza nowość! W tym roku festiwal będzie dłuższy o 1 
dzień. 

– Chcemy ten festiwal rozwijać. Dlatego wydłużamy imprezę o jeden 
dzień. W przyszłym roku odbędzie się 10-lecie tej imprezy i na tę edycję 
przyszykujemy coś naprawdę wyjątkowego – poinformował Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Największe gwiazdy tegorocznego SBF 
to: Warren Haynes The Ashes & Dust 
(USA), Aynsley Lister (UK), Wille & The 
Bandits (UK) i Waglewski Fisz Emade 
(PL), The Delta Saints (USA).

– Suwałki Blues Festival 2016 to 4 dni 
koncertów, dwie profesjonalne sceny ple-
nerowe oraz koncerty na kameralnych sce-
nach w centrum miasta, a także śniadania 
bluesowe, liczne koncerty akustyczne i noc-
ne koncerty klubowe połączone z jam ses-
sion – poinformował Bogdan Topolski dy-
rektor artystyczny SBF. 

W tym roku podobnie jak w roku 
ubiegłym koncert otwarcia w Suwalskim 
Ośrodku Kultury transmitowany będzie 
przez radiową „Trójkę” w audycji „Bielszy 
odcień bluesa”. W tegorocznym SBF za-
grają też m.in.: Ron Sayer Jr. & Charlotte 
Joyce (UK), Paul Jones & Dave Kelly (UK), 
Stanley Breckenridge (USA) & Jazz Band 
Ball Orchestra (PL), Wolf Mail Band (Can/PL), 

Eliana Cargnelutti (IT), The Blues Overdrive (DK) Piotr Nalepa Breakout 
Tour (PL), Latvian Blues Band (LV), Back To The Roots (FR), Keegan 

>>

Warren Haynes amery-
kański gitarzysta lider 
zespołu Govd’t Mule 
oraz wokalista zespołu 
The Dead. W plebiscycie 
Rolling Stone Magazine 
na 23. miejscu listy gita-
rzystów wszechczasów

Aynsley Lister jeden z czołowych 
angielskich gitarzystów bluso-
wych.

Wojciech Waglewski ponownie  
zagra na Suwałki Blues Festi-
wal, tym razem ze swoimi sy-
nami

KRAJOWY CZEMPIONAT
Od 1 do 3 lipca, na suwalskim stadionie lekkoatletycznym,  odbę-

dą się jubileuszowe 70. Mistrzostwa Polski Juniorów  U20 w lekkoatle-
tyce.  Wystartuje w nich ponad 1200 młodych lekkoatletów. Wśród 
nich nie zabraknie „nadziei olimpijskich”. Na suwalskim stadionie po-
jawią się m.in. Ewa Swoboda, rekordzistka Polski w biegu na 60 m i 
mistrzyni Europy juniorów z Eskilstuny (2015) w biegu na 100 metrów, 
a także Konrad Bukowiecki, specjalizujący się w pchnięciu kulą i rzu-

cie dyskiem, mistrz świata juniorów (Eugene 2014) i mistrz Europy ju-
niorów (Eskilstuna 2015). Ambasadorką suwalskich mistrzostw będzie 
Maria Andrejczyk (na zdjęciu), utalentowana zawodniczka klubu LUKS 
HAŃCZA Suwałki, która jest m.in. złotą medalistką mistrzostw Europy 
juniorów w Eskilstunie (2015). 

Dla zawodników, którzy wezmą udział w wydarzeniu, będzie to ostat-
ni start przed Mistrzostwami Świata Juniorów w Bydgoszczy (19-24.07).

– Mam nadzieję, że spełnimy wymagania Polskiego Związku 
Lekkoatletyki, ale też i sportowców, którzy przyjadą do Suwałk – uważa 
Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

– Suwalski stadion jest dobrze przygotowany i jest przede wszyst-
kim najnowocześniejszym obiektem w tej części Polski, a jego konstruk-
cja sprzyja osiąganiu dobrych wyników – dodał Maciej Jałoszyński z 
Polskiego Związku Lekkoatletyki.

Lipcowe mistrzostwa Polski odbędą się na najnowocześniejszym 
obecnie stadionie lekkoatletycznym w województwie podlaskim. Obiekt, 
który w nomenklaturze PZLA posiada kategorię IIIA, wyposażony w bież-
nię o nawierzchni „MONDO” – 400 m, oraz bieżnię prostą 8-torową o dy-
stansie 100 m i 110 m i rów z wodą do konkurencji biegowych. Stadion 
posiada  również dwie rzutnie do pchnięcia kulą, dwie rzutnie do rzutu 
oszczepem, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem, skocznię do skoku wzwyż 
i skoku o tyczce oraz dwie skocznie do skoku w dal i trójskoku, z zadaszo-
nymi trybunami na 1030 miejsc.

W kwietniu zostanie uruchomiona strona internetowa oraz wyda-
ny „Przewodnik 70. Mistrzostw Polski Juniorów U20 w Lekkoatletyce”. 
Mistrzostwa honorowym patronat objęli: Witold Bańka – Minister Sportu 
i Turystyki, Jerzy Leszczyński  – Marszałek Województwa Podlaskiego 
oraz Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

Mcinroe (USA) & The Road Band (LT), JJ Band (PL), Tortilla (PL), Highway 
(PL), Řytterbř & Fredrick Kaasa (NO), Johnny B’beast (LV), Full Houze 
(Gr), Kraków Street Band (PL), Pierluigi Petricca (IT), Buskin’Jack & Green 
Company (PL), The Butchers (SL), The Lost Boys (GR), Jutas & Bukartas 
Blues Duo (LT), Breakmaszyna (PL), Nadmiar (PL), Drunk Lumb (PL), Slow 
Ride (PL), Belkin Blues Duo (LT/USA), Two Timer (PL), Acoustic Boogie (PL/
UK), Makar & Children Of The Corn (PL) East Earth Band (PL), Bang On 
Blues (PL), Night Come (PL), Suwalska Orkiestra Kameralna (PL), Suwałki 
Gospel Choir (PL).

Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej 
Suwałki Blues Festivalu: http://suwalkiblues.com/pl/

>>
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O USA w Bibliotece
Młodzież z suwalskich szkół spotkała się w Bibliotece Publicznej 

im. Marii Konopnickiej z Stephenem Dreikornem, zastępcą atta-
ché prasowego Am-
basady USA w War-
szawie. Dyplomata 
opowiadał uczniom 
SP nr 9 o USA, a 
uczniom I i III LO po 
angielsku opowie-
dział m.in. o amery-
kańskim systemie 
wyborczym. 

Odwiedził on su-
walską bibliotekę w 
ramach realizowane-
go wspólnie z Ambasadą USA programu „America @ your library”.

Wizycie amerykańskiego dyplomaty towarzyszyło otwarcie wy-
stawy poświęconej prezydentowi Barackowi Obamie. Fotografie uka-
zują prezydenta USA w różnych sytuacjach, mniej oficjalnych – jako 
ojca, męża, przyjaciela. Wystawę można oglądać w Bibliotece przy 
ul. E. Plater 33A w sali im. Jadwigi Towarnickiej.
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>> 1% DLA 
SUWALSKICH 
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Lp. nazwa organizacji Nr. KRS

1. Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
Chorych Psychicznie „Nadzieja” 

KRS: 0000039749

2. Klub Sportowy “Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych 
i Słabowidzących “Cross” 

KRS: 0000046079

3 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy 
Społecznej “Kalina” w Suwałkach 

KRS: 0000046113

4 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej “SL Salos” 

KRS: 0000051648

5 Suwalski Klub Karate Kyokushin KRS: 0000052561

6 Suwalski Klub Badmintona KRS: 0000058406

7 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego 
“Motokart” 

KRS: 0000059375

8 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila 
Młynarskiego 

KRS: 0000060952

9 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci “Jesteśmy 
Razem” 

KRS: 0000061644

10 Klub Kobiet Po Mastektomii “Amazonka” z siedzi-
bą w Suwałkach 

KRS: 0000063469

11 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej KRS: 0000065746

12 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku KRS: 0000066543

13 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – 
Białystok 

KRS: 0000069745

14 Stowarzyszenie “Oratorium Św. Jana Bosko” w 
Suwałkach 

KRS: 0000069867

15 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci 
“Przystań” 

KRS: 0000071636

16 Stowarzyszenie “Pomoc Dzieciom” KRS: 0000076600

17 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski 

KRS: 0000077283

18 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
“Filar” 

KRS: 0000080030

19 Stowarzyszenie “Spełniona Nadzieja” w 
Suwałkach 

KRS: 0000093850

20 Centrum Aktywności Społecznej “Pryzmat” KRS: 0000145638

21 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane 
i Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach

KRS: 0000157858

22 Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi 
Pomocy “Ognisko Domowe” 

KRS: 0000162437

23 Klub Szachowy “Javena Hańcza” KRS: 0000212319

24 Miejski Klub Sportowy “Ślepsk” Augustów KRS: 0000217533

25 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej KRS: 0000226036

26 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie KRS: 0000321667

27 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów KRS: 0000332833

28 Stowarzyszenie Zamiast KRS: 0000357698

29 Fundacja Promyk KRS: 0000373528

30 Stowarzyszenie “Aktywni tak samo” KRS: 0000400320

31 Fundacja Art-sos Alicji Roszkowskiej KRS: 0000419669

32 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-
Artystycznej “Nie Po Drodze” 

KRS: 0000139901

>>

SKARBOWY
OTWARTY

Ostatnia  sobota 16 kwietnia była „dniem otwartym” w Urzędzie 
Skarbowym w Suwałkach.

W  godzinach od 9.00 do 13.00. otwarte było Centrum Obsługi 
Urzędu Skarbowego, w którym podatnicy mogli załatwić szereg swo-
ich spraw – m.in.:
– złożyć zeznanie roczne PIT, złożyć deklarację (np. VAT-7), 
– skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do aplikacji 

e-deklaracje i złożyć zeznanie roczne w formie elektronicznej przy 
wsparciu pracownika Urzędu,

– zgłosić do opodatkowania podatkiem od czynności cywilno-praw-
nych umowę kupna-sprzedaży (np. samochodu),

– zgłosić do opodatkowania spadek lub darowiznę składając np. de-
klarację SD-Z2,

– uzyskać informację podatkową (np. o ulgach i odliczeniach po-
datkowych),

– opłacić podatek, itp.
Dodatkowo – odpowiadając na zapotrzebowanie klientów Urzędu 

Skarbowego – w Centrum Obsługi w trakcie „dnia otwartego” dyżuro-
wali specjaliści od opodatkowania dochodu ze sprzedaży nierucho-
mości oraz od opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą.

Joli i Bogdanowi
Pieklikom

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
po śmierci

Teściowej i Matki 
składają przyjaciele z „Krajobrazów”

144/2016

>>
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WYDARZENIA SPORTOWE
DWA ZWYCIĘSTWA WIGIER

Dwa zwycięstwo odnieśli piłkarze suwalskich Wigier w meczach I li-
gi. Najpierw wygrali 1:0 z Chojniczanką w Chojnicach. Zwycięskiego go-
la dla Wigier strzelił Martin Baran w 88 min. meczu. W ostatnią sobotę w 
Suwałkach Wigry  pokonały 3:1 Pogoń Siedlce. To pierwsze od 9 sierpnia 
ubiegłego roku zwycięstwo w meczu ligowym rozegranym w Suwałkach. 

Gole dla Wigier strze-
lili: D. Gąska (25 min.), 
K. Adamek (38 min.) i 
K. Zapolnik (66 min.). 
Dla Pogoni bramkę 
zdobył: D. Gołębiewski 
(23 min.). 

Po 26 meczach 
Wigry z 30 pkt zajmują 
13 miejsce w tabeli. Za 
tydzień suwalska dru-
żyna otrzyma 3 pkt za 

walkower z Dolcanem 
Ząbki, który wycofał się z rozgrywek ligowych. A kolejny mecz Wigry roze-
grają w Suwałkach 29 kwietnia o godz. 19.00 z Miedzią Legnica. 

ŚLEPSK W PÓŁFINALE
Siatkarze Ślepska   Suwałki wygrali 2:1 rywalizację z AZS AGH Kraków w 

ćwierćfi nale rozgrywek I ligi. W dwóch meczach rozegranych w Suwałkach 
Ślepsk wygrał po 3:0 z zespołem z Krakowa. W obu meczach duże znacze-
nie miały pierwsze sety wygrane przez Ślepsk po wyrównanej walce.

W półfi nale siatkarze Ślepska zagrają z drużyną SMS PZPS Spała. Tym 
razem gra toczyć się będzie do trzech zwycięstw. O zwycięstwo w tej ry-
walizacji będzie trudno bo w tegorocznych rozgrywkach Ślepsk trzykrot-
nie grał z SMS PZPS Spała i to rywale częściej wygrywali mecze. Dwa me-
cze w Spale wygrał SMS, a jeden pojedynek w Suwałkach zakończył się 
zwycięstwem Ślepska.

Pierwsze dwa spotkania półfi nałowe zostaną rozegrane w najbliższą 
sobotę i niedzielę w Suwałkach. 23 kwietnia mecz rozpocznie się o 17.00, 
a w niedzielę o 14.00.

Przerwę w rozgrywkach I ligi siatkówki siatkarze Ślepska Suwałki wy-
korzystali na rozegranie meczu sparingowego z kandydatem na  I-li-
gowca SKS Hajnówka. W  Suwałkach Ślepsk wygrał 3:1 (25:16, 25:19, 25:
16, 20:25).

SUKCESY BADMINTONISTÓW
Badmintonista SKB Litpol Malow Suwałki Adam Cwalina grający w 

parze z Przemysławem Wachą przegrał w fi nale gry podwójnej  Finnish 
Open 2016. W fi nale po 54 minutach gry Cwalina/ Wacha przegrali z 
Duńczykami Mathias Christiansen/ David Daugaard, 23-21, 12-21, 21-12. 
W kolejnym turnieju, tym razem rozegranym w Peru, para Cwalina/ Wacha 
wygrali grę podwójną mężczyzn pokonując w fi nale wyżej notowaną pa-
rę z Indii B. Sumeeth Reddy/Manu Attri  21:19, 18:21, 30:28. 

Turniej w Peru dla polskiego debla walczącego o kwalifi kacje na IO w 
Rio de Janeiro był ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającymi się 
26.04. w La Roche (Francja) Mistrzostwami Europy. W La Roche Cwalina/
Wacha rozstawieni są z numerem 6.

Złoty i srebrny medal wywalczyły zawodniczki SKB Litpol Malow 
Suwałki w finałach młodzieżowych mistrzostw Polski rozegranych w 
Białymstoku. W mikście zawodniczka SKB Magda Witek grając w parze z 
Miłoszem Bochatem wygrali 21:18, 21:8 z parą Magda Konieczna/ Krzysztof 
Jakowczuk. W grze podwójnej kobiet zawodniczki SKB Litpol Malow 
Suwałki przegrały 12:21, 15:21 z parą Katarzyna Kutacha/ Joanna Stanisz.

SUKCESY W SUMO I ZAPASACH 
Największe sukcesy w karierze odniosły dwie zawodniczki MLUKS 

Olimpik Suwałki. W Poznaniu Magdalena Szeszko wywalczyła brązowy 
medal mistrzostw Polski juniorek w sumo w kat. 70 kg, a w Chęcinach 
Żaneta Wasilewska była trzecia w II PP kadetek w zapasach dziewcząt w 
kat. 50 kg i awansowała do fi nałów OOM.

MEDALE KARATEKÓW
Dwa medale wywalczyli zawodnicy 

Suwalskiego Klubu Karate w Chełmie 
na 43 Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Karate Kyokushin. Mateusz Krejpcio 
wywalczył złoty medal w kategorii do 
75 kg. Wojciech Żytkiewicz zdobył brą-
zowy medal w kategorii 80 kg. Mateusz 
Krejpcio stoczył trzy walki. Wszystkie 
wygrał bez dogrywek. Pierwszą wygrał 
przez jednogłośne wskazanie sędziów z 
Krzysztofem Strójem z Bukowna. W dru-
giej pokonał przed czasem Marcina Krupę z Dzierżoniowa. W walce fi na-
łowej spotkał się z Markiem Madejem z Zielonej Góry i wygrał z nim w 
pierwszej rundzie, poprzez wskazanie sędziów 3 do 2. 

SUKSS SUWAŁKI W PIERWSZEJ 16 W POLSCE.
W  Białej Podlaskiej rozegrany został ćwierćfi nał Mistrzostw Polski w 

piłce siatkowej młodzików. Siatkarze SUKSS awans do ćwierćfi nału uzy-
skali zdobywając tytuł mistrza województwa podlaskiego. W ćwierćfi -
nale młodzi suwalscy siatkarze wygrali z: Koset Grudziądz 2:0 (25:8 ; 25:
13), AZS UWM Olsztyn 2:0 (25:11 ; 25:15), Serbinów Biała Podlaska2:1 (25:
15 ; 23:25 ; 15:11). W fi nale przegrali 0:2 (19:25, 23:25) z Metro Warszawa. 
Półfi nały Mistrzostw Polski rozegrane zostaną 23-24.04. SUKSS zagra we 
Wrocławiu z Gwardią Wrocław, AZS 2020 Częstochowa i MMKS Maraton- 
LNG Świnoujście.

Od lewej gór-
ny rząd: II 
trener Artur 
Łabacz, Jakub 
Zdancewicz, 
Mateusz Men-
dak, Tomasz 
Zakrzewski, 
Damian Kra-
kowski, Jakub 
Hołubowicz 
(kapitan), 
Jakub Żu-

chowski, I trener Bartosz Jasiński. Od lewej dolny rząd: Grzegorz Zawadzki, 
Dawid Rusak, Seweryn Moczulewski, Michał Jarmołowski, Bartosz Mikielski, 
Patryk Kawko

ZST NAJLEPSZE W KOSZYKÓWCE
Koszykarze Zespołu Szkół Technicznych  wygrali XVII Międzynarodowy 

Turniej Koszykówki Chłopców. Turniej odbywał się pod patronatem 
Prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza. W fi nale ZST spotkał się z ze-
społem LO w Puńsku i wygrał 38:23. W meczu o trzecie miejsce drużyna 
I LO Suwałki z drużyną z Alytusa. Najlepszym zawodnikiem turnieju wy-
brany został Patryk Bagan z ZST.

MŁODZI MISTRZOWIE SZACHOWI
Zwycięstwem Oliwii Tomczak z UMKSz Jaćwież w rywalizacji dziew-

cząt i Mikołaja Słuchockiego z KSz Hańcza wśród chłopców zakończy-
ły się mistrzostwa Suwałk w szachach do lat 8. W rywalizacji dziewcząt 
drugie miejsce zajęła Marta Brzozowska z KSz Hańcza, która wyprze-
dziła Nikolę Milewską z 
UMKSz Jaćwież. Wśród 
chłopców kolejne trze-
cie miejsce zajęli zawod-
nicy KSz Hańcza: Konrad 
Anuszkiewicz i Igor 
Słuchocki. Dzieciom 
gratulujemy i życzymy 
samych dobrych par-
tii na Mistrzostwach 
Polski, które odbędą się 
pod koniec kwietnia.

Fot. M. Orłowska
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Wnioski dostępne są w MOPS w Dziale 
Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń 
pok. nr 2, tel. 875628984 oraz na stronie inter-
netowej www.mops.suwalki.pl

Głównym celem programu „Aktywny samo-
rząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo benefi-
cjentów programu w życiu społecznym, zawo-
dowym i w dostępie do edukacji. 

W 2016 roku preferowane są wnioski doty-
czące osób niepełnosprawnych, które studiu-
ją lub są zatrudnione oraz wnioski w ramach 
Obszaru C Zadanie nr 3.

Program obejmuje następujące obsza-
ry wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transpor-
towej: 

a) zadanie 1 – pomoc w zakupie i monta-
żu oprzyrządowania do posiadanego samo-
chodu,

b)  zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy kategorii B.

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie 
do uczestnictwa w społeczeństwie informa-
cyjnym:

a) zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elek-
tronicznego lub jego elementów oraz oprogra-
mowania,

b) zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w za-
kresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3. Obszar C – likwidacja barier w porusza-
niu się:

a) zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym,

b) zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy koń-

czyny, w której zastosowano nowoczesne roz-
wiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na 
III poziomie jakości,

c) zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanej protezy kończy-
ny w której zastosowano nowoczesne rozwią-
zania techniczne (co najmniej na III poziomie 
jakości).

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktyw-
ności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym.

Adresaci programu:
1. Warunki uczestnictwa osoby niepełno-

sprawnej w programie w module I: 
1/ Obszar A: 
a) zadanie 1:

Øznaczy lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności lub orzeczenie o niepełnospraw-
ności,
Øwiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodo-
wej lub zatrudnienie,
Ødysfunkcja narządu ruchu,

b) zadanie 2:
Øznaczny lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności,
Øwiek aktywności zawodowej,
Ødysfunkcja narządu ruchu,

2/ Obszar B:
Ø znaczny stopień niepełnosprawności lub 
orzeczenie o niepełnosprawności,
Øwiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodo-
wej lub zatrudnienie, 
Ødysfunkcja obu kończyn górnych lub narzą-
du wzroku, 
3/ obszar C:

a) zadanie 2:
Ø znaczny stopień niepełnosprawności lub 

orzeczenie o niepełnosprawności, 
b) zadanie 3 i 4:

Østopień niepełnosprawności, 
Øwiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Øpotwierdzona opinią eksperta PFRON stabil-
ność procesu chorobowego,
Øpotwierdzone opinią eksperta PFRON roko-
wania uzyskania zdolności do pracy w wyniku 
wsparcia udzielonego w programie,

4/ obszar D: 
Øznaczny lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności, 
Øaktywność zawodowa,
Øpełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,

2. Warunki uczestnictwa osoby niepełno-
sprawnej w programie w module II:
Øznaczny lub umiarkowany stopień niepełno-
sprawności, 
Ønauka w szkole wyższej lub szkole policeal-
nej lub kolegium lub przewód doktorski otwar-
ty poza studiami doktoranckimi. 

Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Suwałkach, pok. nr 2, w 
następujących terminach:

1) Moduł I (tryb ciągły): 
od dnia 20.04.2016 r. do 30.08.2016 r. 
2) Moduł II (dwa terminy):
a) od dnia 10.03.2016 r. do 15.04.2016 r. (doty-

czy roku akademickiego 2015/2016),
b) od dnia 01.09.2016 r. do 10.10.2016 r. (doty-

czy roku akademickiego 2016/2017).

Szczegółowe informacje dotyczące pilo-
tażowego Programu „Aktywny samorząd” 
można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Suwałkach ul. 23 Października 20 
lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach przystąpił do realizacji kolejnej edycji pilotażowego programu 
„AKTYWNY SAMORZĄD”.

141/2016

Ogłoszenie
o wynajmie lokali użytkowych i garaży na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. 
w organizacji ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres 

do trzech lat lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy 
Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. Tadeusza Kościuszki 78 B o powierzchni użytkowej 31,49 m2 
– wywoławcza wysokość stawki czynszu 15,00 zł/m2 netto, wa-
dium  700,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele biurowe, usługo-
we, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w insta-
lację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 

2. Tadeusza Kościuszki 96 o pow. użyt. 47,94 m2 – wywoławcza wy-
sokość stawki czynszu – 10,00 zł/m2 netto, wadium 710,00 zł. 

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele biurowe, usługo-
we, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w insta-
lację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. 

3. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A:
– lokal o powierzchni użytkowej 17,37 m2 – wywoławcza wysokość 

stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,

– lokal o powierzchni użytkowej 34,75 m2 – wywoławcza wysokość 
stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 570,00 zł.

Lokale położone są na I piętrze przeznaczone są na cele usługowe, 
handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody.  

Garaże:
4. Teofila Noniewicza 25 o pow. 18,00 m2 – wywoławcza wysokość 

stawki czynszu – 3,00 zł/m2 netto, wadium 80,00 zł.
5. Utrata 56 o pow. 45,60 m2 – wywoławcza wysokość stawki czyn-

szu – 3,00 zł/m2 netto, wadium 210,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2016 r. (czwartek) 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 umowy 
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.  
 142/2016

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

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ

tel. 87 566 28 25
dwutygodnik@bpsuwalki.pl

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

USŁUGI

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą 
Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą 

bocznicą kolejową w Suwałkach.
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach 
Nr LII/582/2014 z dnia 24 września 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, za-
chodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w 
Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 27.04.2016 r. do 31.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej w godzinach w poniedziałki od 8.00 do 
16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miej-
scowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2016 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, po-
kój 26 w godzinach od. 9.00 do 11.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 
1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 15.06.2016 r. 124/2016

n Sprzedam mieszkanie 42 m.kw. w centrum Suwałk, cena 150 tys. 
Tel. 609 791 978

135/2016

Pani

Teresie Dzienuć
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
126/2016

URZĄD MIASTA SUWAŁKI ZAPRASZA
NA SPOTKANIA EDUKACYJNE POŚWIĘCONE

PROFILAKTYCE RAKOWI SZYJKI MACICY
19 i 20 kwietnia 2016 r. w Suwałkach odbędą się spotkania edu-

kacyjne, których celem jest edukacja na temat wirusa brodawczaka 
ludzkiego (HPV), raka szyjki macicy oraz profilaktyki z tym związanej. 
Działanie realizowane jest w ramach Programu Profilaktyki Zakażeń 
Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Suwałkach. Spotkania po-
przedzają akcję szczepień przeciwko HPV, odpowiedzialnego m.in. za 
raka szyjki macicy, finansowanych ze środków miasta.

Rak szyjki macicy (RSM) to drugi pod względem częstotliwości no-
wotwór złośliwy wśród kobiet w wieku 20-44 lat. Według danych z 
Krajowego Rejestru Nowotworów z 2010 roku w Polsce liczba zachoro-
wań na nowotwory złośliwe szyjki macicy wynosiła ponad 3000. Tylko 
w 2010 roku ponad 1700 kobiet zmarło z tego powodu.

Spotkania edukacyjne skierowane są przede wszystkim do rodzi-
ców i ich córek – uczestniczek Programu oraz mediów. Spotkania od-
będą się:

19 kwietnia 2016r. (wtorek) w:
– Gimnazjum nr 6, ul. Minkiewicza 50 o godz. 16.30–17.30
– Gimnazjum nr 4, ul. Klonowa 51 o godz. 18.00–19.00

20 kwietnia 2016r. (środa) w:
– Gimnazjum nr 3, ul. Kościuszki 36/38 o godz. 16.00–17.00
– Gimnazjum nr 1, ul. Kościuszki 126 o godz. 17.15–18.15

Wykłady poprowadzi dr n. med. Teresa Marek-Szydłowska, pediatra 
i immunolog kliniczny. Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć 
się więcej na temat szczepień przeciwko HPV oraz prewencji przeciw-
ko rakowi szyjki macicy.

Szczepionki przeciwko HPV to najmłodsze osiągnięcie nauki o 
szczepieniach. Występuje ok 200 odmian tego wirusa, a za najgroź-
niejsze uważa się typy 16 i 18, które odpowiadają za 70 proc. przy-
padków raka szyjki macicy. Szczepienia połączone z regularnie wy-
konywaną cytologią mogą skutecznie ochronić kobiety przed rakiem 
szyjki macicy. 

Program jest adresowany do dziewcząt urodzonych w 2002 roku. W 
ramach programu dziewczynki z rodzin uprawnionych do świadczeń 
rodzinnych lub karty „Suwalska RODZINA PLUS” bezpłatnie otrzyma-
ją szczepienia przeciwko HPV. Pozostałe dziewczynki płacą tylko 50% 
ceny szczepionki (całkowity koszt wynosi 65,00 x 3 dawki – obejmu-
je tylko połowę ceny szczepionki). Kwalifikacja lekarza do szczepie-
nia jest bezpłatna.

Szczepienia rozpoczynają się w połowie kwietnia i potrwają do 
końca roku. Pierwszą dawkę można przyjąć do 31 maja, więc lepiej 
nie zwlekać i od razu udać się z córką do przychodni.

Realizatorem szczepień jest Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Na 
Klonowej”, ul. Klonowa 40 w Suwałkach. 132/2016

Pani

Halinie Osipowicz
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Pracownicy PWiK 
w Suwałkach Sp. z o.o.

140/2016
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Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nastę-
pujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących wła-

sność Miasta Suwałk:
1. oznaczona działką nr 33920/30 o powierzchni 0,0947 ha, poło-

żona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną 
księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona 
jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy za-
warte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projek-
towanej drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie wydzielo-
na geodezyjnie droga lokalna 3KD jest nie urządzona. Działka nie jest 
uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w latach 
2015-2017.

Cena wywoławcza: 66 290 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć ty-
sięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium: 6 629 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dzie-
więć złotych).

2. oznaczona działką nr 33920/31 o powierzchni 0,0946 ha, poło-
żona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną 
księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona 
jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy za-
warte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projek-
towanej drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie wydzielo-
na geodezyjnie droga lokalna 3KD jest nie urządzona. Działka nie jest 
uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w latach 
2015-2017.

Cena wywoławcza: 66 220 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć ty-
sięcy dwieście dwadzieścia złotych).

Wadium: 6 622 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa 
złote).

3. oznaczona działką nr 33920/32 o powierzchni 0,0942 ha, poło-
żona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną 
księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona 
jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy za-
warte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projek-
towanej drogi lokalnej, oznaczonej na planie 3KD. Obecnie wydzielo-
na geodezyjnie droga lokalna 3KD jest nie urządzona. Działka nie jest 
uzbrojona w media. Budowa sieci wod-kan przewidziana jest w latach 
2015-2017.

Cena wywoławcza: 65 940 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć ty-
sięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

Wadium: 6 594 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 
cztery złote).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w dniach 12 lutego i 
04 kwietnia 2016 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2016 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

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

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 12 maja 2016 roku. W tym 
dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja prze-
targowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia 
o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem 
przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przed-
łożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw spo-
rządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących 
podmiot;

– 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 jednego ze współmał-
żonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na naby-
cie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby po-
zostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość 
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć 
komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne 
oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

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

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon 87 562-81-41.

139/2016

Informacja o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska
 dla miasta Suwałki na lata 2016-2020 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, 
że Uchwałą nr XVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 
marca 2016 r. przyjęty został „Program ochrony środowiska dla miasta 
Suwałki na lata 2016-2020”.

Jednocześnie informuje się, że można zapoznać się z jego treścią 
oraz podsumowaniem dokumentu w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1, pok. Nr 210 w godz. od 7.30 do 15.30. 

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w pu-
blicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w internecie pod adre-
sem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro) oraz w prasie.

122/2016

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczone-
go ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą 

w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 
199, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Suwałkach uchwały Nr XVIII/201/2016 z dnia 30 marca 2016 
r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: 
T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 
5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki w terminie do dnia 20 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 128/2016
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PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 

nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

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

1. działki ozn. nr geod: 22746, 22747 o łącznej powierzchni 1,2032 ha, 
położone w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowane 
jako grunty orne klasy V o pow. 0,5674 ha, pastwiska trwałe na gruntach 
klasy V o pow. 0,0964 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 
0,3919 ha, nieużytki o pow. 0,1475 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. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 241 zł 
(słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych).

Wadium w wysokości 24 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.10.2015 r. i zakończył się wy-

nikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.
Drugi przetarg odbył się w dniu 21 stycznia 2016 r. i zakończył się wy-

nikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.
2. działka ozn. nr geod: 30268/2 o powierzchni 0,0584 ha, położo-

na w Suwałkach przy ul. 23 Października, obręb nr 3, sklasyfikowana ja-
ko grunty orne klasy V o pow. 0,0584 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 go-
spodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. W. 
Sikorskiego, Grunwaldzką, 23 Października, Bakałarzewską i St. Staszica 
w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLV/490/06 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 22.02.2006 r. (opublikowana w Dz. Urz. Województwa 
Podlaskiego nr 94, poz. 924 z dnia 04.04.2006 r.) przedmiotowa działka 
zawiera się w konturze o symbolu 27R – tereny rolnicze.

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

Wadium w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15.10.2015 r. i zakończył się wy-

nikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.
Drugi przetarg odbył się w dniu 21 stycznia 2016 r. i zakończył się wy-

nikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.
3. działki ozn. nr geod: 31989/1, 31989/3 o łącznej powierzchni 0,3206 ha, 

położone w Suwałkach przy ul. Mariana Buczka, obręb nr 7, sklasyfikowane 
jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3206 ha. Termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzy-
stania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach, zatwier-
dzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 
kwietnia 2014 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 
13 maja 2014 r., poz. 1915) działka o nr geod: 31981/1 zawiera się w kontu-
rze o symbolu 6KD – droga publiczna klasy Z – zbiorcza, działka 31989/3 
zawiera się w konturze o symbolu 27R – tereny rolnicze.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 64 zł 
(słownie: sześćdziesiąt cztery złote).

 Wadium w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15.10.2015 r. i zakończył się wy-

nikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.
Drugi przetarg odbył się w dniu 21 stycznia 2016 r. i zakończył się wy-

nikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.
4. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, poło-

żonej w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako 
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).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.10.2015 r. i zakończył się wy-

nikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.
Drugi przetarg odbył się w dniu 21 stycznia 2016 r. i zakończył się wy-

nikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 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 dzier-
żawy – 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 09 maja 2016 r. 
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargo-
wej 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.

 133/2016

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 

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

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwiet-
nia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony zo-
stał na okres 21 dni (od 06.04.2016 r. do 27.04.2016r.) wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 109/2016 z dnia 6 kwietnia 
2016 roku). Dotyczy sprzedaży działek stanowiących wła-
sność Miasta Suwałk, położonych w Suwałkach przy ul. 
Noniewicza, Klonowej, Ciesielskiej, Narutowicza i Buczka.

123/2016

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  rejonu Papierni i Ustronia w Suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmiana-
mi) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XVIII/200/
2016 z dnia 30 marca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu Papierni i Ustronia w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowe-
go planu. Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub 
w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w termi-
nie do dnia 13 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 127/2016
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Zmarł Jan Socha, świetny dzien-
nikarz, znakomity redaktor. W la-
tach 1975-1981 naczelny „Gazety 
Współczesnej”.  Był szefem najlepszym 
z możliwych – wymagał wiele, ale też 
lubił swoich podwładnych i dbał o nich 
jak mało  kto. Jeśli jego dziennikarzowi 
cokolwiek groziło, bo napisał jakiś nie-
prawomyślny tekst, redaktor Socha brał 
całą „winę”  na siebie. Wtedy znaczyło 
to wiele, bo wszyscy, którzy wtedy pra-

cowaliśmy w gazecie, mieliśmy absolutną pewność, że w razie potrzeby 
ujmie się za nami nasz szef.

W swoim czasie i ja tego doświadczyłem, gdy tuż po zatrudnieniu 
w gazecie, popełniłem jakiś niezgodny z obowiązująca wtedy linią 
tekst. Redaktor oczywiście twardo stanął w mojej obronie i tak zwany 
włos z głowy mi nie spadł. Ale to tylko maleńki drobiazg. Prawdziwa 
próba jego charakteru przyszła wraz z karnawałem „Solidarności”. W 
tamtym czasie, w co dziś trudno uwierzyć, „Gazeta Współczesna” by-
ła po prostu znakomita i doprawdy każdy, kto pracował w niej wtedy, 
miał prawo do dumy i wielkiej zawodowej satysfakcji. „Współczesna”, 
obok „Gazety Krakowskiej” i gdańskiego „Głosu Wybrzeża”, była wte-

NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy fragment rozpoznawalnego powszechnie budynku lub 

miejsca. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tego fragmentu i prawidłowe jego określenie. 
Może tak się zdarzyć, że całość poszukiwanego budynku lub miejsca będzie w aktualnym wy-
daniu DwuTygodnika. Tradycyjnie mamy nagrodę dla osóby, która jako pierwsza nadeśle prawi-
dłową odpowiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema Lumiere Suwałki. Na odpowiedzi 
czekamy do 27 kwietnia. Nagrodę za rozwiązanie fotozagadki z nr „7 DTS” otrzymała: Izabela 
Rozmysłowska z Suwałk.

Fragment jakiego suwalskiego obiektu przedstawia zamieszczona powyżej fotografia? 

CHŁODNYM
OKIEM

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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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
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
21.04. czwartek 10.00-12.00 Spotkanie z pszczelarzem – warsztaty z apiterapii – Józef Łukasz Sowulewski
22.04. piątek 16.00-18.00 Warsztaty muzyczne blues – Marian Szaryński, Włodzimierz Marczewski 
26.04. wtorek 10.00-13.00 Dyżur konsultacyjny członka SRS – Jadwiga Sowulewska

17.00-19.00 Warsztaty wokalno-muzyczne zespołu „OCEAN ŻYCIA” – Jadwiga Sowulewska
29.04. piątek 11.00-13.00 Warsztaty rękodzieła ludowego – Karina Sosnowska (stow. „NIE PODRODZE”

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

dy uważana za najbardziej buntowniczą gazetę w Polsce. Jednym z 
największych buntowników przeciw partyjnym porządkom (pozdra-
wiam cię Staszku serdecznie) był ówczesny sekretarz partyjnej orga-
nizacji w gazecie, który chlastał ludową władzę na odlew. Ludowa 
władza nie mogła tego dłużej tolerować i Janek Socha został z ga-
zety, tuż przed stanem wojennym, wyrzucony. 

Ta poufałość to nie przypadek. Wkrótce po tym redaktor Socha przy 
jakiejś okazji zaproponował mi przejście na „ty”, co przyjąłem jako ogrom-
ne wyróżnienie i zaszczyt. A on sam miał prawdziwe powody do żalu, bo-
wiem on – dziennikarska i redaktorska znakomitość – wylądował w dzia-
le listów rolniczego pisma. Ale i wtedy nie narzekał, wiedział, że warto 
było robić tę wspaniałą „Współczesną”, której zawsze wtedy w kioskach 
brakowało, bo szła jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. 

Mam wiele innych powodów, by wspominać redaktora Sochę z naj-
wyższym szacunkiem, ale nie to jest najważniejsze. Był on absolutnie 
przekonany, że na powstałe w 1975 roku województwo suwalskie, jed-
noczące Suwalszczyznę i Mazury, trzeba chuchać i dmuchać, bo to ważne 
dla przyszłości tej ziemi. Dlatego każdy tekst z tego terenu był przez niego 
ceniony i natychmiast publikowany. Suwalczanie nie wiedzą, jak dużo mu 
zawdzięczają, więc choć w ten sposób powiedzmy mu – dziękujemy.

STANISŁAW KULIKOWSKI

ODSZEDŁ ZNAKOMITY CZŁOWIEK
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Wykorzystywanie naturalnych 
zjawisk przyrodniczych do pro-
cesów gospodarczych i jedno-

cześnie ukierunkowanych na ochronę 
środowiska staje się coraz bardziej po-
pularne. Do dość powszechnych tego ty-
pu działań należy między innymi wyko-
rzystywanie odnawialnych źródeł energii. 
Coraz częściej wspomina się też o tzw. 
zielonej infrastrukturze.

Zielona infrastruktura jest to pojęcie 
nowe, jeszcze nie do końca zdefiniowane 
i używane w kontraście do tzw.: szarej in-
frastruktury, czyli infrastruktury miejskiej 
(np.: ulice, kanalizacja, wały przeciw-
powodziowe, itp.). Ogólnie mówiąc, są 
to zielone obszary w miastach, na któ-
rych tworzone są naturalne ekosystemy. 
Pozwalają one na wykorzystywanie natu-
ralnych procesów przyrodniczych w celu 
łagodzenia skutków gwałtownych zjawisk 
pogodowych, powstających w wyniku 
zmian klimatu.

Korzyści z wdrażania rozwiązań wpi-
sujących się w pojęcie zielonej infrastruk-
tury jest bardzo wiele, w tym: zachowanie 
biologicznej różnorodności w przyrodzie, 
naturalne odprowadzanie wód opado-
wych, dostęp do terenów zielonych, czy 
rekultywacja terenów zdegradowanych. 
Dobrym przykładam pozytywnego wpły-
wu zielonej infrastruktury na życie ludzi 
jest tworzenie ogrodów w środku miast. 
Tutaj wykorzystuje się rośliny i glebę ja-
ko naturalny mechanizm wchłaniania 

nadmiaru wody deszczowej spływają-
cej do kanalizacji, zwiększa się obszary 
absorbujące dwutlenek węgla, a tym sa-
mym poprawia jakość powietrza, łagodzi 
miejski efekt podwyższonej temperatury, 
jak również tworzy nowe tereny rekreacyj-
ne. Szczegóły koncepcji rozwoju zielonej 
infrastruktury można znaleźć w rapor-
cie Europejskiej Agencji Środowiska pt.: 
Analiza przestrzenna zielonej infrastruk-
tury w Europie.

W międzyczasie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych działaniami eko-
logicznymi do odwiedzenia Autobusu 
Energetycznego – mobilnego cen-
trum informacyjno-edukacyjnego prze-
ciwdziałania zmianom klimatu, który w 
kwietniu będzie podróżował po wojewódz-
twie podlaskim. Jest to mobilna wystawa 
prezentująca najnowsze, ekologiczne roz-
wiązania technologiczne. Jego aktualną 
trasę można śledzić na stronie interneto-
wej: www.autobusenergetyczny.pl

Autobus Energetyczny 
– działania dla środowiska

Artykuł powstał i został opublikowany w ramach projektu Autobus Energetyczny, 
współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Za teść artykuł odpowiada Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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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

www.dermatolog-suwalki.pl

MARCHEWKOWE 
PRZEDSZKOLE

Pierwsze uro-
dziny Marchewki 
o b c h o d z i ł o 
Przedszkole nr 3 
im. Ojca Święte-
go. W tym dniu 
marchewkow y 
kolor domino-
wał w przedszko-
lu. Przedszkolaki 
p r z yg o tow a ł y 
prezenty urodzi-
nowe dla mar-
chewki. Były też zabawy, oczywiście z marchewką w roli główne, a dzie-
ci poprzez zmysły rozpoznawały smak i kształt marchwi. Przedszkolacy 
również bawiły się przy „marchewkowych przebojach”.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>
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NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY
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Suwałki, ul. Reja 46E
(obok samoobsługowej myjni samochodowej)

Najlepsze marki rowerowe w jednym punkcie

TYLKO DO KOŃCA KWIETNIA!
PROMOCJA NA ROWERY KROSS   n   KREDYT BANKOWY ZERO PROCENT!

137/2016


