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>>ROK CZARNEJ HAŃCZY 
ROZPOCZĘTY

Papierowe regaty rozpoczę-
ły obchody Roku Czarnej Hańczy 
w Suwałkach. W okolicach mostu 
przy ul. Wojska Polskiego miesz-
kańcy Suwałk wystawili do sym-
bolicznego wyścigu swoje pa-
pierowe łódeczki. Finał regat 
papierowych łódek miał miejsce 
na moście przy ul. T. Noniewicza, 
gdzie pracownicy Zarządu Dróg i 
Zieleni wyłowili je z wody tak, by 
rzeka nie została zaśmiecona. 

Happening największą popu-
larnością cieszył się wśród przed-
szkolaków i uczniów szkół, którzy 
postanowili spędzić nad Czarną 
Hańczą Światowy Dzień Ziemi. 

Z dużym odzewem spo-
tkał się konkurs na logo Roku 

Czarnej Hańczy. W ciągu zaledwie tygodnia 
trwania konkursu wpłynęło 31 prac. Jury najwy-
żej oceniło projekt przygotowany przez Jolantę 
Mazurczyk-Tavera. 

Więcej na: WWW.dwutygodniksuwalski.pl

FILATELISTYCZNY
POCIĄG DO KINA

Prawie 500 znaczków z Polski, USA, ale też z Kirgistanu, Czadu, Mali 
czy Turkmenistanu można oglądać na wystawie „Filatelistyczny pociąg 
do kina” otwartej w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. E. 
Plater 33A. W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. Andrzej Strumiłło, 
Honorowy Obywatel Suwałk, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, 
radni oraz suwalscy i oleccy filateliści. Ta wystawa to hołd oddany 
Andrzejowi Wajdzie.

– Wystawa jest kontynuacją obchodów 90-tych urodzin światowej sła-
wy reżysera i Honorowego Obywatela Suwałk – mówi Cz. Renkiewicz.

Znaczki pocztowe pochodzą z kolekcji Muzeum Poczty i Tele-
komunikacji we Wrocławiu. Można na nich podziwiać przede wszystkim 
gwiazdy filmowe i wybitnych reżyserów. Szczególne miejsce w ekspozycji 
zajmują znaczki dedykowane Andrzejowi Wajdzie. Wystawa ma też cha-
rakter edukacyjny. Na planszach znalazły się podstawowe informacje z 
historii kina światowego. Wernisażowi towarzyszył  mini-koncert muzy-
ki filmowej oraz quiz tematyczny. 

Organizatorami wystawy są: Biblioteka Publiczna, Poczta Polska 
oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Suwałkach. 
Znaczki można oglądać do 23 maja.

>>

KWIATY NA LEŚNEJ MOGILE
Jest takie miejsce, w którym, od wielu, wielu lat, Suwalczanie spo-

tykają się 26 kwietnia. Ten dzień to rocznica mordu na Polakach, które-
go na członkach podziemnej organizacji z tak zwanej grupy kapitana 
Stanisława Bielickiego, dokonał niemiecki okupant.

Również w tym roku w 76. rocznicę egzekucji, w Lesie Szwajcarskim, 
przy pomniku pomordowanych, spotkali się mieszkańcy Suwałk, by od-
dać im hołd. Byli wśród nich kombatanci, młodzież szkolna, poczty sztan-
darowe. Władze reprezentowali posłanka Bożena Kamińska, prezydent 
Czesław Renkiewicz, starosta Szczepan Ołdakowski. W imieniu rodzin 
ofiar wzruszające wystąpienie wygłosił Franciszek Wasik , były wojewo-
da suwalski.

Trzeba tu wspomnieć, że grupa Bielickiego powstała już w kilka ty-
godni po wejściu Niemców i była jedną z pierwszych tego rodzaju orga-
nizacji w Polsce.

Na zdjęciu od prawej: Maria Kołodziejska dyrektor Biblioteki Publicznej, An-
drzej Strumiłło, Stanisław Łobacz i Włodzimierz Marczewski z Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego w czasie koncertu muzyki filmowej

Na zdjęciu kombatanci oraz uczniowie z SP nr 6 noszącej imię Aleksandry 
Kujałowicz, która została rozstrzelana w Lesie Szwajcarskim

„PLANETA ENERGII” 
 

Jak zrobić prąd z cytryny i dlaczego włosy na głowie stają dęba, gdy 
pociera się je balonem? Odpowiedzi na te  pytania można uzyskać w 
Suwałkach na Placu Marii Konopnickiej, gdzie na dwa dni, do piątkowego 
popołudnia rozstawiło się miasteczko naukowe „Planeta Energii”.

W mobilnym centrum nauki  czeka Profesorek Wolt, zielony przyja-
ciel dzieci – Energoludek i cała  planetowa ekipa. To oni oprowadzają po 
miasteczku i pokazują  wszystkie jego atrakcje. Mobilne centrum nauki 
będzie stać w piątek (29.04)  
do 14.00 jest dostępne dla 
uczniów podstawówek, od 
15.00 do 18.00 – dla pozo-
stałych mieszkańców.

Wizyta interaktywnego 
miasteczka w Suwałkach to 
nagroda dla uczniów kl. II e 
Szkoły Podstawowej nr 11 
i ich nauczycielki Doroty 
Cyran za zwycięstwo w ogól-
nopolskim konkursie eduka-
cyjnym „Planeta Energii”. 

>>

>>
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71. ROCZNICA 
ZAKOŃCZENIA 

II WOJNY W EUROPIE
Tegoroczne obchody 71. rocznicy zakończenia II woj-

ny światowej w Europie rozpoczną się w Suwałkach 8 ma-
ja  o godz. 10.30 mszą św. w kościele pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Następnie o 11.30  pod pomnikiem Żołnierzy 
Września 1939 przy ul. Wojska Polskiego uroczystości roz-
poczną się odegraniem hymnu państwowego. Po czym za-
planowano: wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk, apel 
pamięci i salwę honorową oraz  złożenie kwiatów pod po-
mnikiem.
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ZDANIEM PREZYDENTA

Fot. K. Mierzejewski

>> ŚWIĘTO NARODOWE 
TRZECIEGO MAJA

Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz zaprasza na uroczyste obchody 
225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

                   PROGRAM OBCHODÓW:
godz. 10.30 – msza św. przed konkatedrą św. 
Aleksandra z udziałem przedstawicieli władz 
państwowych i samorządowych, duchowień-
stwa, kompanii honorowej wojska, pocztów 
sztandarowych, delegacji związków i organiza-
cji kombatanckich, harcerzy i młodzieży szkolnej 
oraz mieszkańców Suwałk
godz. 11.30 – uroczystość w parku Konstytucji 
3 Maja
– wystąpienia okolicznościowe przy muszli kon-
certowej
– złożenie kwiatów pod Dębem Wolności

godz. 12.00 – koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, 
występ zespołu mażoretek oraz WIWAT MAJ, 
TRZECI MAJ! ZPiT „Ejszyszczanie” z Ejszyszek 
(Litwa) – muszla koncertowa w parku Konstytucji 
3 Maja,
 – akcja społecznościowa „Puzzle Wolności”, zaję-
cia rodzinne „W poszukiwaniu 3 maja w muzeum” 
w Muzeum im. Marii Konopnickiej

godz. 19.00 – Muzyczna Majówka u Marii –  kon-
cert Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, 
plac Marii Konopnickiej

Suwałki otrzymają z „Wieloletniego 
Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podlaskiego” dofi nansowanie 
na pięć inwestycji sportowych planowanych 
do realizacji w 2016 roku. To budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy ZS nr 10, dwóch bież-
ni lekkoatletycznych przy SP nr 9 i ZS nr 3, a 
także budowa dwóch obiektów nad Zalewem 
Arkadia: boiska do beach soccera oraz kortów 
tenisowych. Łączna wartość tych wszystkich 
inwestycji sięga 4 350 000 zł, a przyznane do-
fi nansowanie to ogółem 1 258 000 zł.

Pierwsza z tych inwestycji będzie polegać 
na budowie boiska do piłki nożnej z zaple-
czem oraz bieżni i skoczni w dal przy Zespole 
Szkół nr 10, przy ulicy Jerzego Antoniewicza 
5 w Suwałkach. Koszt tej inwestycji to 2 800 
000,00 zł – przyznane dofinansowanie to 
793 400 zł, co stanowi 28,3% kosztów zada-
nia.

Drugie zadanie inwestycyjne to budowa 
bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 
9 oraz przy Zespole Szkół nr 3. Wartośch tych 
inwestycji to 500 000,00 zł, a przyznane dofi -
nansowanie wynosi 150 000 zł, co stanowi 30% 
kosztów budowy.

W ramach zadania przy Szkole Podstawowej 

nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego przy ulicy 
Hamerszmita powstanie czterotorowa bieżnia 
prosta 60 m i skocznia w dal w uzupełnieniu 
istniejącego Orlika oraz plac zabaw dla dzie-
ci. Przy Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Szpitalnej 
66 powstanie czterotorowa bieżnia prosta 60 
m i skocznia w dal również jako uzupełnienie 
istniejącego Orlika. 

Kolejna inwestycja to projekt zgłoszo-
ny do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
pn. „Zalew łączący pokolenia”. Ta inwestycja 
polega na budowie boiska wielofunkcyjne-

go do sportów plażowych (do beach soccera 
i gry w piłkę siatkową plażową) nad Zalewem 
Arkadia. 

W ramach inwestycji zostaną zamontowa-
ne również niezbędne urządzenia oraz infra-
struktura towarzysząca. Realizacja inwestycji 
kosztować będzie 450 000,00 zł, a przyznane 
dofi nansowanie sięgnie 135 000 zł, co stano-
wi 30% kosztów.

Ostatnia z modernizacji, na które udało 
nam się pozyskać dofi nansowanie, to remont 
kortów tenisowych przy ulicy Zastawie. W ra-
mach inwestycji zaplanowano budowę dwóch 
kortów zewnętrznych o wymiarach 36,64 m x 
33,77 m wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i 
zagospodarowaniem terenu. Koszt tej inwe-
stycji szacujemy na 600 000 zł z całego  dofi -
nansowanie wyniesie 180 000 zł, co stanowi 
30% kosztów zadania. 

Cieszę się, że wszystkie te zadania będą 
w tak dużym stopniu dofi nansowane. Dzięki 
środkom z „Wieloletniego Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego” 
łatwiej będzie nam udźwignąć ciężar tych in-
westycji a nasze szkoły i przestrzeń miejska 
wzbogaci się o kolejne wartościowe obiekty. 
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ŚWIATOWY DZIEŃ 
INWALIDY

Wspierajmy osoby niepełnosprawne w realizacji ich praw 
i potrzeb- to hasło, pod którym obchodzony jest w tym roku 
Światowy Dzień Inwalidy. Suwalskie obchody tego święta zorga-
nizował Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział 
Okręgowy w Państwowej Szkole Muzycznej.

Światowy Dzień Inwalidy ma uświadomić każdemu koniecz-
ność wspierania ludzi o ograniczonej sprawności, potrzebują-
cych pomocy i zrozumienia. 

BĘDZIE NOWA HALA?
Już nawet za dwa la-

ta może powstać w 
Suwałkach nowa hala wi-
dowiskowo-sportowa na 
2100 miejsc – taką infor-
mację przekazał dzienni-
karzom podczas konfe-
rencji prasowej prezydent 
Czesław Renkiewicz . 
Konferencja odbyła się 
przy stadionie Wigier, 

czyli tam, gdzie ma powstać nowa hala.
– Warunkiem koniecznym, by  hala powstała, jest dofinanso-

wanie tej inwestycji przez ministerstwo sportu – mocno podkre-
ślił prezydent. – Jeśli dofinasowania nie będzie, budowa nie ru-
szy – mówił Czesław Renkiewicz.

Lokalizacja przyszłej hali właśnie przy stadionie piłkar-
skim wynika z faktu, że jest tam praktycznie gotowa infra-
struktura, co w istotny sposób zmniejsza koszty inwesty-
cji. Potrzebę nowej hali  podkreślał Dariusz Mazur, prezes 
Wigier, a jeszcze bardziej uradowany perspektywą nowocze-
snej areny sportowej był Wojciech Winnik (na zdjęciu), siat-
karz i prezes Ślepska, bo właśnie tu siatkarze mają tu rozgry-
wać swoje mecze. 

Według wstępnych szacunków koszt budowy ma wynieść 15-
20 milionów złotych, z czego połowę ma pokryć ministerstwo 
sportu. – Jeśli nie uda się tych pieniędzy zdobyć za rok, wystąpi-
my o nie w kolejnym roku, bo bez tego budowa nie jest możliwa 
– raz jeszcze podkreślił prezydent.
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>> >>MÓJ PODATEK SUWAŁKOM
Jeszcze tylko do 6 maja 

trwa loteria pn. „Mój Podatek 
Suwałkom”. Każdy kto zade-
klaruje odprowadzenie po-
datku PIT do Suwałk będzie 
mógł wygrać cenne nagrody 
o łącznej wartości 30.000 zł. 
Prezydent Suwałk zaprasza do 
pobrania wniosku i wrzucenia 

go do jednej z dwóch urn, które znajdują się w Urzędzie Miejskim i w Urzędzie 
Skarbowym. Można też wypełnić elektroniczny formularz na stronie interneto-
wej www.mojpodateksuwalkom.pl

– Loteria pod nazwą „Mój Podatek Suwałkom” jest skierowana do wszystkich, 
którzy rozliczą deklarację podatkową PIT za 2015 rok w Suwałkach wskazując su-
walski adres zamieszkania  – przypomina Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa do 6 maja. Wszyscy, którzy spełnią warun-
ki i zgłoszą się do zabawy, będą mogli wygrać nagrody o łącznej wartości 30.000 zł, w 
tym nagrodą główną – bon zakupowy o wartości 10.000 zł. Kolejna osoba wylosuje 
bon o wartości 4.000 zł, a następnych osiem osób bony zakupowe o wartości 2.000 
zł każdy – wszystkie do zrealizowania w okresie roku w sieci ogólnokrajowych mar-
ketów RTV AGD. Losowanie nagród odbędzie się 17 maja w Urzędzie Miejskim. 

Więcej na: WWW.mojpodateksuwalkom.pl

>>

KOMU FLAGĘ?
W piątek (29.04) o godzinie 9.00 w patio Urzędu 

Miejskiego, prezydent Czesław Renkiewicz po raz 
kolejny przekaże mieszkańcom Suwałk dwieście 
biało-czerwonych flag.

Dzięki takim akcjom w pierwsze dni maja Suwałki będą wyglądały odświętnie. 
Flaga to jeden z symboli narodowych, jest oznaką naszej pamięci o wydarzeniach 
historycznych, ważnych dla naszego kraju i narodu. Pojawienie się na naszych do-
mach flag narodowych będzie demonstracją naszych uczuć patriotycznych.

>>

NAJLEPSZE DYPLOMY
Prezydent Czesław Renkiewicz wręczył nagrody w pierwszej edycji konkursu 

na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Suwałkami. Nagrodę 2000 
zł w kategorii prace licencjackie/inżynierskie otrzymała Ewa Karwowska za pra-

cę pt. „Ofensywa estetycz-
na dla miasta Suwałki i ele-
menty małej architektury 
w przestrzeni publicznej”. 
Nagrodę 3000 zł w katego-
rii  prace magisterskie ode-
brała Gabriela Tomkiewicz 
za pracę pt. „Analiza moc-
nych i słabych stron regio-
nu Suwalszczyzny dla roz-
woju turystyki”. Komisja 
konkursowa wyróżni-
ła kwotą 1000 zł pracę 
Pauliny Staniszewskiej 
pt. „Studium maszyn lata-
jących”

– Konkurs pokazał, że  wielu młodych Suwalczan nie zapomina skąd pochodzi 
i to jest warte nagrodzenia – podsumował konkurs Cz. Renkiewicz, który jedno-
cześnie zapowiedział, że już niebawem zostanie ogłoszona jego II edycja.

Na konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Suwałkami 
wpłynęło w sumie 14 prac, w tym: 7 licencjackich/inżynierskich i 7 magisterskich. 
Niestety nie wpłynęła żadna praca w kategorii praca doktorancka.

>>

Na zdjęciu Tadeusz Chludziński (z mikrofonem w dłoni) przewodni-
czący PZERiI Oddziału Okręgowego w Suwałkach
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Ciąg dalszy na str. 6

WYDARZYŁO SIĘ
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n Ciało 23-letniego mężczyzny znale-
ziono na poddaszu klatki schodowej bloku 
przy ulicy Kowalskiego. Z pierwszych infor-
macji wynika, że mężczyzna mógł przedaw-
kować  narkotyki. Ciało 23-latka przewiezio-
no do prosektorium w celu wykonania sekcji 
zwłok.

n Nad Zalewem Arkadia odbył się 
bieg charytatywny na rzecz dzieci z auty-
zmem. Organizatorem tego wydarzenia był 
suwalski Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Suwałkach. Celem akcji było 
zwrócenie uwagi na dyskryminację i izolację, 
jakich doświadczają ludzie z autyzmem, a tak-
że wyrażenie solidarności z nimi.

n Czterolatki z Niepublicznego 
Przedszkola Nr 1 „Zielony Zakątek” przygo-
towały z okazji Dnia Ziemi” przedstawienie 
„Nasza Ziemia”. Najmłodsi przypominają, że 
każdy z nas, czy to duży czy mały, może stać 
się ekologiem i nie trzeba do tego większego 
nakładu pracy czy zbyt wiele czasu. Przecież 
wszyscy tu mieszkamy.

n 31-letni k ierujący oplem na ul. 
Modrzewiowej doprowadził do zderze-
nia z bmw. W wyniku wypadku kierują-
ca bmw trafiła do szpitala. Badanie alko-
matem wykazało, że uczestnicy wypadku 
byli trzeźwi. Kierowcy opla zatrzymano 
prawo jazdy. Szczegółowe okoliczności i 
przyczyny tego zdarzenia wyjaśniają su-
walscy policjanci.

n 17-letni mieszkaniec gminy Rutka 
Tartak, kierując osobówką, na ul. Wojska 
Polskiego najechał na tył poprzedzającego 
go auta i uciekł. Jak się okazało, miał prawie 
promil alkoholu w organizmie i kierował bez 
uprawnień. Grozi mu do 2 lat pozbawienia 
wolności i zakaz prowadzenia pojazdów na-
wet do lat 10.

n Suwalski ratusz ogłosił przetarg na za-
kup i montaż 18 nowych kamer do monito-
ringu ulicznego oraz rejestratora sieciowe-
go do centrum monitoringu. Nowe kamery 
będą miały większą rozdzielczość obrazu, 
co ma zapewnić wyraźniejszy obraz z miej-
skich kamer. Obraz z tych kamer będzie prze-
syłany szybszym światłowodem, a nie dro-
gą radiową. Nowy rejestrator ma zapewnić 
przechowywanie większej ilości zarejestro-
wanego materiału. Kamery mają pojawić 
się na suwalskich ulicach w ciągu najbliż-
szych tygodni.

>>
W DNIU UKAZANIA SIĘ DWUTYGO-
DNIKA SUWALSKIEGO 494 UCZNIÓW 
III KLAS LICEUM ORAZ 328 UCZNIÓW 
IV KLAS TECHNIKUM Z SUWALSKICH 
SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH, KOŃCZY 
ROK SZKOLNY. 4 MAJA PRZYSTĄPIĄ 
DO EGZAMINU MATURALNEGO.

Jak przygotowani są uczniowie do te-
gorocznych matur zapytaliśmy dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 1 Alicję Węsierską-
Kwiecień.

– Myślę, że uczniowie III LO są świetnie przy-
gotowani do zdawania egzaminu dojrzałości. 
Dzięki temu, że nauczyciele, rzetelnie pracując 
na każdej lekcji, realizują podstawę programo-
wą. Pamiętajmy jednak, że oprócz wiedzy bar-
dzo ważne jest dobre samopoczucie danego 
dnia, odporność psychiczna na stres, czy też 
przysłowiowy łut szczęścia.

Uczniowie III LO tego szczęścia mają 
chyba dużo? 

– Można tak żartobliwie powiedzieć. Od 
wielu lat w naszym liceum zdawalność matur 
jest stuprocentowa. Przychodzi do nas mło-
dzież zmotywowana do nauki, która myśli po-
ważnie o swojej przyszłości. Oczywiście nie 
wszyscy uczniowie są idealni. I tutaj ważna jest 
współpraca rodziców z nauczycielami w proce-
sie wychowawczym i nauczania. Poza tym na-
sza kadra ciągle się doskonali, podnosi swoje 
kwalifikacje. Nauczyciele uczący w III LO są eg-
zaminatorami, niektórzy pełnia funkcję wery-
fikatorów, czyli zajmują się sprawdzaniem eg-
zaminatorów.

Aleksander Koprowski – finalista etapu centralnego XLII Olimpiady 
Historycznej: Po maturze chciałbym studiować prawo na Uniwersytecie 
Gdańskim lub Uniwersytecie w Białymstoku. Uważam, że jest to kierunek przy-
szłościowy i co ważne po skończeniu tych studiów można znaleźć zatrudnie-
nie. 

Justyna Toczyłowska – posłanka i członek Komisji Problemowej XXI se-
sji Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz koordynator XXII sesji SDiM, przewodniczą-
ca grupy inicjatywnej ds. utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta w Suwałkach, 
aktywistka społeczna: Chciałabym dostać się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu na kierunek psychologii uruchomiony w roku akademickim 2016/2017. 
Wiem, że konkurencja będzie duża, gdyż w tym roku przyjętych zostanie jedynie 
80 studentów. Alternatywą jest kierunek marketing i zarządzanie. Będąc student-
ka nadal będę chciała działać i zachęcać młodzież do własnego rozwoju i aktywi-

zacji społecznej. 

Sebastian Kuczyński, mimo że uczy się w klasie humanistycznej swoją przy-
szłość łączy z muzyką. Jest też uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej II stop-
nia w Suwałkach, na wydziale instrumentalnym o specjalności organy: Bardzo 
ważne jest dla mnie zdanie matury, mimo tego, ze swoja przyszłość wiążę z mu-
zyką. Planuję dalsze doskonalenie gry na organach na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie.

MATURY CZAS ZACZĄĆ

W naszym liceum, podobnie jak w innych 
szkołach ponadgimnazjalnych w naszym mie-
ście, funkcjonuje system wspierania maturzy-
stów. Z budżetu miejskiego otrzymaliśmy pie-
niądze na realizację programu „Matura – klucz 
do sukcesu”. Są to dodatkowe zajęcia z przed-
miotów maturalnych.

Oprócz tego nasi nauczyciele organizu-
ją dodatkowe zajęcia tzw. fakultety z przed-
miotów, które będą zdawane przez uczniów. 
I tutaj trzeba pochwalić kadrę pedagogiczną, 
która niejako oddolnie podjęła tę inicjatywę. 
Organizujemy też próbne matury dla wszyst-
kich uczniów klas trzecich. W tym roku odbyły 
się dwie ogólne i szereg mniejszych, w obrębie 
klas. Próbne arkusze egzaminacyjne otrzymu-
jemy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a 
także pozyskujemy je od wydawnictw – finan-
suje je rada rodziców, lub też sami je układamy. 
Przeprowadzamy też małe klasowe sprawdzia-
ny z poszczególnych przedmiotów. Moim zda-
niem nasi maturzyści do egzaminów są bardzo 
dobrze przygotowani.

O swojej przyszłości mówią maturzyści klasy III E:
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Ciąg dalszy na str. 8

WYDARZYŁO SIĘ
n Oszuści, usiłujący wyłudzić pieniądze 

metodą „na wnuczka, policjanta, kuzyn-
kę...”, nie próżnują. Niestety, pomimo wielu 
apeli i ostrzeżeń ze strony policji munduro-
wi nadal otrzymują zgłoszenia o udanych pró-
bach oszustw. Ofiarą przestępców padł 58-la-
tek z Suwałk, który najprawdopodobniej został 
oszukany metodą na tzw.  „policjanta”. Ten sam 
model działania zastosowali wczoraj przestęp-
cy w stosunku do innych mieszkańców Suwałk. 
Próbowali oszukać jeszcze 6 innych osób.

n W Supraślu w sesji naukowej „Czwart-
kowy Obiad u Diabetyków” uczestniczy-
li członkowie Koła Miejskiego Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Suwałkach oraz 
członkowie Oddziału Rejonowego. Smaczne i 
zdrowe jedzenie o prawidłowej glikemii było 
tylko miłym i smacznym dodatkiem do przeka-
zanej wiedzy. Wyjazd suwalskiej grupy był do-
finansowany przez suwalski samorząd.

n Zarząd Województwa Podlaskiego na 
posiedzeniu  20 kwietnia odwołał dotych-
czasowego prezesa Zarządu WOSiR Szelment 
Andrzeja Cieśluka i rekomendował Radzie 
Nadzorczej na to stanowisko Pawła Żuka. 
Rada Nadzorcza wybrała Pawła Żuka na no-
wego prezesa WOSiR Szelment.

n Ponad 50 ukaranych mandatami kierow-
ców za przekroczenie prędkości oraz jeden, 
który w terenie zabudowanym przekroczył 
dopuszczalną prędkość o 55 km/h, to wynik 
akcji „Prędkość” przeprowadzonej przez su-
walską drogówkę.

n Szkoła zawodowa, by kształcić na odpo-
wiednim poziomie i być na bieżąco z technolo-
giami, musi stale rozwijać się i nawiązywać róż-
ne formy współpracy z otoczeniem. Zespół Szkół 
nr 6 im. Karola Brzostowskiego gościł partnerów 
szkoły, czyli warszawskie SGGW, Politechnikę 
Białostocką i Fabrykę Mebli Forte S.A. Dyrektor 
ZS nr 6 Joanna Woronko (na zdjęciu) podpisała 
z parterami szkoły umowy – porozumienia o re-
alizacji zadań, mających na celu wysoką jakość i 
atrakcyjność kształcenia w zawodach.

>>

Po rezygnacji z funkcji w Radzie Miejskiej 
przez poprzednią przewodniczącą Jadwigę 
Mariolę Szczypiń, która wybrała pracę na sta-
nowisku Podlaskiego Kuratora Oświaty, poja-
wiła się konieczność wyboru nowego prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. O to stanowisko 
ubiegali się: Dorota Anna Jabłońska (zgło-
szona przez klub PiS) i Zdzisław Przełomiec 
(zgłoszony przez klub „Łączą nas Suwałki”). W 
pierwszym głosowaniu D. A. Jabłońska otrzy-
mała 11 głosów, a Z. Przełomiec otrzymał 10 
głosów i 1 wstrzymujący się. Do wyboru po-
trzebnych było 12 głosów. W drugim głoso-
waniu D. A. Jabłońska otrzymała 10 głosów, a 
Z. Przełomiec 11 i 1 wstrzymujący się. Po dru-
gim głosowaniu radni przerwali sesję do piąt-
ku (29.04) do godz. 16.00. Wcześniej radni by-
li dużo bardziej zgodni. Poza jedną, wszystkie 
uchwały przyjęli jednogłośnie.

„AKTYWNY SENIOR”
Radni przyjęli Program „Aktywny Senior”. 

Program to system ulg i rabatów na towary i 

usługi oferowane przez instytucje kultury, re-
kreacji, sportu i przedsiębiorców prywatnych.

Obecnie miejskie instytucje oferują ulgi dla 
seniorów:
– 50% ulgi w komunikacji miejskiej, w tym bez-

płatne przejazdy dla osób powyżej 70 lat,
– ulgi na bilety wstępu do aquaparku i pływalni 

przy ul. Wojska Polskiego (promocja obejmu-
je dotychczasowe „Czwartki seniora” rozsze-
rzone o ulgowe wejścia w poniedziałki w go-
dzinach 6-8 w aquaparku, a w pływalni przy 
ul. Woj. Polskiego promocja polega na ulgo-
wym wstępie we wtorki i środy w godzinach 
6.10–7.45 oraz 17.50-19.25 – w cenie 4,50 zł/
95min),

– ulgi na bilety wstępu do SOK na wybrane 
wydarzenia kulturalne organizowane przez 
SOK oraz ulgi proponowane w ramach cyklu 
„ Środy seniora w SOK”,

– ulgowe bilety wstępu dla osób w wieku 
powyżej 65 lat, emerytów, rencistów do 
Muzeum Okręgowego,

– bezpłatne, cykliczne zajęcia w MIDICENTRUM 
Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej.

Przewodnicząca Rady Seniorów Jadwiga 
Sowulewska zaproponowała, żeby przedsię-
biorcy prywatni, którzy przystąpią do progra-
mu „Aktywny Senior”, mogli oznaczyć swoje fir-
my specjalna naklejką.

MŁODZIEŻOWA RADA 
Radni powołali Młodzieżową Radę Miasta 

Suwałki. Jest to finał inicjatywy suwalskiej mło-
dzieży, która w 2015 r. wystąpiła z taką propo-
zycją. W skład Młodzieżowej Rady wchodzą 
uczniowie szkół podgimnazjalnych. Sesje 
Młodzieżowej Rady powinny odbywać się nie 

SESJA BEZ PRZEWODNICZĄCEGO

ZAPYTANIA RADNYCH

W czasie kwietniowej sesji ośmioro radnych zadało pytania prezydentowi Suwałk.
Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” zwróciła uwagę na ustawę, która wprowadza obowią-

zek zmiany nazw ulic, placów nawiązujących do komunizmu lub faszyzmu i potrzebę przeanalizowania 
nazw suwalskich ulic. W odpowiedzi prezydent Czesław Renkiewicz przypomniał, że powołał zespół 
do spraw nazewnictwa ulic w Suwałkach, któremu przewodniczy Andrzej Chuchnowski i ma nadzie-
ję, że ten zespół zajmie się tym problemem. Radna zapytała też o stacjonarne policyjne patrole obser-
wujące w samochodach na sygnale ruch uliczny. Komendant miejski policji Jacek Tarnowski poinfor-
mował, że jest to część wojewódzkiej prewencyjnej akcji „Błysk” (więcej piszemy o tym na str. 9). 

Tadeusz Czerwiecki z klubu Prawa i Sprawiedliwości zaproponował podświetlenie suwal-
skich murali. Prezydent Cz. Renkiewicz uważa, że sprawa podświetlenia i wyeksponowania no-
cą trzech suwalskich murali  to kwestia otwarta, ale kosztowna i możliwa do sukcesywnej reali-
zacji. Prezydent poinformował, że w tym roku pojawi się czwarty suwalski mural – tym razem na 
budynku przy ul. Noniewicza 87 (na przeciwko PKO) z wizerunkiem patrona tej ulicy. Radny za-
proponował oznakowanie tablicami informacyjnymi inwestycji sfinansowanych z Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że jest to propozycja do zastano-
wienia się oraz poinformował o rozszerzeniu zakresu inwestycji realizowanej w ramach tegorocz-
nego budżetu obywatelskiego na Osiedlu Kamena, co jest efektem spotkania z mieszkańcami te-
go osiedla. Na tym spotkaniu ( pisaliśmy o tym na łamach DTS) zgłoszono szereg problemów, które 
wymagają uporządkowania. I tak boisko na Os. Kamena ma uporządkować OSiR, a skwer zagospo-

 XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH WCIĄŻ TRWA. W ŚRODĘ RADNI 
PRZERWALI SESJĘ PO DWÓCH NIEUDANYCH PRÓBACH WYBORU PRZEWODNI-
CZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ. 

Dorota Anna Jabłońska Zdzisław Przełomiec 
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rzadziej niż raz na trzy miesiące. Rada zajmie 
się m.in. przedstawianiem opinii w sprawach 
dotyczących młodzieży wobec suwalskie-
go samorządu, reprezentowaniem suwalskiej 
młodzieży na forum krajowym i międzyna-
rodowym oraz inicjowaniem i promowaniem 
działań o charakterze społecznym, edukacyj-
nym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, 
ekologicznym i charytatywnym. Za tą decyzję 
radnym i prezydentowi Suwałk podziękowała 
przedstawicielka grupy inicjatywnej Justyna 
Toczyłowska.

WŁĄCZANIE CKP
NIE JEDNOGŁOŚNE

Jedyną uchwałą, którą na XIX sesji rad-
ni przyjęli nie jednogłośnie była decyzja 
w sprawie włączenia Centrum Kształcenia 
Praktycznego do Zespołu Szkół nr 6 im. Karola 
Brzostowskiego. Uzasadniając swoją propo-
zycję prezydent Czesław Renkiewicz mówił 
o potrzebie wzmocnienia szkolnictwa zawo-
dowego i niemożliwości utrzymywania do-
tychczasowego stanu organizacyjnego CKP, 
bo to stanowi realną groźbę utraty pracy od 
września dla dziesięciu pracowników tego 
Centrum. Prezydent  zadeklarował, że podej-
mie wszelkie działania, żeby wszystkim pra-
cownikom CKP zapewnić pracę po włącze-
niu do ZSz nr 6. Nauczyciele mogą znaleźć 
pracę w tym Zespole bądź w Zespole Szkół 
Technicznych. Pracownikom administracji i 
obsługi też będzie proponowana praca w su-
walskich szkołach. 

Zastępca prezydenta Ewa Sidorek poinfor-
mowała, że chętni pracownicy CKP będą mieli 
pierwszeństwo przy zatrudnieniu w nowopow-
stałym Żłobku Miejskim przy ul. Kamedulskiej. 

Irena Schabieńska z PiS zaniepokoiła się 
brakiem, w jej ocenie, konsultacji z pracow-
nikami CKP. E. Sidorek nie zgodziła się z tym 
stwierdzeniem. Wyliczyła szereg spotkań, któ-
re odbyły się w tej sprawie. Andrzej Łuczaj z 
PiS zwrócił uwagę na problem właściwego po-

działu branż zawodowych pomiędzy ZSz nr 6 i 
ZST. Również w tej sprawie zastępca prezyden-
ta zadeklarowała wolę konsultacji z pracowni-
kami obu szkół. Prezydent w podsumowaniu 
dyskusji stwierdził, że nie włączenie CKP do 
ZSz nr 6 spowoduje to, że Centrum będzie wy-
kluczone z możliwości pozyskania pieniędzy z 
funduszy zewnętrznych na modernizację swo-
jej bazy dydaktycznej. Po ożywionej dłuż-
szej dyskusji 14 radnych głosowało za włącze-
niem CKP do ZSz nr 6, a 8 radnych z PiS (radny 
Grzegorz Gorlo był nieobecny na sesji) wstrzy-
mało się od głosu.

DOTACJE NA ZABYTKI
Radni przyznali dotacje na remonty zabyt-

ków wpisanych do rejestru zabytków na terenie 
Suwałk w 2016 r. Przyznano dotacje na:
– molennę przy ul. Sejneńskiej 37A – kwota 

40 000. zł,
– budynek przy ul. T. Kościuszki 98 – kwota 

20 000. zł,
– budynek przy ul. Wigierskiej 11 z oficyną ul. 

Wigierska 9 – kwota 30 600 zł,
– budynek przy ul. W. Gałaja 24 – kwota 20 000 zł,
– kaplicę cmentarną przy ul. Bakałarzewskiej – 

kwota 20 000 zł,
– budynek przy ul. W. Gałaja 43 – kwota 2 400 zł,
– kościół ewangelicko-augsburski przy ul. T. 

Kościuszki 12 – kwota 17 000 zł,

daruje Zarząd Dróg i Zieleni. T. Czerwiecki zaproponował nazwanie jed-
nej z suwalskich ulic imieniem bohaterskiego suwalczanina, płk Jerzego 
Dąbrowskiego. Prezydent zapowiedział, że przekaże sprawę do zespołu 
do spraw nazewnictwa ulic.

Bogdan Bezdziecki z klubu Prawa i Sprawiedliwości zapytał o możli-
wość poszerzenia składu zespołu do spraw nazewnictwa ulic o dyrekto-
ra Archiwum Państwowego. Prezydent poinformował, że jest już po roz-
mowach i w najbliższym czasie dyrektor Archiwum Państwowego oraz 
ks. Jarema Sykulski znajdą się w składzie tego zespołu.

Jacek Juszkiewicz z klubu Prawa i Sprawiedliwości zapytał o przy-
szłość osób zatrudnionych do obsługi boisk Orlika przy Zespole Szkół nr 
3 i SP nr 9. Zastępca prezydenta Suwałk Ewa Sidorek poinformowała, że 
dotychczasowy program obsługi tych boisk kończy się i od nowego roku 
szkolnego nastąpi zmiana sposobu obsługi wszystkich boisk przyszkol-
nych, a nie tylko „ Orlików”, tak, by były one bardziej dostępne.

Wojciech Pająk z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytał o możliwość 
wsparcia finansowego WOPR. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, 
że pieniądze na ten cel są w tegorocznym budżecie, ale WOPR musi o nie 
wystąpić. Natomiast ratownicy nad Zalewem Arkadia i nad jez. Czarnym 
w Krzywem są utrzymywani przez suwalski OSiR.

Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej powrócił do sprawy prze-

budowy ul. Krzywólka. Cz. Renkiewicz poinformował, że dokumentacja 
przebudowy tej ulicy jest w opracowaniu, a w maju planuje spotkanie z 
mieszkańcami tej ulicy.

Irena Schabieńska z klubu Prawa i Sprawiedliwości zwróciła uwagę na 
potrzebę utworzenia w suwalskich szkołach zawodowych klas kształcących 
fachowców do pracy w drogownictwie. Zastępca prezydenta Suwałk Ewa 
Sidorek poinformowała, że są organizowane różne kursy przez suwalskie pla-
cówki oświatowe przygotowujące fachowców w różnych dziedzinach. Radna 
zaproponowała zmianę sposobu promocji kształcenia zawodowego w gim-
nazjach. E. Sidorek stwierdziła, że widzi potrzebę zmiany sposobu działania 
doradców zawodowych, którzy powinni poznać zapotrzebowanie suwalskich 
zakładów pracy i do tego dostosować swoje działania. Poinformowała też, że 
w nowym roku szkolnym doradcy zawodowi będą zatrudniani w suwalskich 
szkołach dopiero po przedstawieniu harmonogramu swoich działań.

Kamil Lauryn z klubu „Łączą nas Suwałki” zwrócił uwagę na nie-
porządek na boisku przy ul. Daszyńskiego 3, którym administruje 
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. W odpowiedzi radny 
Tadeusz Czerwiecki, wiceprezes tej spółdzielni poinformował, że w cza-
sie sesji administrator osiedla sprawdził stan tego boiska i było ono upo-
rządkowane. Jednak możliwe, że czasowo boisko może być w niewłaści-
wym stanie, ale wynika to z tego, że jest to boisko ogólnodostępne. 

– kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła przy 
ul. Wojska Polskiego 34 – kwota 50 000 zł.

BĘDZIE BUDŻET OBYWATELSKI 
W 2017 R.

Radni postanowili, że w przyszłym roku 
ponownie będą realizowane w Suwałkach 
inwestycje w ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Proponuje się na ten cel 
2 mln zł. 

STRATEGIA PROMOCJI, 
KĄPIELISKO I INNE

Radni przyjęli Strategię Promocji Suwałk do 
2020 roku, w której logo i hasło promocyjne po-
zostają bez zmian. Ma pojawić się za to nowa im-
preza masowa – festyn rodzinny w styczniu. W 
tym roku, tak jak od kilku lat, powstanie kąpieli-
sko „Arkadia” na zalewie Arkadia spełniające wy-
mogi prawa wodnego. W ubiegłym roku było 
to jedyne takie kąpielisko w podlaskiem. Radni 
ustali też tryb powoływania Suwalskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego której kaden-
cja została wydłużona z dwóch do trzech lat. 
Ponadto suwalska Rada uchwaliła m.in. Miejski 
Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy 
Zastępczej do 2018 r., miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego pomiędzy ulicami 
Reja i Szpitalną, zmiany w budżecie miejskim i 
oceniła zasoby pomocy społecznej za 2015 r.

WTOREK Z RADNYM

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 10 maja zapraszają Andrzej Łuczaj oraz Wojciech Malesiński z Prawa i 

Sprawiedliwości. Natomiast 17 maja na suwalczan czekają Józef W. Murawko z Bloku 
Samorządowego oraz Wojciech Pająk z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z rad-
nymi 24 maja zapraszają Zdzisław Przełomiec oraz Anna Ruszewska oboje z Klubu Radnych 
„Łączą nas Suwałki”.

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 poniedziałek, od 15.30 do 
17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.
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KULTURA DOCENIONA
Suwałki zajęły trzecie miejsce wśród miast 

na prawach powiatu w zestawieniu wydatków 
na kulturę w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca w latach 2010-2014. Tak wynika z naj-
nowszego rankingu przygotowanego przez 
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.  
Jak podaje ranking „Wspólnoty” w latach 2010-
2014 suwalski samorząd na kulturę przeznaczył  
prawie 90 mln zł, co daje 5,81% udziału wydat-
ków na kulturę w całym budżecie miasta. 

– W latach 2010-2014 udało nam się nie tyl-
ko wybudować nowoczesny obiekt Suwalskiego 
Ośrodka Kultury czy przeprowadzić generalny 
remont Muzeum Okręgowego, ale też umocnić 
naszą sztandarową imprezę Suwałki Blues Festival oraz wprowadzić szereg innych wydarzeń kul-
turalnych, jak chociażby cyklicznie organizowane koncerty na nowym Placu Marii Konopnickiej pn. 
„Na dywaniku u Marii” – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

W najbliższych latach suwalski samorząd zamierza wykonać remont budynku Muzeum Marii 
Konopnickiej. Kapitalny remont przejdzie również budynek Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. 
Noniewicza. Szacuje się, że koszt obu inwestycji może pochłonąć blisko 11 mln. zł. Pieniądze na ten 
cel Suwałki chcą pozyskać z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wnioski na dofinan-
sowanie obu inwestycji zostały już złożone w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie.

>>

WYDARZYŁO SIĘ
n Wśród 14 instytucji, którym Ministerstwo 

Rozwoju przyznało akredytacje, a tym samym 
formalnie stały się one ośrodkami innowacji, 
znalazł się Park Naukowo-Technologiczny 
Polska Wschód w Suwałkach. Proinnowacyjne 
usługi świadczone przez park dla sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw uzyskały 
wsparcie ministerstwa.

n Sukcesy tancerzy suwalskiego 
Studia Dance Zone na mistrzostwach 
Polski Federacji WADF w Białych Błotach 
i na Międzynarodowym Festiwalu Tańca 
SPACE 2016 w Wilnie. Suwalscy tance-
rze na mistrzostwach Polski wywalczy-
li dwa pierwsze miejsca (Grupa Team i  
Trio Artistic Show – Katarzyna Jurczyk, 
Maja Andruczyk i Nina Żegaczewska),
dwa drugie miejsca i dwa czwarte.  W Wilnie 
zdobyli trzy pierwsze lokaty: Grupa Kropki, 
Grupa Motyle i Grupa Team.

n Suwalscy policjanci zatrzymali 18-lat-
ka podejrzewanego o rozbój. Przy ul. Reja 
mężczyzna prawdopodobnie prysnął po-
krzywdzonemu w twarz gazem, potem po-
bił i zabrał srebrny zegarek. Napastnik usły-
szał zarzut rozboju, do którego się przyznał. 
Grozi mu kara od 3 do nawet 12 lat pozba-
wienia wolności.

n Sukcesy młodych artystów z suwal-
skiego Studia Beciaki. W Międzynarodowym 
Konkursie Piosenki „Aprilia Pilieni” w łotew-
skiej Bauska, Maja Kałęka zajęła drugie w 
najmłodszej kategorii, a rywalizowała z re-
prezentantami 11 państw. Z kolei Sebastian 
Walento zdobył drugie miejsce na festiwali 
„Kwiecień – Plecień” w Sierpcu.

n Ekologia! Mądre słowo. A co znaczy?” 
– tego próbowały dowiedzieć się dzie-
ci z Przedszkola nr 7. Z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ziemi w przed-
szkolu zorganizowano cykl zabaw i dzia-
łań zachęcających dzieci do dbania o naszą 
planetę. Został rozstrzygnięty konkurs pla-
styczno – techniczny „Eko zabawka”, w któ-
rym wzięło udział wielu małych konstrukto-
rów wraz z rodzicami. Wszyscy uczestnicy 
dostali pamiątkowe dyplomy i upominki.

„Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B.
Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie…”

Albert Einstein

Tę dewizę „Debeściaki”, czyli ucznio-
wie klasy III D ze Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Suwałkach od dawna traktują jako własną. Stąd 
sukcesy już nie tylko na miarę własnej szkoły 
czy miasta, lecz na skalę krajową i międzyna-
rodową. Właśnie niedawno zespół, w skład 
którego wchodzą Natalka Kubitzka, Lena 
Ceckowska, Maja Mróz, Julka Radziszewska, 
Gabrysia Suski, Adrian Bieńkowski i Adam 
Minkiewicz zdobył I miejsce podczas XI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności 
Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni, 
która odbyła się we Wrocławiu. Teraz przed ni-
mi kolejne ogromne wyzwanie – wygrana 
ta daje im bowiem prawo do reprezentowa-
nia naszego kraju w światowej olimpiadzie, 
która już niebawem odbędzie się w Stanach 
Zjednoczonych. Opiekunkami tych nieprawdo-
podobnie zdolnych dzieciaków są Małgorzata 
Pol i Ilona Kruszyńska-Marczyk. 

Rozmawiać z nimi to prawdziwa radość, 
są inteligentne, sympatyczne no i – przede 
wszystkim - bardzo kreatywne, co oznacza, że 
w każdej sytuacji potrafią znaleźć właściwe roz-
wiązanie każdego problemu. – Nigdy nie ma ta-
kich samych zadań – mówi z powagą Natalka 
Kubitzka, szefowa drużyny „Debeściaków”. 
– Nie wiemy, jakie będziemy mieli zadanie do 
wykonania i zawsze musimy sobie poradzić sa-
mi – mówi nie bez dumy. We Wrocławiu było to 
zadanie teatralne. – Sami musieliśmy przygo-
tować stroje, dekoracje, przygotować cała in-
scenizację – opowiadają z widoczną satysfak-

cją dzieci. I suwalskie dzieciaki poradziły sobie 
z tym znakomicie, wygrały.

- No i teraz zaczęły się nasze kłopoty – mó-
wi Małgorzata Pol. – Mamy zaproszenie do 
Stanów, co niestety kosztuje sporo pieniędzy. 
Szkoła nie jest w stanie tych kosztów pokryć, 
więc staramy znaleźć pieniądze na wyjazd w 
każdym możliwym miejscu. Już wiadomo, za 
co bardzo dziękujemy, że wspomoże nas prezy-
dent miasta, ale to ciągle zbyt mało. Apelujemy 
więc do wszystkich, którzy są w stanie, by po-
mogli naszym zdolnym dzieciakom – mówi 
opiekunka dzieci.

Pieniądze na wsparcie „Debeściaków” moż-
na przekazywać na konto Fundacji Wspierania i 
Rozwoju Kreatywności, nr rachunku: PKO BP 16 
1020 1127 0000 1202 0070 1219. Koniecznie 
z dopiskiem: Darowizna na rzecz drużyny 
Debeściaki z Suwałk.

INTELIGENTNE I KREATYWNE>>
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>> BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI
I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki! Udowadniały to dzieci z suwal-

skich przedszkoli podczas X Miedzyprzedszkolnego Turnieju Wiedzy Przedszkolaka 
„Jestem bezpieczny”, który odbył się w Przedszkolu nr 2. 

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą o szeroko rozumianym bezpieczeń-
stwie a także umiejętnościami prawidłowego reagowania w sytuacjach trudnych. 

Do zmagań konkursowych przystąpiły wszystkie suwalskie przedszkola publiczne, 
po jednym 3-osobowym zespole z każdej placówki, łącznie 27 przedszkolaków. Dzieci 
rozwiązywały wiele bardzo trudnych zadań, z którymi oczywiście wszystkie zespoły do-
skonale sobie poradziły. Najmłodsi m.in. opisywali sposoby reagowania wobec ewen-
tualnych zagrożeń, rozwiązywali „wystrzałowe” zagadki ukryte w balonach, prezento-
wali pozycję obronną w przypadku ataku agresywnego psa. W tym konkursie nie było 
przegranych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody, które ufun-
dował suwalski WORD.

MIJA JUŻ PONAD 1,5 MIESIĄCA OD 
POWOŁANIA KOMENDANTA MIEJSKIE-
GO POLICJI W SUWAŁKACH NADKO-
MISARZA JACKA TARNOWSKIEGO. 
ZADALIŚMY MU PARĘ PYTAŃ DOTY-
CZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA W NA-
SZYM MIEŚCIE. 

Samorząd Suwałk podjął decyzję 
o wprowadzeniu zakazu wyprzedza-
nia dla ciężarówek na miejskim odcinku 
drogi krajowej „ósemki” w Suwałkach. 
Zakaz nie obejmie jednak całej drogi, 
tylko jej jednojezdniowe odcinki. Jakie 
jest pana zdanie na ten temat.

– Wprowadzenie zakazu wyprzedzania na 
całym przebiegu ósemki w Suwałkach, z jed-
nej strony podwyższyłoby bezpieczeństwo, 
z drugiej strony utrudniłoby życie mieszkań-
com. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 
skutecznie spowalniają „szarżujących” kie-
rowców ciężarówek, a jeszcze skuteczniej 
czynią to patrole naszej drogówki. Stosujemy 
zasadę – zero tolerancji dla kierowców TIR-
ów łamiących przepisy – mierzymy prędkość, 
sprawdzamy trzeźwość kierowców. Jesteśmy 
skuteczni, w ciągu doby wystawiamy od kil-
kunastu do kilkudziesięciu mandatów. Nasza 
obecność na drodze i nasze działania na pew-
no poprawiają bezpieczeństwo.  

Pozostając przy zagadnieniach drogo-
wych, związanych z tranzytem przez 
miasto oraz okolicę Suwałk, panuje w 
świadomości naszego społeczeństwa 
przekonanie, że kierowcy zagraniczni 
popełniający wykroczenia drogowe są 
u nas bezkarni. 

– Kierowcy zagraniczni za przewinie-
nia dostają mandaty gotówkowe. Nie po-
jadą dalej dopóki nie zapłacą. Oczywiście 
zdarzają się oporni, którzy tłumaczą, że 
nie mają przy sobie gotówki. W takiej sy-
tuacji informowani są, że trafią na tzw „do-
łek” czyli do policyjnej izby zatrzymań. To 
wystarczy. Znajduje się gotówka lub karta 
płatnicza, mandat jest opłacony, ukarany 
może jechać dalej. 

Trwa opracowywanie Mapy 
Bezpieczeństwa, w jakiej fazie się ona 
znajduje?

– Odbyliśmy około 50 spotkań, zarówno 
w mieście, jak i na terenie całego powiatu. 
Postulaty mieszkańców są różne, ale głównie 
dotyczą poprawy bezpieczeństwa na drogach, 
reaktywowania zlikwidowanych posterunków 
policji, zwiększenia ilości patroli. Przychylamy 
się do próśb mieszkańców. Z naszej analizy wy-
nika, że posterunek policji w Bakałarzewie jest 
rzeczywiście potrzebny. Zaczęliśmy już pracę 
nad jego reaktywacją. 

Cieszymy się, że mieszkańcy zaczynają za-
uważać swoich dzielnicowych. Jest to pierw-
sze ogniwo kontaktu z policją. Wykaz dzielni-
cowych wraz z kontaktami telefonicznymi jest 
zamieszczony na naszej stronie internetowej 
www.suwalki.policja.gov.pl . Chcemy, by poli-
cjanci byli bliżej społeczeństwa, żeby nas się 
nie bali, żeby informowali o swoich proble-
mach. Oczywiście policji bać się powinni ci, co 
mają coś na sumieniu. 

Nie czekamy biernie na powstanie rapor-
tu w sprawie Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
wprowadzamy zmiany w naszej pracy, wynika-
jące ze spotkań z mieszkańcami.

 
Jakie największe zagrożenia dla bezpie-

czeństwa widzi pan w Suwałkach?
– Miasto nie wyróżnia się szczególnie w tej 

kwestii, może poza jednym, uszkodzeniami 
mienia. Odnotowujemy dużą ilość uszkodzeń 
samochodów, stojących na parkingach osie-
dlowych, porysowane karoserie, pourywane 
lusterka. Sprawcy są trudni do wykrycia, chyba 
że są świadkowie lub zapisy z monitoringu. Ale 
zapewniam, pracujemy nad tym. Zaczyna się 
sezon rowerowy. Zwracam się do posiadaczy 
przysłowiowych dwóch kółek. Spisujmy nume-
ry ramy lub róbmy zdjęcia swoich rowerów, jak 
też numerów ramy. W wypadku kradzieży ułatwi 
to nam znacznie jego odnalezienie. Apeluję też o 
niezostawianie rowerów pod blokami. Linka sta-
lowa, to żaden problem dla złodzieja. 

Mieszkańcy zaniepokojeni są radiowoza-
mi z włączonymi „kogutami” ustawiony-
mi w różnych częściach naszego miasta 
– czytelnicy pytają czy policji skończyły 
się pieniądze na paliwo?

– Cieszę się, że są komentarze, to znaczy, że 
nasza akcja jest zauważana. Radiowozy usta-
wiamy przy przejściach dla pieszych i w miej-
scach, gdzie dochodziło do potrącenia pie-
szych. Są to działania prewencyjne. Kierowca 
ma zdjąć nogę z gazu, odłożyć komórkę, spraw-
dzić, czy są zapięte pasy. 

Co prawda do wakacji jeszcze trzy mie-
siące, ale czy planuje się wzmocnienie 
patroli wodnych oraz pieszych na uli-
cach Suwałk, czy planowane są też inne 
działania? 

– Mamy cztery motorówki, przeszły bada-
nia techniczne, są sprawne i już zwodowane, 
mamy przeszkolonych policjantów. W tym ro-
ku poszerzymy obszar patrolowania o jezio-
ro Szelment. Liczymy, jak co roku, na wspar-
cie samorządu Suwałk na opłacenie służb 
ponadnormatywnych policjantów – czyli do-
datkowych patroli pieszych. Otrzymamy też 
wsparcie z Białegostoku na okres letni w po-
staci dodatkowych patroli. Możemy więc wy-
poczywać bezpiecznie.

ZAUFAJ POLICJI
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Na „Rozgrzewkę” przed  tegorocznym Suwałki Blues Festiwal  w 

SOK przed licznie zgromadzoną „suwalską młodzieżą bluesową”, jak 
stwierdził prowadzący koncert Jan Chojnacki, wystąpił zespół „Blues 
Junkers” (na zdjęciu poniżej). Zespół ten wygrał drugą edycję Konkursu 

Zespołów Bluesowych pod-
czas SBF 2015. 

Koncert bezpośrednio 
transmitował Program 3 Pol-
skiego Radia w audycji 
„Bielszy Odcień Bluesa”. 
W trakcie transmisji można 
było posłuchać nie tylko zna-
komitego bluesa, ale poznać 
także szczegóły tegorocz-
nego Suwałki Blues Festival 

i trzeciej edycji konkursu zespołów bluesowych w ramach SBF 2016.
Udział w konkursie można zgłaszać do 10 czerwca, a zakwalifi kowane 

zespoły w dniach 8-9 lipca zaprezentują się na żywo podczas SBF na scenie 
na placu Marii Konopnickiej. Zwycięzcy przyznana zostanie nagroda Grand 
Prix SBF – nagroda Prezydenta Miasta Suwałk (statuetka) wraz z nagrodą 
pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz kwalifi kacja do udziału i reprezento-
wania naszego kraju w ramach European Blues Challenge 2017 w Danii.

ROZGRZEWKA PRZED SUWAŁKI BLUES FESTIWAL
Powiększa się grono gwiazd, które pojawią się na tegoroczny Suwałki 

Blues Festival. Na suwalskich scenach bluesowych pojawią się też: Otis 
Taylor oraz kwartet Blues Pills. O innych gwiazdach tegorocznego SBF 
pisaliśmy w poprzednim wydaniu DTS. Przypomnijmy, że w Suwałkach 
wystąpią m.in. Waglewski Fisz Emade z towarzyszeniem Suwalskiej 
Orkiestry Kameralnej i Gospel Choir, The Delta Saints, Aynsley Lister, Willie 
& The Bandits, Rona Sayer Junior & Charlotte Joyce oraz bez wątpienia 
największa gwiazda SBF 2016 Warren Haynes The Ashes & Dust.

Będą też śniadania bluesowe i koncert akustyczne. Nie zabraknie też 
dodatkowych m.in. ulicami Suwałk przejedzie platforma z muzykami 
grającymi bluesa oraz kawalkada motocykli, a na suwalskiej Alei Gwiazd 
Bluesa na ulicy Chłodnej zostanie odsłonięta kolejna tablica z nazwiska-
mi gwiazd festiwalu.

OTIS TAYLOR – amerykański piosenkarz 
bluesowy, multiinstrumentalista grający 
na gitarze, banjo, mandolinie i harmonij-
ce. Jego muzyka, to fuzja pierwotnych ga-
tunków muzycznych w surowej formie. Otis 
Taylor to prawdziwy „król trance-bluesa”. 
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O szansach na to zwycięstwo rozmawiamy 
z mecenasem JERZYM SZLESZYŃSKIM, pre-
zesem Suwalskiego Kluby Badmintona. 

– Panie prezesie, będzie ten 15. tytuł?
– Cóż tu powiedzieć, to oczywiste, że bę-

dziemy się o to bić do ostatniej lotki, bo na-
prawdę zdobycie 15. tytułu mistrza kraju 
w olimpijskiej dyscyplinie to byłby wspania-
ły sukces, ale zawodnicy Hubala też myślą 
o wygranej, grają tam bardzo mocni zawod-
nicy, między innymi trzech najlepszych singli-
stów w Polsce. Nie będzie więc łatwo.

– Czyżby była to asekuracja na wypa-
dek niepowodzenia?

– Nie, absolutnie wierzę w zwycięstwo, ale 
muszę się liczyć z realiami. Białostoczanie ma-
ją mocny skład i wielką ochotę, by nareszcie nas 
pokonać. To przecież derby naszego regionu. W 
tej sytuacji liczę na pomoc naszych kibiców, na 
ich doping. Będzie nam bardzo potrzebny.

– W rundzie zasadniczej pokonaliście 
białostoczan, i to dwukrotnie. 

– To prawda, ale za każdym razem po zacię-
tych spotkaniach. W Suwałkach wygraliśmy 4:2, 

zaś w Białymstoku było 3:3 i o naszej wygranej 
zdecydował tak zwany „złoty set”. Jak widać mu-
simy się liczyć z naprawdę zaciętym meczem, w 
którym mogą decydować niuanse. A to gwaran-
tuje wielkie, prawdziwe emocje. Stąd powta-
rzam apel do kibiców, naszych sympatyków, by 
przyszli i pomogli nam swoim dopingiem. 

– Tym razem, jeśli idzie o emocje, 
pierwszoplanowe role prawdopodobnie 
przypadną paniom, prawda?

WALCZĄ O TYTUŁ MISTRZA POLSKI
JUŻ NIEBAWEM, W SOBOTĘ 7 MAJA, ROZEGRA SIĘ DECYDUJĄCA BATALIA 
O TYTUŁ DRUŻYNOWEGO MISTRZA KRAJU W BADMINTONIE. MIEJSCE BATALII 
– HALA OSIR W SUWAŁKACH, GODZINA 10.00. DO BOJU STANĄ NAJLEPSZE W 
OSTATNICH LATACH ZESPOŁY – SKB LITPOL-MALOW SUWAŁKI I HUBAL BIAŁY-
STOK. JEŚLI WYGRAJĄ SUWALCZANIE, BĘDZIE TO ICH, UWAGA, JUŻ 15. TYTUŁ 
MISTRZA POLSKI W 43. LETNIEJ HISTORII TYCH ROZGRYWEK! JEDNOCZEŚNIE 
ROZEGRANY BĘDZIE MECZ O BRĄZOWY MEDAL POMIĘDZY AZS-AWF OLSZTYN 
A AZS-AGH KRAKÓW.

– Tak, mecz singlistek to może być prawdzi-
wy hit. Naprzeciw naszej, znakomitej Febby 
Annguni, stanie Alesja Zajcewa. Pierwsza to 
czołowa zawodniczka Indonezji, która wielokrot-
nie reprezentowała swój kraj, a przecież wiado-
mo jaka to w badmintonie potęga. Białorusinka 
Zajcewa to ćwierćfi nalistka Mistrzostw Europy. 
Tak więc emocje gwarantowane. Ale w pozosta-
łych grach na pewno też nie zabraknie mocnych 
wrażeń. W grze mieszanej w barwach suwal-
skich obok niezwykle doświadczonego i uty-
tułowanego Michała Łogosza zagra Kamila 
Augustyn lub Febby Annguni, w deblu pa-
nów Adam Cwalina i Łukasz Moreń, w deblu 
pań Annguni z Augustyn lub Magdą Witek, w 
grze pojedynczej Maciej Poulakowski i bardzo 
obiecujący, jeszcze junior Michał Sobolewski. 
Tu trudno będzie o punkty, bo Hubal ma trzech 
najlepszych polskich singlistów.

– Suwalczanie tytuły mistrzów Polski 
zdobywają seryjnie. Kto wie, czy nie 
większym jednak sukcesem jest to, że 
badmintoniści suwalskiego klubu czte-
rokrotnie bronili barw Polski na naj-
większej sportowej imprezie świata 
– Igrzyskach Olimpijskich. Czy jest szan-
sa, by po raz piąty to się wydarzyło?

– Jest. Nasz Adam Cwalina wspólnie z 
Przemysławem Wachą (Technik Głubczyce) 
mają realne szanse zdobyć olimpijskie kwali-
fi kacje w deblu. To byłby piękny sukces, kolej-
ny piąty olimpijski start. 

– Trzymamy więc kciuki i za 15 tytuł 
mistrza Polski, i za 5 olimpijski start. 
Dziękuję za rozmowę.

– I ja dziękuję i raz jeszcze zapraszam do 
hali OSiR.

PS. Adam Cwalina wywalczył olimpijską kwa-
lifi kację. Więcej na str. 13
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PRZED NAMI DŁUGI MAJOWY WEEK-
END, A WIĘC I WIĘCEJ WOLNEGO CZA-
SU. RÓŻNE INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE 
SIĘ KULTURĄ I REKREACJĄ PRZYGO-
TOWAŁY MNÓSTWO PROPOZYCJI SPĘ-
DZENIA WOLNEGO CZASU W SUWAŁ-
KACH I NA SUWALSZCZYŹNIE. OTO 
NASZYM ZDANIEM NAJCIEKAWSZE.

29 KWIECIEŃ PIĄTEK

n godz. 19.00 – rozpoczy-
na się 16. Wielka Majówka z 
Rozmarino. Na początek 
Project Dżem, czyli koncert 
niezapomnianych przebo-
jów zespołu Dżem w wyko-

naniu suwalskich muzyków z gościem specjal-
nym Pawłem Tymińskim. Wstęp bezpłatny.

30 KWIECIEŃ SOBOTA

n Wycieczka rowerowa OSiR on tour-za-
chód na trasie Suwałki-Bakałarzewo-Filipów-
Osowa-Suwałki. Dystans ok. 67 km.

n Rozpoczęcie sezonu turystycznego w 
Wigierskim Parku Narodowym. Wystawa 
przyrodnicza „Nad Wigrami”  (fot. ze strony 
parku) i wystawa et-
nograficzna „Ocalić 
od zapomnienia” w 
Krzywem oraz wy-
pożyczalnia rowe-
rów czynna w godz. 
9.00-16.00.

n „Aktywna majówka” w Twierdzy 
Jaćwingów – Park Linowy w Udziejku po-
trwa 4 dni (od 30.04 do 3.05). A w programie 
m.in. biegi, zajęcia zumba i fitness, pokazy 
jazdy konnej. Szczegóły na: www.twierdza-
jacwingów.pl

n W Szelmencie o godz. 
13.00 startują zawodnicy ry-
walizujący w dwudniowym 
(30.04-1.05) OFF ROAD, czy-
li rajdzie samochodów tere-
nowych. 

n godz. 20.00 – w Ogrodzie Letnim Rozmarino 
odbędzie się koncert pamięci Tadeusza Nalepy 
i Miry Kubasińskiej. Wystąpią zespół DRESZCZ 
i goście: Paweł Tymiński, Wojciech WuWu 
Wasilewski, Anna Szafranowska, Adam 
Marszałek, Krzysztof Krzesicki, Agata Patoła, 
Zygmunt Szulc, Romuald Bejnar i Tomasz 
Kamiński. Wstęp bezpłatny.

n Wcześniej, bo o godz. 16.00, także w 
ogrodzie, kolejna odsłona Suwalskiego Slamu 
Poetyckiego. Mateusz Gawliński i Mateusz 
Sidorek zapraszają na dużą dawkę poezji 
i wyjątkowych przeżyć. Piszesz? Chcesz się 

sprawdzić przed szeroką publiką? Slam jest 
właśnie dla Ciebie! Wstęp bezpłatny.

1 MAJA NIEDZIELA

n Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami” 
i wystawa etnograficzna „Ocalić od zapo-
mnienia” w Wigierskim Parku Narodowym w 
Krzwem oraz wypożyczalnia rowerów czynna 
w godz. 9.00-16.00. Rejsy łodzią Leptodora II – 
Stary Folwark Muzeum Wigier o godz. 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00.

n godz. 9.30 – „Biegaj z RESO” – pora-
nek biegowy na stadionie lekkoatletycznym– 
udział bezpłatny.

n godz. 17.00 – widowisko taneczno-mu-
zyczne pt. „Powróćmy jak za dawnych lat” z 
przebojami z lat 20-tych i 30-tych XX wieku 
w wykonaniu zespołu „Troczanie” – Duża 
Scena SOK, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 10 zł w 
kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n godz. 19.00 w Rozmarino na scenie 
Ogrodu Letniego wystąpi Jennifer Batten 
– legendarna, uznana na całym świecie gi-
tarzystka. Batten przez 10 lat współpraco-
wała z królem popu Michaelem Jacksonem. 
Druga część koncertu z zespołem w składzie: 
Łukasz Gorczyca – bass, Tomasz Dominik – 
dr, Jacek Prokopowicz – kb. Wstęp na kon-
cert – 40 zł (przedsprzedaż), w dniu koncertu 
– 50 zł. Wejściówki do nabycia w Piano Barze 
przy ul. Kościuszki 75.

n godz. 19.00 – Koncert TSIGUNZ 
FANFARA AVANTURA – plac Marii 
Konopnickiej, wstęp wolny.

2 MAJA PONIEDZIAŁEK

n Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami” 
i wystawa etnograficzna „Ocalić od zapo-
mnienia” w Wigierskim Parku Narodowym w 
Krzwem oraz wypożyczalnia rowerów czynna 
w godz. 7.00-16.00. Rejsy łodzią Leptodora II 
– Stary Folwark Muzeum Wigier o godz. 
10.00,11.00,13.00, 14.00.

n godz 12.00 – pokaz jazdy konnej 
w Twierdzy Jaćwingów – Park Linowy w 
Udziejku.

n godz. 17.00 – happening teatralny Teatru 
Form Czarno-Białych PLAMA z okazji DNIA 
FLAGI RP „DZIŚ ONA BIAŁO-CZERWONA” – plac 
Marii Konopnickiej, wstęp wolny

n godz. 19.00 w Ogrodzie Letnim 
Rozmarino wystąpi zespół DRAH. Zespół kon-
certował m.in. z: ARMIĄ, DEZERTEREM.

n godz. 19.00 – Koncert MAKABUNDA – 
plac Marii Konopnickiej, wstęp wolny.

3 MAJA WTOREK

n Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami” 
i wystawa etnograficzna „Ocalić od zapo-
mnienia” w Wigierskim Parku Narodowym 
w Krzwem oraz wypożyczalnia rowerów 
czynna w godz. 9-16. Rejsy łodzią Leptodora 
II – Stary Folwark Muzeum Wigier o godz. 
10.00,11.00,13.00, 14.00.

n godz. 9.00 – wycieczka rowerowa na 
trasie Suwałki (start z pl. M. Konopnickiej) – 
Szurpiły – Twierdza Jaćwingów Park Linowy 
w Udziejku – Wodziłki – Suwałki

n godz. 10.00 – Rowerem do Szelmentu – 
wycieczka rowerowa z Suwałk do Szelmentu 
trasą Green Velo – wyjazd z parkingu przy 
C.H. Kaufland.

n godz. 12.00-14.00 – Muzeum Marii 
Konopnickiej zaprasza do uczestnic-
twa w akcji społecznościowej PUZZLE 
WOLNOŚCI i udziału w minigrze muzealnej 
„W Poszukiwaniu 3 Maja” oraz prezentacjach 
GRH „Garnizon Suwałki” i innych uczestni-
czących w spotkaniu stowarzyszeń, grup, 
osób i rodzin. Tego 
dnia na dziedzińcu 
Muzeum im. Marii 
Konopnickiej przy-
gotowana zostanie 
wspólnie najwięk-
sza flaga w biało-
czerwonych bar-
wach. Powstanie 
z puzzli przygoto-
wanych przez uczestników spotkania. Więcej 
na: http://mk.muzeum.suwalki.pl/

n godz. 12.00 – koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca EJSZYSZCZANIE (Ejszyszki, Litwa) – 
„WITAJ MAJ, TRZECI MAJ!”, park Konstytucji 3 
Maja, wstęp wolny.

n godz. 19.00 – w Rozmarino zabrzmią zna-
ne i lubiane rytmy żeglarskie w wykonaniu su-
walskiej Zmiany Wachty, wstęp bezpłatny.

n godz. 19.00 – Koncert Kapeli Zespołu 
Pieśni i Tańca SUWALSZCZYZNA – plac 
Marii Konopnickiej, wstęp wolny.

MAJÓWKA W SUWAŁKACH I NA SUWALSZCZYŹNIE
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CINEMA LUMIERE 
ZAPRASZA:

od 29 kwietnia – „Księga Dżungli” 2 + 3D, „Letnie przesilenie” (dra-
mat wojenny), „Królowa pustyni” (dramat historyczny), „Bóg nie umarł 
2” (dramat/ religijny), „Rachet i Clank” 2+3D (anim./przyg.), „Piąta fala” 
(przyg./s.-f.); „Szefowa” (komedia); od 1 do 3 maja – „Wszystko gra” (musi-
cal); od 6 maja – „Dzielny kogut Maniek” (anim./przyg.), „Młody Mesjasz” 
(religijny/biblijny), „Dzień Matki”(komedia); od 13 maja – „Był sobie czło-
wiek” (anim./przyg.), „Summer Camp” (horror),

10 maja – „Niewygodna prawda” (dramat biograficzny)– kino konesera,
18 maja „Dama w Vanie” (komediodramat)– babskie wieczory

Od 29 kwietnia do 5 maja Cinema Lumiere Suwałki za-
prasza w dniach 29.04–5.05 na Festiwal Filmowy Wiosna 
Filmów. Wszystkie festiwalowe seanse rozpoczynają się 
o godz. 18.00:

29 kwietnia – „Kwiat wiśni i czerwona fasola” (dramat), 
30 kwietnia – „Fair Play” (dramat), 1 maja – „Subtelność” 
(komediodramat), 2 maja – „Wojna” (dramat wojenny), 3 
maja – „Wszyscy albo nikt” (komediodramat), 4 maja – 
„Dobra żona” (dramat), 5 maja – „Chevalier” (komedia).

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 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: 
„Księga dżungli”, „Piąta fala”, „Królowa pustyni”.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA:
n pierwsze w 2016 roku spotkanie z cyklu ART-PLAST.  W 

ruch pójdą najróżniejsze surowce wtórne. Powstaną z nich wy-
sokie wieże, które mają upiększyć parkową część suwalskie-
go placu Marii Konopnickiej. Sobota, 30.04 godz. 11:00-13:00
plac Marii Konopnickiej.  Wstęp wolny. 

n koncert finałowy II SoulWałki Gospel  ork-
shop – na scenie Phillip Carter Jazz & Gospel – wo-
kaliści z USA i Wielkiej Brytanii, Suwalska Orkiestra 
Kameralna, festiwalowy chór gospel, jazz band 
oraz DANCE ACADEMY, DOTYK, FLEX, RADOŚĆ, 
ZPiT SUWALSZCZYZNA. W tle – prezentacja mikro-
fotografii Marka Misia. Niedziela, 8.05, godz. 19.00, 
Duża Scena, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 35 zł w kasie 
SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu 

Patronat medialny „DwuTygodnik Suwalski”;
n Konfrontacje Talentów 

Wokalnych „ŚWIETLIK2016”. Po 
raz dwunasty młodzi miesz-
kańcy powiatu suwalskiego 
zaprezentują swoje wokalne 
umiejętności. Początek: po-
niedziałek, 16.05, godz. 10:00, 
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła 
II 5.Wstęp wolny. 

Patronat medialny „Dwu-
Tygodnik Suwalski”;

n Dyskusyjny Klub Filmowy – film „Anomalia”. Początek sean-
su 4.05. 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

PAŃSTWOWA SZKOŁA 
MUZYCZNA I I II STOPNIA 

W SUWAŁKACH ZA
PRASZA NA:

n Koncert zespołu Meadow 
Quartet i perkusisty Tomasza 
Sowińskiego, który rozpocznie 
się 6 maja o godz. 20.00 w Sali 
Koncertowej PSzM.  Koncert bę-
dzie częścią II Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego. 

MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH 
ZAPRASZA NA:
Noc Muzeów 14 maja 

n Resursa, ul. T. Kościuszki 81 od 19.00 do 24.00. 
Zwiedzanie wystaw stałych oraz wystawy Monachium Alfreda Wierusza-
Kowalskiego

12

ZAPROSZENIA SUWALSKIE
n Muzeum im. Marii Konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31
19.00 Inauguracja Nocy – Muzeum w XXI wieku; 19.00–22.30 - Gra 

miejska – Nocna Pragułka Petersburskim Prospektem; 22.30 - 3 minuty 
w Suwałkach 104 lata temu – premierowa prezentacja archiwalnego fil-
mu z 1912 roku oraz zwiedzanie wystaw.

n Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja Strumiłły, ul. 
T. Kościuszki 45. 19.30 - Anna Kowal 12 Bab – wiersze Jantka z Bugaja w 
interpretacji Krzysztofa Globisza; 20.30 - XII lat Małej Szkoły Fotografii – 
spotkanie z Radosławem Krupińskim; 21.30- PROJEKT STACJA – prezen-
tacja filmu oraz zwiedzanie wystaw

n 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz Stowarzyszenie Miłośników Historii i 
Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny zapraszają na NOC MUZEÓW 14 
maja w godz. 19.00-23.00, Klub Jednostki Wojskowej Nr 1747,  Suwałki, 
Ul. Wojska Polskiego 40.

BLACK PUB KOMIN ZAPRASZA NA:
n 1 maja o godz. 19.00 – koncert zespołów Lacrima 

i Wrathrone. Lacrima jest krakowskim weteranem stylu 
Doom Metal. Zespół Wrathrone (Finlandia), był założony w 
2008 r. W styczniu 2016 roku wydał album pt. „Born Beneath”. 

Bilety w dniu koncertu. Start koncertu 19.30 
n 6 maja o godz. 19.00 – koncert zespołów 

Burek! Dobry Pies oraz NO REASON WHY. 
START: 20.00  WEJŚCIE: 10 zł. 

n 7 maja o godz. 20.00 – „Flava Night vol.1”, 
czyli inaczej „Rapowa majówka w Kominie”. 
Impreza w czarnych rytmach, której dawno nie było. Zagrają lokalni ar-
tyści i ekipy. Na gramofonach DJ GUGATCH i DJ SPLIFF. Wydarzenie po-
prowadzi JAYCOOB. Czeka Was mega dobry rapowy klimat i kilka nie-
spodzianek! Zagrają również: KANEDA x MAESTRO,  KONER NWM, ATC, 
FILOZOF94 / BYKU SOLO, CHMIELARES, OST. 

START – 20:00 (wstęp – 5 zł/ a od godz. 21 – 10 zł).
Podczas koncertu odbędzie się PREMIERA „ETYMOLOGIA MIXTAPE” 

(Kaneda x Maestro). Impreza połączona będzie z urodzinami VBS’a.

PUB WARKA ZAPRASZA NA:
n ÓsmY StanD uP – niedziela (8.05), godz. 20.00. 

Wystąpią Jakub Poczęty-Błażewicz i Adam Van 
Bendler.

Bilety: 25 zł (ograniczona ilość) – dostępna bezpośrednio po wystę-
pie Kacpra Rucińskiego 

W KINIE
Laureaci „Świetlika” sprzed czterech lat
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WYDARZENIA SPORTOWE

Badmintonista SKB w  Rio
Reprezentant suwalskiego klubu znowu 

wystąpi na Igrzyskach Olimpijskich. Suwalsko-
głubczycki debel Adam Cwalina/Przemysław 
Wacha, bez względu na wyniki w rozgrywa-
nych mistrzostwach Europy, ma już kwalifi ka-
cje na Igrzyska w Rio de Janeiro.

To drugie igrzyska w karierze Adama Cwaliny 
reprezentującego barwy SKB Litpol-Malow 
Suwałki. Debiutował przed czterema laty w 
Londynie, w parze z Michałem Łogoszem. SKB 
Litpol-Malow  ma swoich zawodników na igrzy-
skach nieprzerwanie od  2000 roku (Sydney). 
Rekordzistą jest Michał Łogosz, który na naj-
ważniejszej dla sportowca imprezie starował 

czterokrotnie (2000, 2004, 2008 i 2012), trzykrotnie w barwach suwal-
skiego klubu startował Robert Mateusiak (2000, 2004, 2008), oraz Nadia 
Kostiuczyk ob. Zięba (w barwach SKB 2008) i Kamila Augustyn (2012).

W trwających  mistrzostwach Europy we Francji debel Wacha/ Cwalina 
wygrał  pierwszy mecz ze Szkotami Martin Campbell/Patrick Machugh 
21;14, 21; 17. W walce o ćwierćfi nał zagrają z Austriakami Dominik Stipstis/ 
Roman Zirnwald. I nie są bez szans. Znacznie gorzej powiodło się we fran-
cuskim La Roche drugiemu zawodnikowi SKB Litpol– Malow Łukaszowi 
Moreniowi, który grając w parze z Miłoszem Bochatem przegrał pierwszy 
mecz z Anglikami Marcus Ellis/Chris Langridge 12:21, 11:21. 

WIGRY AWANSUJĄ W TABELI
Suwalskie Wigry zajmują dwunaste miejsce w tabeli I ligi piłki nożnej 

po 27 kolejce. Wigry otrzymały 3 pkt po walkowerze po wycofaniu się z 
rozgrywek  drużyny Dolcana. Suwalska drużyna ma 33 pkt. W następnej 
kolejce Wigry zagrają w Suwałkach z sąsiadem w tabeli, Miedzią Legnica. 
To niezwykle ważny mecz, bo w następnych kolejkach suwalska drużyna 
rozegra spotkania (z Chrobrym w Głogowie, GKS Bełchatów w Suwałkach 
i Zawiszą w Bydgoszczy), w których niezwykle trudno będzie o punkty. 
Mecz z Miedzią Legnicą rozpocznie się 29 kwietnia (piątek) o godz. 
19.00 na stadionie przy ul. Zarzecze. Drużynę Miedzi trenuje Ryszard 
Tarasiewicz, dawniej wybitny piłkarz. 

PORAŻKI ŚLEPSKA
Dwa razy siatkarze Ślepska 

przegrali z SMS PZPS Spała  
w Suwałkach w półfinało-
wych meczach I ligi siatkówki.  
Najpierw ulegli 2:3 (18:25,25:
16,26:28,25:23,13:15), a w dru-
gim meczu 0:3 (23:25, 19:25, 
23:25). Stan rywalizacji 2:0 dla 
SMS PZPS Spała. Drużyny gra-
ją do trzech wygranych me-
czów. Kolejne spotkanie zosta-
nie rozegrane 29.04 (piątek) w 
Spale. Jeżeli zakończy się wy-
graną Ślepska, to kolejny mecz 

30.04.  także zostanie rozegrany w Spale. W przypadku dwóch wygranych 
drużyny Ślepska, piąty mecz będzie rozegrany 3 maja w Suwałkach.

SUKSS w fi nale 
Siatkarze SUKSS Suwałki awansowali do finału mistrzostw Polski 

młodzików. W turnieju półfi nałowym we Wrocławiu pokonali 2:0 (25:20, 
28:26)  drużynę Gwardii Wrocław oraz wygrali 2:0 (25:22,25:20) z zespo-
łem Maraton – LNG Świnoujście. SUKSS uległ 1:2 (18:25, 25:21, 13:15) dru-
żynie AZS 2020 Częstochowa i zajął drugie miejsce za tą drużyną. Tym sa-
mym SUKSS Suwałki znalazł się wśród ośmiu najlepszych polskich drużyn 
w gronie młodzików. Konkurencja jest bardzo duża i mocna, bo w tym ro-
ku w kategorii młodzika udział brały aż 203 drużyny z całej Polski.

Skład zespołu: Jakub Hołubowicz (kapitan), Damian Krakowski, 
Jakub Zdancewicz, Bartosz Mikielski, Jakub Żuchowski, Mateusz 
Mendak, Dawid Rusak, Tomasz Zakrzewski, Patryk Kawko, Michał 
Jarmołowski, Seweryn Moczulewski, Grzegorz Zawadzki. Pierwszy 
trener Bartosz Jasiński, drugi trener Artur Łabacz (na zdjęciu).

Finał Mistrzostw Polski Młodzików rozegrany zostanie w dniach 20-
22.05 w Człuchowie. Wystąpią w nim: AKS V LO Rzeszów, NTS Trójka 
Nakło, AZS 2020 Częstochowa, SUKSS Suwałki, Metro Warszawa, RCS 
Radom, Jastrzębski Węgiel SA, Trefl  Gdańsk SA.

Ostatnim przygotowaniem naszych siatkarzy do Finału Mistrzostw 
Polski będzie Memoriał Arkadiusza Gołasia, który odbędzie się 6-7.05. w 
Ostrołęce. Wystartują w nim 24 zespoły z całej Polski.

SIATKARSKIE MISTRZOSTWA STRAŻAKÓW
Reprezentacja podlaskich strażaków zajęła drugie miejsce w 33. mi-

strzostwach Polski strażaków w siatkówce rozegranych w suwalskiej hali 
OSiR. Podlascy strażacy w fi nale przegrali 2:3 z  drużyną z Dolnego Śląska. 
W eliminacjach drużyna podlaskich strażaków wygrała po 2:0 z reprezen-
tacjami strażaków z Lublina i Łodzi oraz 2:1 z Dolnym Śląskiem, a w półfi -
nale wygrała 2:0 ze Śląskiem. W reprezentacji podlaskich strażaków grało 
4 strażaków z Suwałk: Daniel Sadłowski, Paweł Godlewski, Paweł Chałko 
i Michał Hołubowicz.

SUWALCZANKA Z MEDALEM
Duży sukces suwalczanki Anny Warakomskiej. Zdobyła brązowy 

medal na Akademickich Mistrzostwach  Świata w szachach rozegra-
nych w  Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Suwalczanka zdo-
była 6,5 pkt czyli tyle, co dwie rywalki które wyprzedziły ją w klasyfi ka-
cji. Mistrzostwa wygrała Chinka Ni Shiqun.

SZACHOWE MISTRZOSTWA SUWAŁK
28 najmłodszych szachistów w wieku 5-6-7 lat rywalizowało w 

Mistrzostwach Suwałk do lat 7 i 6. Mistrzynią Suwałk do lat 7 została 
Gabrysia Pałejko, wygrywając wszystkie partie. Mistrzostwo Suwałk do 
lat 7 wywalczył Konrad Anuszkiewicz, który stracił tylko 1 punkt pod-
czas turnieju i zdobył drugie miejsce w klasyfi kacji ogólnej. Trzecie miej-
sce w klasyfi kacji ogólnej zajął Julian Dziczkowski, uzyskując 5 pkt.

MŁODZICY W CZOŁÓWCE
Zawodnicy Suwalskiego Klubu Badmintona startowali w Mię-

dzywojewódzkich Mistrzostwa Młodzików, gdzie zajęli czołowe lokaty.

 Wyniki:
Gra pojedyncza chłopców: I miejsce –  Sebastian Jaroszczuk; III miej-

sce – Paweł Cipielewski.
Gra pojedyncza dziewczęta: II miejsce -Gabriela Grosz; III miejsce – 

Natalia Owsiejew.
Gra podwójna chłopców: I miejsce - S.Jaroszczuch / S.Bilbin; II miejsce 

– P. Cipielewski / G.Hołub; III miejsce – M.Hołub / M.Aleksandrowicz
Gra podwójna dziewcząt:  III miejsce – N.Owsiejew / U.Miszkiel; III miej-

sce – G. Grosz / D.Siłkowska
Gra mieszana: I miejsce – S.Bilbin / N.Skrocka; II miejsce – F. Grabowski 

/ K.Butkiewicz; III miejsce - G.Hołub / M.Ołów

Adam Cwalina Fot. 
ze strony SKB Litpol-
Malow

Fot. Marta Orłowska
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Wyrazy głębokiego współczucia

Katarzynie Wierzbowicz
z powodu śmierci

OJCA
składają Dyrektor i Pracownicy

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach

154/2016

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 
61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, poz 23 z 
późniejszymi zmianami) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk wydał 
na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk właściwego zarządcy drogi z dnia 
03.03.2016r. znak: I.042.02.2.16.2014/2016.IS – decyzję nr 3/2016 z dnia 28 
kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udziele-
nia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie ulicy Leśnej i budowie nowej ulicy, od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Utrata, w Suwałkach w zakresie robót budowlanych 
obejmujących:

1) rozbudowę ulicy Leśnej (droga powiatowa nr 2451B), od skrzyżo-
wania z drogą dojazdową (działka nr geod. 32649/11) wraz ze skrzyżowa-
niem z ul. Wojska Polskiego:

– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbro-
jenia terenu, kolidujących z rozbudową ulicy Leśnej i skrzyżowania z ul. 
Wojska Polskiego,

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

a) przebudowy zjazdów, 
b) budowy niekolizyjnych odcinków sieci kanalizacji telefonicznej, 
c) budowy brakujących przykanalików kanalizacji deszczowej,
d) budowy kablowych linii energetycznych SN, 
d) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia na zjazdach, 
e) likwidacji istniejącego oświetlenia ulicznego, 
– budowę nowej dwujezdniowej jezdni na ul. Leśnej o zmiennej sze-

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

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

– budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonowej kost-
ki brukowej bezfazowej (prawa strona ulicy),

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

– budowa 3 zatok autobusowych z peronami i wiatami przystanko-
wymi, 

– budowę nowego oświetlenia ulicznego,
– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i pu-

blicznych,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
– budowę niekolizyjnych odcinków kanalizacji telekomunikacyjnej,
– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablowej SN-20kV na ulicy Leśnej 

(prawa strona ulicy), zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
– budowę linii kablowych SN zasilających projektowaną stację transfor-

matorową, począwszy do skrzyżowania ul. Majerskiego z ul. Leśną, 

– regulację wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej,
– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z pro-

jektem zagospodarowania terenu, 
– rozbudowę skrzyżowania ulicy Leśnej z ul. Wojska Polskiego w za-

kresie:
a) dostosowania nawierzchni jezdni do skrzyżowania z ul. Leśną i no-

wą ulicą od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata, 
b) przebudowy chodników, 
c) budowy wysp dzielących, 
d) budowy kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej, 
e) budowy uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, 
f) budowy brakujących przykanalików kanalizacji deszczowej, 
g) budowy kanału technologicznego, 
h) budowy niekolizyjnych odcinków oświetlenia ulicznego, 
i) budowy linii kablowych nN zasilających napowietrzną linię komu-

nalno-oświetleniową, wymienianą szafkę oświetleniową i sterownik sy-
gnalizacji świetlnej, 

j) budowy odcinków linii kablowych SN,
k) przebudowy i budowy zjazdów indywidualnych i publicznych, 
l) budowy dwóch zatok autobusowych z wiatami przystankowymi,
ł) budowy ogrodzenia od strony działki nr geod. 32965/2 (po podzia-

le 32965/6), 
m) budowy niekolizyjnych odcinków kanalizacji telekomunikacyjnej, 
– zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z pro-

jektem zagospodarowania terenu, 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane po-

za projektowanym pasem drogowym ww. drogi powiatowej (czasowe za-
jęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowy skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Krakowską w zakresie do-

stosowania istniejącej jezdni i chodników z projektowaną jezdnią i chodni-
kami na ul. Leśnej, na działkach nr geod. 32641/1, 32603, 32604/1, 32605,

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

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

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowy niekolizyjnego odcinka kablowej linii oświetlenia uliczne-

go na ul. Krakowskiej (działka nr geod. 32604/1),
b) budowa uzupełniających odcinków przykanalików kanalizacji desz-

czowej na ul. Krakowskiej, na działkach nr geod. 32604/1 i 32603,
c) budowy uzupełniających odcinków przykanalików kanalizacji desz-

czowej na ulicy bez nazwy, na działce nr geod. 32648/9,
d) budowy kanału technologicznego na ul. Krakowskiej (działka nr 

geod. 32604/1),
e) budowy kanału technologicznego na ulicy bez nazwy (działka nr 

geod. 32648/9),
f) budowy odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska 

Polskiego (działka nr geod. 32707/2),
g) budowy kablowej linii energetycznej, na działce nr geod. 32970/5 

(skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Wojska Polskiego), 

SPRZEDAM

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ

tel. 87 566 28 25
dwutygodnik@bpsuwalki.pl

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

USŁUGI

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

135/2016
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h) budowy kablowej linii oświetleniowej na ul. Lubelskiej (działka nr 
geod. 32593/4),

3) budowy lub przebudowy zjazdów 
a) budowy dwóch zjazdów indywidualnych na działce nr geod. 32648/

9 (ulica bez nazwy na wysokości skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Krakowską) 
(zjazd na działki nr geod. 34567/1 i 34567/2).

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

– rozbiórki trzech budynków gospodarczych (na działce nr geod. 
32963/43 dwa budynki oraz na działkach nr 32965/2 i 32965/2 jeden bu-
dynek), ogrodzenia oraz uzbrojenia technicznego, kolidujących z budo-
wą nowej ulicy, 

– budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z budową ka-
blowych linii energetycznych przy skrzyżowaniu z ul. W. Polskiego (lewa 
strona ulicy), zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 

– budowy dwujezdniowej jezdni ulicy o szerokości 7,0-13,0 m o na-
wierzchni SMA na obciążenie ruchem KR5, rozdzielonej wyspami podłuż-
nymi szerokości 2,0-6,0 m z budową ogrodzenia zabezpieczającego w pa-
sie rozdziału,

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

– budowy ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonowej kost-
ki brukowej bezfazowej (prawa strony ulicy),

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

– budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniem,
– budowy oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetlenio-

wych, 
– budowy kanału technologicznego,
– budowy kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej (przy 

skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego),
– wykonania ogrodzenia od strony działek o nr geod. 32963/43 (po po-

dziale 32963/64 i 32963/62), 32963/21, 32965/2 (po podziale 32965/6), 
– budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
– budowy niekolizyjnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, 
– przebudowy kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych,
– zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z pro-

jektem zagospodarowania terenu, 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane po-

za projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w za-
kresie:

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

2) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) budowy skrzyżowania typu rondo turbinowe nowej ulicy z ul. Utrata 

w ciągu drogi krajowej nr 8, wraz z:
– dowiązaniem wysokościowym z istniejącą jezdnią ul. Utrata,
– budową ciągu pieszo-rowerowego w kierunku południowym, 
– budową ścieżki rowerowej i chodnika (lewa strona ul. Utrata do 

ul. Walerego Romana), na działkach nr geod. 32944/1, 32943/1, 32945/
1, 32948/1, 32949/1, 32952/1, 32953/1, 32954/1, 32957/1, 32961/1, 32962/

5, 33483/3, 
b) przebudową skrzyżowania ul. Romana Walerego z ul. Utrata (korek-

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

3) budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu:
a) budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, na działkach 

nr geod. 32944/1, 32943/1, 32945/1, 32948/1, 32949/1, 32952/1, 32953/1, 
32954/1, 32957/1, 32961/1, 32962/5,

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

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

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

e) budową odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na dział-
ce nr geod. 32965/2 (po podziale 32965/6),

f) budową kanału technologicznego na działce nr geod. 32944/3,
4) budową lub przebudową zjazdów 
a) budową odcinka drogi dojazdowej o szerokości 5 m na działce nr 

geod. 32965/2 (po podziale 32965/6) w związku z likwidacją istniejące-
go zjazdu.

 
 Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizo-

wana na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr geod.: 
– rozbudowa ulicy Leśnej ze skrzyżowaniem z ul. W. Polskiego: 
– 35250 – (działka istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 

2451B obręb 0007 Suwałki -35171/2, 35172, 32648/10, 32648/11, 32648/12, 
32700/5, 32700/6 (działki w całości przeznaczone pod projektowany pas 
drogowy ulicy Leśnej)– obręb 0007, Miasto Suwałki.

-35170/3, 32698/3, 32702/19, 32702/17, 32702/15, 32702/13, 32702/11 
(obręb 0007 Suwałki), 32963/65, 32965/7, 32966/1 32966/3 (obręb 0009 
Suwałki) działki po podziale wchodzące w pas drogowy

-32649/11, 32707/2, 32970/5, 32648/9, 32641/1, 32603, 32604/1, 32605, 
32593/4 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) – teren do czasowego zajęcia, we-
dług obowiązującego katastru nieruchomości;

– budowa nowej ulicy, od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata:
-32963/60, 32944/4 (działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy 

) – obręb 0009, Miasto Suwałki.
-32965/5, 32963/63, 32941/7, 32945/9, 32945/6 (obręb 009 Miasto 

Suwałki) – działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy,
-32963/43 (po podziale 32963/64 i 32963/62), 32965/2 (po podziale 

32965/6), 32944/3, 32944/1, 32943/1, 32945/1, 32948/1, 32949/1, 32952/
1, 32953/1, 32954/1, 32957/1, 32961/1, 32962/5, 33483/3 (obręb nr 0009, 
Miasto Suwałki) teren do czasowego zajęcia, zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury 
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 
Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 3. 

151/2016

Informacja o uchwaleniu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. 

Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej 
wiadomości, że Uchwałą nr XVII/184/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.02.2016 r. 
przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczo-
nego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowaniem doku-
mentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. nr 139  w godzinach pracy Urzędu: 
poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wy-
kazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w 
Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (II piętro) oraz w prasie lokalnej. 148/2016

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że w 
dniu 28 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 
21 dni (od 28.04.2016r. do 19.05.2016r.) wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 
131/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku). Dotyczy 
sprzedaży działek budowlanych stanowią-
cych własność Miasta Suwałk, położonych w 
Suwałkach przy ul. Staniszewskiego.

153/2016
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Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2031) oraz art. 10 § 
1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszy-
mi zmianami)

zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach, Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej zostało wszczę-
te postępowanie administracyjne z wniosku 
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26.04.2016 r. 
znak: I.7011.09.14.2015/2016.IS, w sprawie za-
twierdzenia projektu budowlanego i udziele-
nia zezwolenia na realizację inwestycji drogo-
wej polegającej na budowie nowej ulicy od ul. 
Adama Mickiewicza do ul. Tadeusza Kościuszki 
wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicznym 
w Suwałkach w zakresie robót budowlanych 
obejmujących: 

– rozbiórkę istniejących elementów komuni-
kacyjnych oraz istniejącego uzbrojenia terenu, 
kolidujących z budową ulicy,

– rozbiórkę budynków gospodarczych i ma-
gazynowych, usytuowanych na działce nr 
geod. 12020,

– rozbiórkę budynku garażowego, usytuowa-
nego na działkach nr geod. 12020 i 12019/1,

– rozbiórkę fundamentów budynku, usytu-
owanych na działce nr geod. 12017,

– rozbiórkę dobudówki budynku ul. T. 
Kościuszki 33C, usytuowanego na działce nr 
geod. 11416,

– rozbiórkę zespołu budynków: garażowe-
go, magazynowego i technicznego, przy ul. 
T. Kościuszki 33B, usytuowanych na działce nr 
geod. 11416,

– rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. 
T. Kościuszki 33A, usytuowanego na działce nr 
geod. 11416,

– rozbiórkę budynku handlowego przy ul. 
T. Kościuszki 33, usytuowanego na działce nr 
geod. 11416,

– budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. 
A. Mickiewicza o szerokości 5,0 m o na-wierzch-
ni z brukowej kostki betonowej zakończonej 
placem (działka nr geod. 11416) o nawierzch-
ni z płyt granitowych,

– budowę zatok parkingowych po stronie za-
chodniej ulicy na 21 miejsc postojowych i po 
stronie wschodniej na 10 miejsc postojowych 
(parkowanie wzdłużne),

– budowa zatoki parkingowej na 77 miejsc 
postojowych (parkowanie prostopadłe) wraz 
z dojazdami,

– budowy zjazdów publicznych i indywidu-
alnych, zgodnie z planem zagospodarowa-
nia terenu, 

– budowy chodnika o szerokości 1,50-3,30 m 
po wschodniej stronie ulicy i chodnika przecho-
dzącego w ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2,0-
5,0 m po zachodniej stronie ulicy o nawierzch-
ni z brukowej kostki betonowej,

– budowy ścieżki rowerowej dwukierunko-
wej o szerokości 3,0 m o nawierzchni z beto-
nu asfaltowego na odcinku od nowej ulicy do 
ul. T. Kościuszki,

– budowy ciągu pieszego z elementami ma-
łej architektury i zjazdami na odcinku od nowej 
ulicy do ul. T. Kościuszki,

– budowy sieci wodociągowej z odgałęzie-
niem wraz z ustawieniem dwóch hydrantów 
p.poż.,

– budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odga-
łęzieniami,

– budowy nowych sieci kanalizacji deszczo-
wej wraz z przykanalikami oraz uzupełniających 
przykanalików, 

– budowy oświetlenia ulicznego z ustawie-
niem latarni oświetleniowych, 

– budowy kanalizacji teletechnicznej,
– zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 

technicznego, zgodnie z projektem zagospo-
darowania terenu, 

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

1) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) przebudowa skrzyżowania z ul. A. 
Mickiewicza, na działce nr geod. 11388/16 w 
zakresie:

– korekty geometrii skrzyżowania wraz z do-
wiązaniem wysokościowym z istniejącą jezdnią 
ul. A. Mickiewicza,

– budowy brakujących fragmentów obustron-
nych chodników, 

b) przebudowa połączenia nowej ulicy z ul. 
Tadeusza Kościuszki, na działce nr geod. 11372, 
w zakresie dowiązania wysokościowego istnie-
jącego zjazdu oraz chodnika,

2) budowy lub przebudowy zjazdów
a) budowy zjazdu publicznego, na działce nr 

geod. 11417 (po podziale 11417/3),

3) budowy lub przebudowy sieci uzbroje-
nia terenu:

a) budowa kablowej linii oświetleniowej na ul. 
A. Mickiewicza, zasilającej oświetlenie uliczne 
(działka nr geod. 11388/16),

b) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 
technicznego, zgodnie z projektem zagospo-
darowania terenu, 

c) budowa podłączenia sieci wodo-
ciągowej na ul. T. Kościuszki (działka nr geod. 
11372),

d) budowa odcinka kanalizacji telekomuni-
kacyjnej na ul. T. Kościuszki (działka nr geod. 
11372),

e) budowa odcinka sieci kanalizacji deszczo-
wej (do D8.1) i sieci kanalizacji sanitarnej (do 
S10.1), na działce nr geod. 11416 (po podzia-
le 11416/1),

f) budowa sieci kanalizacji deszczowej, na 
działkach nr geod. 11418, 11420, 11421/3, 11422, 
11424, 11426/2, 11426/3,

g) budowa odcinka kablowej linii oświetlenio-
wej oraz odcinka kanalizacji kablowej, na dział-
ce nr geod. 11418.

 
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do 

realizacji na:

– działkach w całości przeznaczonych do prze-
jęcia pod projektowaną drogę: 

11396, 11404/11 (działki w całości przeznaczo-
ne pod budowę ulicy) 

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

11388/16, 12019/1 (po podziale 12019/3), 
12015 (po podziale 12015/1), 12016 (po podzia-
le 12016/1), 12017 (po podziale 12017/1), 12018/1 
(po podziale 12018/3), 11415 (po podziale 11415/
7), 11416 (po podziale 11416/1), 11372, 11417 (po 
podziale 11417/1) 11418, 11420, 11421/3, 11422, 
11424, 11426/2, 11426/3 (obręb nr 0006, Miasto 
Suwałki).

– działkach objętych podziałem przejmowa-
nych pod pas drogowy drogi gminnej: 11394, 
11404/12, 12015, 12020, 12016, 12021, 12019/1, 
12017, 12018/1, 11415/5, 12018/2, 11416, 11417 
(obręb nr 0006, Miasto Suwałki)

Numery działek podlegających podziałowi: 
1. działka nr 11394 o pow. 0,1632 ha dzielona 

na działki : 11394/2 o pow. 0,0004 ha (przezna-
czona pod drogę) i 11394/1 o pow. 0,1628 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

2.działka nr 11404/12 o pow. 0,0694 ha dzielo-
na na działki: 11404/14 o pow. 0,0642 ha (prze-
znaczona pod drogę) i 11404/15 o pow. 0,0052 
ha (w dotychczasowym władaniu), 

3.działka nr 12020 o pow. 0,0679 ha dzielona 
na działki: 12020/1 o pow. 0,0597 ha (przezna-
czona pod drogę) i 12020/2 o pow. 0,0082 ha 
(w dotychczasowym władaniu), 

4. działka nr 12021 o pow. 0,0631 ha dzielona 
na działki: 12021/1 o pow. 0,0035 ha (przezna-
czona pod drogę) i 12021/2 o pow. 0,0596 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

5.działka nr 12015 o pow. 0,5109 ha dzielona 
na działki: 12015/2 o pow. 0,0060 ha (przezna-
czona pod drogę) i 12015/1 o pow. 0,5049 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

6. działka nr 12016 o pow. 0,0976 dzielona na 
działki: 12016/2 o pow. 0,0114 ha (przeznaczo-
na pod drogę) i 12016/1 o pow. 0,0862 ha (w do-
tychczasowym władaniu), 

7. działka nr 12018/1 o pow. 0,2708 dzielona 
na działki: 12018/4 o pow. 0,0871 ha (przezna-
czona pod drogę) oraz 12018/3 o pow. 0,1761 
ha i 12018/5 o pow. 0,0076 ha (w dotychczaso-
wym władaniu), 

8. działka nr 12019/1 o pow. 0,1564 ha dzielo-
na na działki: 12019/4 o pow. 0,1059 ha (przezna-
czona pod drogę) oraz 12019/3 o pow. 0,0052 i 
12019/5 o pow. 0,0453 ha (w dotychczasowym 
władaniu), 

9. działka nr 12017 o pow. 0,1736 ha dzielona 
na działki: 12017/2 o pow. 0,0255 ha (przezna-
czona pod drogę) i 12017/1 o pow. 0,1481 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 

10. działka nr 11415/5 o pow. 0,1605 ha dzielo-
na na działki: 11415/8 o pow. 0,0400 ha (przezna-
czona pod drogę) oraz 11415/7 o pow. 0,0900 
ha i 11415/9 o pow. 0,0305 ha (w dotychczaso-
wym władaniu), 

11. działka nr 12018/2 o pow. 0,0081 ha dzie-
lona na działki: 12018/6 o pow. 0,0061 ha (prze-
znaczona pod drogę) i 12018/7 o pow. 0,0020 ha 
(w dotychczasowym władaniu), 

12. działka nr 11416 o pow. 0,4906 ha dzielona 
na działki: 11416/2 o pow. 0,2588 ha (przezna-
czona pod drogę) i 12416/1 o pow. 0,2318 ha (w 
dotychczasowym władaniu), 
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Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 61 § 1 i § 
4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerw-

ca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 jednoli-
ty tekst), 

zostało wszczęte postępowanie admini-
stracyjne w związku z wystąpieniem Gminy 
Miasta Suwałki z siedzibą 16-400 Suwałki ul. 
A. Mickiewicza 1, w sprawie pozwolenia na bu-
dowę ulic: Ełckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej, 
Oleckiej i Węgorzewskiej wraz z uzupeł-
nieniem uzbrojenia technicznego na osiedlu 
Hańcza w Suwałkach w zakresie robót budow-
lanych obejmujących:

– rozbiórkę istniejących elementów komu-
nikacyjnych i uzbrojenia energetycznego koli-
dujących z budową ww. ulic,

1) budowę ulicy Ełckiej (działki nr geod. 
32609/4, 34764, 32592/4, 32590/2, 
32591/14, 32590/1, 32974/3) w zakresie:

– budowy jezdni z betonu asfaltowego na 
obciążenie ruchem KR2,

– budowy ciągu pieszo-rowerowego po 
północnej stronie ulicy o nawierzchni z bru-
kowej kostki betonowej bezfazowej i chodni-
ka po południowej stronie ulicy o nawierzch-
ni z brukowej kostki betonowej, 

– przebudowy istniejących zjazdów indy-
widualnych,

– budowy 5 zatok parkingowych na 47 
miejsc postojowych po stronie północnej 
ulicy,

– przełożenia kolidującej kablowej linii 
oświetlenia ulicznego wraz z przestawieniem 
latarni oświetleniowych, 

– budowy sieci kanalizacji deszczowej na 
odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Giżyckiej 
wraz z uzupełniającymi przykanalikami na 
ulicy, 

– budowy kanalizacji teletechnicznej,
– zabezpieczenia istniejącego uzbroje-

nia terenu,
2) budowę ulicy Giżyckiej (działki nr geod. 
32598/13, 35250, 34761, 34760/2) w zakresie: 

– budowy jezdni o szerokości 5,0 m z bru-
kowej kostki betonowej z placem do zawraca-
nia na działce nr geod. 34760/2,

– budowy obustronnych chodników,
– przebudowy istniejących zjazdów indy-

widualnych,
– budowy uzupełniających przykanalików 

kanalizacji deszczowej,
– budowy uzupełniających odgałęzień sie-

ci kanalizacji sanitarnej,
– przełożenia odcinka kolidującej linii ka-

blowej SN-20kV (działka nr geod. 32598/13),
– budowy oświetlenia ulicznego z usta-

wieniem latarni oświetleniowych (działka nr 

geod. 32598/13)
– zabezpieczenia istniejącego uzbroje-

nia terenu,
3) budowę ulicy Gołdapskiej (działki nr geod. 
34760/1, 34760/2) w zakresie: 

– budowy jezdni o szerokości 5,0 m z bru-
kowej kostki betonowej z placem do zawra-
cania,

– budowy obustronnych chodników,
– przebudowy istniejących zjazdów indy-

widualnych,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– zabezpieczenia istniejącego uzbroje-

nia terenu,
4) budowę ulicy Oleckiej (działki nr geod. 
34762, 34760/2) w zakresie: 

– budowy jezdni o szerokości 5,0 m z bru-
kowej kostki betonowej z placem do zawra-
cania,

– budowy obustronnych chodników,
– przebudowy istniejących zjazdów indy-

widualnych,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej z 

przykanalikami,
– przestawienia kolidujących złączy ka-

blowych wraz z przełożeniem zasilających li-
nii kablowych, 

– zabezpieczenia istniejącego uzbroje-
nia terenu,
5) budowę ulicy Węgorzewskiej (działki nr 
geod. 34763, 34760/2) w zakresie: 

– budowy jezdni o szerokości 5,0 m z bru-
kowej kostki betonowej z placem do zawra-
cania,

– budowy obustronnych chodników,
– przebudowy istniejących zjazdów indy-

widualnych,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej z 

przykanalikami,
– przestawienia kolidujących złączy ka-

blowych wraz z przełożeniem zasilających li-
nii kablowych, 

zgodnie z projektem zagospodarowa-
nia terenu na działkach nr 34760/2, 34760/1, 
34761, 34762, 34763, 34764, 32591/14, 32590/
2, 32592/4, 32598/13,32974/3, 32590/1, 32609/
4, 32609/1, 35250.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzo-
nym materiałem dowodowym w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach przy ul. A. Mickiewi-
cza 1, Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej pokój nr 3 (poniedziałek – pią-
tek 8.00-15.00), a także składać uwagi i wnio-
ski dotyczące przedmiotowej sprawy w termi-
nie 14 dni od dnia ogłoszenia.

150/2016

13. działka nr 11417 o pow. 0,5034 ha dzielona 
na działki: 11417/2 o pow. 0,0131 ha (przezna-
czona pod drogę) oraz 11417/1 o pow. 0,0311 
ha i 11417/3 o pow. 0,4592 ha (w dotychcza-
sowym władaniu),  (obręb nr 0006, Miasto 
Suwałki),

Numery działek, po podziale, wchodzących 
w granice projektowanego pasa drogowego 
nw. ulicy: 

11394/2, 11404/14, 12015/2, 12020/1, 12016/
2, 12021/1, 12019/4, 12017/2, 12018/4, 11415/
58 12018/6, 11416/2, 11417/2, (obręb nr 0006, 
Miasto Suwałki), według załączonego projek-
tu podziału.

 Numery działek, po podziale, leżących poza 
pasem drogowym: 

11394/1, 11404/15, 12015/1, 12020/2, 12016/
1, 12021/2, 12019/3, 12019/5, 12017/1, 12018/
3, 11415/7, 11415/9, 12018/7, 11416/1, 11417/1, 
11417/3 (obręb nr 0006, Miasto Suwałki), we-
dług załączonego projektu podziału. 

 
 Numery działek, które w całości wchodzą w 

granice pasa drogowego nw. ulicy: 
11396, 11404/11 (obręb nr 0006, Miasto 

Suwałki).

 Inwestycja po zatwierdzeniu projektu po-
działu w całości zlokalizowana jest na nieru-
chomości oznaczonej działkami nr geod.: 

11396, 11404/11 (działki w całości przezna-
czone pod projektowany pas drogowy ulicy) i 
działkami nr geod.: 11394/2, 11404/14, 12015/
2, 12020/1, 12016/2, 12021/1, 12019/4, 12017/
2, 12018/4, 11415/58 12018/6, 11416/2, 11417/
2 (obręb nr 0006, Miasto Suwałki) po zatwier-
dzeniu podziału,

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-

stycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) 
w zakresie budowy lub przebudowy innych 
dróg publicznych, budowy lub przebudowy 
zjazdów oraz budowy lub przebudowy sieci 
uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczo-
nej działkami o nr geod.: 11388/16, 12019/1 (po 
podziale 12019/3), 12015 (po podziale 12015/
1), 12016 (po podziale 12016/1), 12017 (po po-
dziale 12017/1), 12018/1 (po podziale 12018/3), 
11415 (po podziale 11415/7), 11416 (po podzia-
le 11416/1), 11372, 11418, 11420, 11421/3, 11422, 
11424, 11426/2, 11426/3 (obręb nr 0006, Miasto 
Suwałki).

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

152/2016 Sprzedam drewno na opał, różne gatunki 
z dowozem tel. 608-230-335

101/2016
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NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy fragment rozpoznawalnego po-

wszechnie budynku lub miejsca. Waszym zadaniem jest rozpoznanie 
tego fragmentu i prawidłowe jego określenie. Może tak się zdarzyć, że 

całość poszukiwa-
nego budynku lub 
miejsca będzie w 
aktualnym wyda-
niu DwuTygodnika. 
Tradycyjnie mamy 
nagrodę dla osóby, 
która jako pierwsza 
nadeśle prawidłową 
odpowiedź. Będzie 
to bilet ufundowa-
ny przez Cinema 
Lumiere Suwałki. 
Na odpowiedzi cze-
kamy do 15 maja. 
Nagrodę za rozwią-
zanie fotozagadki z 
nr „8 DTS” otrzyma-

ła: Agnieszka Orzechowska z Suwałk.

Fragment jakiego suwalskiego obiektu przedstawia zamieszczona 
powyżej fotografia? 
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji bądź na adres inter-
netowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

CHŁODNYM
OKIEM

Centrum Handlowe Plaza 

Suwałki, ul. Dwernickiego 15, 

lok. 301

www.cinema-lumiere.pl

suwalki@cinema-lumiere.pl

Telefon – rezerwacje, kasa:
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W poprzednim numerze opubliko-
waliśmy rozmowę z Leszkiem Decem, 
prezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Kolejny raz padły stwier-
dzenia, że w Suwałkach praktycznie 
nie ma bezrobocia. Wcześniej podob-
ne opinie wyrażali na naszych łamach 
przedsiębiorcy, właściciele firm. Dla 
wielu zabrzmiało to jak obraza, bo – 
można spotkać się często z taką opinią 
– dla licznych suwalczan  pracy nie ma, 

a jeśli nawet jest, to za marne pieniądze. Kto więc ma rację? 
Jak zwykle można znaleźć argumenty na poparcie i jednej, i drugiej 

tezy. Jest faktem bowiem, że trudno o pracę dla ludzi, którzy nie mają 
w ręku konkretnego zawodu: absolwentów szkół ogólnokształcących,  
kierunków humanistycznych. Tu szczególnie chodzi o absolwentów 
szkół, które – mówiąc najdelikatniej – nie cieszą się największą renomą. 
Absolwent kierunku „zarządzanie” prowincjonalnej uczelni praktycznie 
nie ma szans na jakakolwiek sensowną pracę, bo też nie ma on żadnej 
wiedzy o tym, jak zarządzanie wygląda w praktyce. 

Przykłady nietrafi onych wyborów można mnożyć w nieskończoność 
i nieskończenie długa jest lista młodych ludzi, którzy  mają dyplomy, ale 

FACHOWCY NA WAGĘ ZŁOTA
nie mają pracy. Tak się mści  wszechobecne niegdyś przekonanie, że naj-
ważniejsza jest nauka, zdobywanie  możliwie najszerszej wiedzy, po-
szerzanie intelektualnych horyzontów.  I gdybyż jeszcze uczono te set-
ki tysięcy młodych ludzi naprawdę, gdybyż rzeczywiście uzbrajano ich 
w prawdziwie rzetelną wiedzę, pal licho, że humanistyczną. W praktyce, 
niestety, nie ma o tym mowy. Każdy student, jeśli tylko płacił w porę cze-
sne, kończył studia i dostawał odpowiednie kwity. W ten sposób, pod po-
zorem kształcenia, rosły prawdziwe fortuny sprytnych właścicieli prywat-
nych często szkół, w ten sposób rosły też zastępy bezrobotnych.

Jednocześnie jednak zwiększa się popyt na pracowników mających 
ów konkretny fach w ręku. Dla nich jest praca za godziwą płacę, o nich za-
biegają przedsiębiorcy, to oni coraz częściej dyktują warunki gry na ryn-
ku pracy. I są na wagę złota.

Od dłuższego już czasu trwa w Suwałkach debata o tym, jakie powin-
no być szkolnictwo zawodowe, by takich właśnie fachowców – potrzeb-
nych i poszukiwanych – kształciły nasze szkoły. Czasami, jak chociażby 
podczas ostatniej sesji, dyskusja jest naprawdę gorąca; ścierają się racje, 
argumenty, pomysły. I tak jest właśnie dobrze, to stwarza nadzieję, że za 
jakiś czas mury suwalskich szkół zawodowych opuszczą oczekiwani przez 
pracodawców absolwenci – prawdziwi fachowcy. 

STANISŁAW KULIKOWSKI
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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

>>

zatrudni sprzedawców do sklepu w  Suwałkach

Wymagania:
n znajomość mechanizacji rolnictwa
n znajomość obsługi komputera
n miejsce zamieszkania Suwałki lub okolice. 

W zamian oferujemy:
n ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
n przyjazną atmosferę
n możliwość rozwoju zawodowego
n motywacyjny system wynagrodzeń
n umowę o pracę na pełny etat

Oferty prosimy składać pod adres:
e-mail: rekrutacja@agroma.olsztyn.pl

145/2016

138/2016

107/2016

RUSZYLI MOTOCYKLIŚCI

Sezon motocyklowy w Suwałkach rozpoczęty. Tradycyjnie odbyła się 
parada motocykli, a sezon ofi cjalne rozpoczął Czesław Renkiewicz, pre-
zydent Suwałk. Motocykliści otrzymali suwalskie fl agi miejskie. Nie zabra-
kło również koncertu plenerowego i pokazu motocykli. Wszystko przy-
gotował Black Seven Suwałki. Imprezie towarzyszyła  zbiórka pieniędzy 
przez Suwalską Fundację Ochrony Zdrowia „Globmedis” na rzecz oddzia-
łów dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.



NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

110/2016

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

U  Miejsce:  Suwałki
      Oczyszczalnia Ścieków, ul. Sejneńska 86
      Stacja Uzdatniania Wody, ul. Gen. W. Sikorskiego 14

U  Atrakcje:
      Prezentacja inwestycji zrealizowanych przy udziale
      Funduszy Europejskich

U  Data, godzina:
      12, 13 i 15 maja 2016 r. w godz. 8.00-13.00
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