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DZIEŃ DZIECKA
W tym roku suwalskie dzieci małe i duże w Dniu 

Dziecka bawiły się na Placu Marii Konopnickiej. Były 
konkursy i zabawy najmłodszych, występy zespołów 
tanecznych i wokalnych z SOK, pokazy służb mundu-

rowych. Towarzyszyła 
temu prezentacja żoł-
nierzy i sprzętu amery-
kańskiej armii. 

A na osłodę tego najważniejszego 
święta były cukierki i lizaki, które najmłod-
szym rozdali Zdzisław Przełomiec, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 
oraz Łukasz Kurzyna, zastępca prezyden-
ta Suwałk.

DWUTYGODNIK SUWALSKI
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BETONOWE DREWNO

AUGUSTÓW, UL. TYTONIOWA 8

TEL. 723 649 857

171/2016

Mini EURO
Tydzień przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej swoje mistrzo-

stwa rozegrały suwalskie przedszkolaki. W  hali OSiR odbyły się jubile-
uszowe X Mistrzostwa Suwałk Przedszkolaków w piłce nożnej zorganizo-
wane przez Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II przy 
pomocy OSiR, PWSZ oraz Akademii 2012. Wystąpiło 8 drużyn. Oczywiście 
piłkarzy do  boju zagrzewali przedszkolni kibice. Mimo, że wynik nie był 
najważniejszy, lecz sam udział w mistrzostwach,  to młodzi walczyli z 
pełnym zaangażowaniem. Na zakończenie rozgrywek wszystkie druży-
ny otrzymały puchary oraz ufundowane przez prezydenta Suwałk, gry 
„piłkarzyki”. Także wyłonieni z każdej drużyny „królowie strzelców” otrzy-
mali nagrody w tym piłkę z autografem  byłego bramkarza reprezentacji 
Polski Wojciecha Kowalewskiego.

>>

300 LAT MIASTA
Uroczysta msza święta, która odbyła się pod pomnikiem Jana 

Pawła II, była kolejnym elementem przygotowań do rocznicy 300-le-
cia Suwałk. Uroczystościom, którym przewodniczył Jerzy Mazur biskup 
ełcki wzięli udział przedstawiciele su-
walskiego samorządu z Czesławem 
Renkiewiczem, prezydentem miasta 
i Zdzisławem Przełomcem, przewod-
niczącym Rady Miejskiej.

Po mszy w parku Konstytucji 3 
Maja odbył się festyn rodzinny, w ra-
mach którego uczestnicy poznali mię-
dzy innymi historię najstarszej suwal-
skiej świątyni – kościoła pw. Świętego 
Krzyża, który zlokalizowany był na te-
renie dzisiejszego parku. 

>>

Historię najstarszej suwalskiej świątyni 
przypomniał Jerzy Siemaszko, archeolog 
z Muzeum Okręgowego w Suwałkach
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PRZYJEDZIE 
WAJDA 

Po kilku-
letniej prze-
rwie w na-
szym mieście 
zagości Ho-
norowy Oby-
watel Suwałk 
Andrzej Waj-
da, wybitny 
urodzony w 
Suwałkach re-
żyser.

 Szesnastego czerwca o godzi-
nie 16.00 w SOK odsłoni tablicę 
pamiątkową z okazji nadania jego 
imienia sali widowiskowo-teatral-
nej Suwalskiego Ośrodka Kultury. 

Z kolei 17 czerwca o godzinie 
11.00 przy ul. Zarzecze 26 Andrzej 
Wajda odsłoni rzeźby z pleneru 
poświęconego jego życiu i twór-
czości.

Zapraszamy.
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PREZYDENT ZAPRASZA

Fot. K. Mierzejewski

>>

Już za kilkanaście dni suwalscy uczniowie 
rozpoczną wakacje, a w Suwałkach jak co roku 
ruszy całą karuzela festiwali, imprez i wielu in-
nych atrakcyjnych wydarzeń. Okres letni ma to 
do siebie, że w całej Polsce organizowanych jest 
wiele ciekawych przedsięwzięć. Miasto Suwałki 
nie odstaje pod tym względem. Organizujemy 
kolejne sprawdzone imprezy ale i wprowadza-
my w życie nowe wydarzenia. Na nadchodzące 
lato w Suwałkach każdy z nas będzie mógł zna-
leźć wiele interesujących propozycji.

Najważniejszymi z nich będzie oczywiście 
IX edycja Suwałki Blues Festival oraz Jarmark 
Kamedulski. Zacznijmy jednak od początku.

W dniach 15-19 czerwca odbędzie się 
oczekiwany przez wszystkich XVI Piknik 
Kawaleryjski.

30 czerwca przywitamy wakacje na sta-
dionie piłkarskim w Suwałkach z zespołem 
BRATHANKI – popularnym polskim zespołem 
wykonującym muzykę folkowo-popowe. Sławę 
przyniósł im utwór „Czerwone korale”.

1 lipca rozpoczną się w Suwałkach 3-dnio-
we zmagania polskich juniorów w lekkiej atle-
tyce. Miasto Suwałki jest organizatorem 70. 
Mistrzostw Polski Juniorów LA.

Podczas Suwałki Blues Festival, który w tym 
roku odbędzie się w dniach 7-10 lipca, będzie-
my mogli zobaczyć takie gwiazdy światowego 
bluesa, jak:  THE DELTA SAINTS, BLUES PILLS,   
WILLE & THE BANDITS, OTIS TAYLOR oraz 
WARREN HAYNES THE ASHES & DUST.

Z polskich gwiazd zobaczymy: PIOTR 
NALEPA BREAKOUT TOUR – projekt muzycz-
ny Piotra Nalepy poświęcony pamięci oj-

ca, Tadeusza Nalepy, oraz WAGLEWSKI FISH 
EMADE – rodzinny projekt gwiazd polskiej 
muzyki rokowej. 

24 lipca odbędzie się największa impre-
za promująca kulturę ludową – XVII Suwalski 
Jarmark Folkloru. Tradycyjnie będzie moż-
na kupić na kiermaszu wyroby rzemiosła ar-
tystycznego i spróbować przysmaków lokal-
nej kuchni. Nowością będzie prezentacja gmin 
Suwalszczyzny.

Jarmark Kamedulski, to święto miasta, któ-
re w tym roku odbędzie się w dniach 4 -7 sierp-
nia. Rozpocznie je  happening „Kartki z historii 
Suwałk” część druga  – wiek XIX. Kolejnego dnia 
imprezy planowana jest gala wręczenia Nagród 
Prezydenta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” 
połączona z koncertem Stanisława Soyki z 
Orkiestrą AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia.

Właściwy Jarmark Kamedulski rozpocznie 
się w sobotę 6 sierpnia o godz. 11.30 odsłonię-
ciem muralu przy ul. Noniewicza 87. Następnie 

przeniesiemy się do parku Konstytucji 3 Maja, 
gdzie na Suwalczan i gości będzie czekać wie-
le atrakcji, będą to między innymi: prezenta-
cje zespołów z SOK, strefa zabaw dla dzieci,  
„Pogodna Strefa Aktywnych Seniorów”, kier-
masz rękodzieła. W sobotni wieczór zapla-
nowany został koncert gwiazd. Wystąpi jed-
na z najbardziej popularnych wokalistek pop 
Margaret oraz znany i lubiany zespół Golec 
Orkiestra.

7 sierpnia planowana jest kontynuacja 
Jarmarku KAmedulskiego oraz rozstrzygnię-
cie Konkursu Literackiego „Suwalskie Limeryki 
Latem”. Wieczorem w SOK widzów bawić bę-
dzie Artur Andrus.

W dniach 14–15 sierpnia odbędzie się 
Suwalski Maraton Szantowo-Folkowy, na któ-
rym na miłośników poezji śpiewanej i piosen-
ki szantowej czekać będzie nie lada gratka: 
Czerwony Tulipan, Lubelska Federacja Bardów, 
Dom o Zielonych Progach oraz Cztery Refy.

Na pożegnanie wakacji 28 sierpnia zobaczy-
my zespół Sound’n’Grace, okrzyknięty przez ju-
rorów programu Mam Talent najlepszym chó-
rem w Polsce. Zespół znany też z wielkiego hitu 
„Nic do stracenia”.

Szczegółowy program można znaleźć na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, gdzie widnieje specjalny baner 
„Lato w Suwałkach”. Natomiast w centrum mia-
sta, na Placu Marii Konopnickiej już niebawem 
zostanie ustawiona konstrukcja na której za-
wiśnie szczegółowy kalendarz imprez i wyda-
rzeń sportowo kulturalnych, które odbędą się w 
Suwałkach w czerwcu, lipcu i sierpniu.

MÓJ PODATEK SUWAŁKOM
W piątek (10 czerwca) ośmiu z dziesięciu szczęśliwców odebrało swoje nagrody w loterii „Mój Podatek 

Suwałkom” – rozlicz swój PIT w Suwałkach. 10 osób wygrało nagrody o łącznej wartości 30.000 zł w tym na-
grodę główną – bon zakupowy o wartości 10.000 zł. Zwycięzców loterii wylosowali 17 maja bezpośrednio 
podczas transmisji on-line suwalscy dziennikarze.

Roczny podatek dochodowy nie trafi a w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekaza-
na do gminy, w której został rozliczony PIT. Dla Suwałk to blisko 48%.

– Głównym powodem ogłoszonej przez nas loterii było zachęcenie osób, które są spoza Suwałk, a które 
tu mieszkają, pracują czy uczą się by w deklaracji podatkowej wskazały suwalski adres zamieszkania. Dzięki 
temu ich podatek trafi  do Suwałk – powiedział dziś Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. – Gratuluję 
Państwu zwycięstwa i zapraszam na zakupy chociażby po nowy telewizor przed mistrzostwami Euro 2016 – 
żartował prezydent Suwałk.

Okazuje się, że efekt został 
osiągnięty ponieważ wśród 
osób, które odebrały dziś swo-
je nagrody były takie, które w 
Suwałkach rozliczyły się po raz 
pierwszy w życiu.

Loteria skierowana była do 
wszystkich osób, które rozliczy-
ły deklarację podatkową PIT za 
2015 rok w Suwałkach wskazu-
jąc suwalski adres zamieszkania. 
Zarówno tych, którzy rozliczają 
się w Suwałkach od lat oraz tych, 
którzy zrobią to po raz pierwszy.

>>
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PIRACI Z TIR-ów
Policjanci z suwalskiej drogówki, w 

ramach akcji „Truck & Bus”, kontrolowa-
li autobusy, pojazdy ciężarowe oraz do-
stawcze. Skontrolowano 99 pojazdów. 
Policjanci odnotowali 27 pojazdów, któ-
re przekroczyły dozwoloną prędkość. 24 
z popełnionych wykroczeń dotyczyło 
samochodów ciężarowych. Mundurowi 
nałożyli ogółem 52 mandaty karne, a za 
usterki w stanie technicznym kontrolo-
wanych samochodów zatrzymali 3 do-
wody rejestracyjne. W jednym przypad-

ku skierowany zostanie wniosek o ukaranie do sądu.
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>>>> Z DOBROCI SERCA
Oddział pediatrii suwalskiego Szpitala 

Wojewódzkiego wzbogacił się o wspaniale 
wyposażoną świetlicę. A to między innymi za 
sprawą suwalskiego radnego Kamila Lauryna;  
znalazł on sponsorów dzięki którym zgromadził 
środki na wyposażenie pomieszczenia w sprzęt 
elektroniczny, zabawki, gry i meble.

W ostatnich miesiącach oddział pedia-
trii przeszedł gruntowny remont. Odnowiono 
również świetlicę, w której dzieci mogły spę-
dzać czas i choć na chwilę zapomnieć o swojej 
chorobie. Problem w tym, że nie było pienię-

dzy na jej wyposażenie, na meble i zabawki.
Lauryn,  kiedy dowiedział się o potrzebach świetlicy, wraz z małżonką 

Małgorzatą, bez wahania rozpoczął poszukiwania sponsorów. Wśród lo-
kalnych przedsiębiorców udało się znaleźć darczyńców o wielkich sercach. 
Przy powstaniu świetlicy pomogli również radni: Zbigniew De-Mezer z Klu-
bu Łączą Nas Suwałki oraz Wiesław Murawko z Bloku Samorządowego.

Dzięki społecznej akcji świetlica, która dotąd świeciła pustkami – 
wzbogaciła się o nowe meble, kanapę, komputer, foto tapetę, dywa-
ny, tablicę szkolną, zabawki i artykuły biurowe. K. Lauryn podziękował  
wszystkim sponsorom, suwalskim przedsiębiorcom.
Więcej z listą darczyńców na stronie: www.dwutygodnik.suwalski.pl 

KONKURS NA REKTORA
Siedmioro kandydatów zgłosiło się w konkursie na rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. 
Wśród kandydatów jest pięcioro pracowników suwalskiej PWSZ: dr Maciej 
Ambrosiewicz (prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowe-
go oraz kierownik Muzeum Wigier), dr Zbysław Grajek (lekarz, suwalski rad-
ny), dr Jarosław Kuczyński (prorektor PWSZ), dr Bernard Maciulewski i dr Mar-
ta Wiszniewska. Swoje kandydatury zgłosili również: prof. dr hab. Krzysztof 
Leon Marecki (ekonomista z SGH) oraz dr Joanna Karpowicz (rektor Uczelni 
Jańskiego w Łomży). Konkurs ma być rozstrzygnięty do 20 czerwca.

>>

Zwiększa się liczba najlepiej zarabiających 
na umowy o pracę, nie przybywa tzw. ” milione-
rów’ oraz rośnie dobroczynność mieszkańców 
naszego regionu– takie są podstawowe wnio-
ski z podsumowania  zeznań podatkowych za 
2015 rok przygotowanego przez Grzegorza 
Krysę z suwalskiego Urzędu Skarbowego.

Tak, jak przed rokiem 42 osoby rozliczające 
się w suwalskim Urzędzie Skarbowym osiągnę-
ły dochody wyższe niż milion zł, a rekordzista 
zarobił 7,91 mln zł. W 2015 r. suwalscy milione-
rzy  osiągnęli łącznie dochody wyższe o 3,4 mln 
złotych niż przed rokiem. Wśród najbogatszych 
trzynastu jest właścicielami firm budowlanych, 
dziesięciu prowadzi firmy handlowe, a siedmiu 
to transportowcy. Dwóch zajmuje się obrotem 
papierami wartościowymi, i to właśnie oni osią-
gają najwyższe przeciętne dochody wśród su-
walskich milionerów. 

Jeden z suwalskich podatników zaro-
bił na umowę o pracę 2,57 mln zł w 2015 r. 
Daje to kwotę 214 tys. zł miesięcznie, czy-
li dwukrotnie więcej niż rekordzista zaro-
bił przed rokiem. Osób zamożniejszych 
czyli takich, które osiągnęły dochód po-
wyżej pierwszego progu podatkowego 
w 2015 r. było 812, czyli o 72 więcej niż 
przed rokiem.

Mniej było tych, co zarobili od 50 
do 80 tys. zł, a największy spadek od-
notowano wśród zarabiających od 30 
do 50 tys. zł. Ich liczba zmniejszyła się 
znacząco czyli o ok. 3800 osób przy 
47,5 tysiącach wszystkich zeznań. W porów-
naniu do 2014 r. zmniejszyła się liczba naj-
mniej zarabiających i nieosiągających do-
chodu w ogóle.

Trzeba też zauważyć pozytywną tenden-

WYŻSZE ZAROBKI I WIĘCEJ DOBROCZYNNOŚCI >>

cję jeżeli chodzi o dobroczynność wśród osób 
rozliczających się w suwalskim US. W 2015 r. 
o 10 % więcej osób przed rokiem przekaza-
ło 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku 
Publicznego.
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WYDARZYŁO SIĘ
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n Drużyny ZHP Chorągwi Białostockiej 
rywalizowały na boisku SP nr 9 w ramach 
Harcerskiej Olimpiady Sportowej.  Zuchy zmie-
rzyły się między innymi w nawlekaniu okrą-
głych płatków śniadaniowych na wykałacz-
kę, przelewaniu wody z miseczki do kubeczka 
oraz w siatkówce i piłce nożnej. Rywalizowali 
również harcerze starsi i wędrownicy. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali 25-latka 
podejrzewanego o rozbój na Osiedlu Północ. 
Mężczyzna prawdopodobnie najpierw bił i ko-
pał pokrzywdzonego, a potem zabrał jego ze-
garek. Podejrzany usłyszał już zarzut, do które-
go się przyznał. Teraz zajmie się nim sąd.

n Na ul. Staszica policjanci zatrzymali do 
kontroli osobowego opla. Badanie wykazało, 
że kierujący 31-latek miał 2 promile alkoholu 
w organizmie. Dodatkowo okazało się, że kie-
rowca nigdy nie posiadał prawa jazdy. Teraz za 
swoje nieodpowiedzialne zachowanie męż-
czyźni będą tłumaczyć się przed sądem.

n W suwalskim Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 Dzień Dziecka 
połączono ze szkolnym piknikiem rodzinnym. 
Nikt nie narzekał na nudę. Najmłodsi jeździ-
li elektrycznymi pojazdami, byli ozdabiani 
wodnymi tatuażami, odważniejsi decydowali 
się na malowanie twarzy. Można było zagrać 
w siatkówkę z pierwszoligowymi zawodnika-
mi Ślepska Suwałki, czy też pograć w „nogę”. A 
po wysiłku fizycznym  za drobną opłatę  zjeść 
kiełbaskę z grilla, lub coś słodkiego. W ten spo-
sób zebrane fundusze, także z loterii fantowej, 
przeznaczone zostaną na zorganizowanie wa-
kacyjnych półkolonii. 

n Grupa najaktywniejszych seniorów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach 
przebywała od 28 maja do 1 czerwca z wi-
zytą studyjną w Brukseli na zaproszenie 
Barbary Kudryckiej – posła do Parlamentu 
Europejskiego z naszego okręgu. Program wi-
zyty obejmował m.in. zwiedzanie Parlamentu 
Europejskiego, wysłuchanie prelekcji w Domu 
Polski Wschodniej w Brukseli oraz zwiedzanie 
Brukseli, Louven i Brugii.

n Jak podaje portal w Polityce.pl 13 ma-
ja br. w Suwałkach ekshumowano szczątki 
Jadwigi Zarugiewicz – symbolicznej mat-
ki Nieznanego Żołnierza i przeniesiono je 
do Warszawy. Zarugiewiczowa zmarła w 

>>
Rozmowa
z T S, 
prezesem
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej
w Suwałkach.

Panie prezesie, PEC obcho-
dzi właśnie 40-lecie. To pięk-
ny jubileusz, który skłania 
do podsumowań, refleksji, 
ale i do tego, by się trochę 
przypomnieć, pochwalić do-
konaniami. Co pan uważa za 
sukces firmy?

– Niewątpliwie naszym 
sukcesem jest fakt, że – co zabrzmi tro-
chę paradoksalnie – o swoim istnieniu 
PEC faktycznie musi trochę przypominać, 
i to jest miara dobrej pracy. My jesteśmy ta-
ką firmą, o której się nie mówi, wręcz nie 
pamięta o niej, dopóki wszystko jest ok. Bo 
jeśli PEC dostarcza energię cieplną termino-
wo, niezawodnie i po cenach nie wyższych, 
lecz niższych od innych, to nie ma potrze-
by o nim mówić, prawda? To jest, powtórzę, 
miara sukcesu.

Dziś jednak musimy trochę o waszym 
przedsiębiorstwie porozmawiać, przy-
pomnieć o waszym istnieniu. Powód 
oczywisty – wspomniany jubileusz. 
Ale nie tylko to, kolejny raz zostaliście 
uznani za najlepsze przedsiębiorstwo 
ciepłownicze w kraju. To okazja, by się 
trochę i przypomnieć, i pochwalić.

– Faktycznie, kolejny raz otrzymaliśmy 
„Laur Ciepłownictwa”, najwyższą i najbar-
dziej prestiżową w naszej branży, przyzna-
ną przez Izbę Gospodarczą „Ciepłownictwo 
Polskie”. Po raz pierwszy otrzymaliśmy tę na-
grodę w 2011 roku. Kolejna nagroda to po-
twierdzenie tego, że nasze przedsiębiorstwo 
nie spoczęło na przysłowiowym laurze, że 
ciągle się doskonalimy, nieustannie popra-
wiamy. Bo nie wolno stać w miejscu.

Powiedzmy więc trochę o tej nagro-
dzie, jakie wymagania trzeba spełnić, 
by ją otrzymać?

– Nagroda przyznawana jest tylko wte-
dy, jeśli spełni się odpowiednie kryteria, do 
których należy między innymi odpowiednie 
zarządzanie finansami, poziom techniczny 
i technologiczny przedsiębiorstwa, odpo-
wiedni poziom ochrony środowiska natu-
ralnego. Liczy się również wprowadzanie 
nowatorskich technologii i dbałość o jakość 
dostarczanych usług.

A co z tego ma miasto i – co naj-
ważniejsze – konkretny mieszkaniec 
Suwałk?

– Ogromna większość obiektów użytecz-
ności publicznej – zakłady pracy, instytucje, 
szkoły, przychodnie, wreszcie dziesiątki ty-
sięcy suwalczan korzysta z naszych usług, z 
ciepła, które PEC dostarcza. Chcemy, by za-
wsze i wszyscy mieli to ciepło, by było ono 
możliwie najtańsze. I mogę powiedzieć, że 
to się udaje. Nie przesadzę jeśli powiem, że 
na jakość naszych usług praktycznie nie ma 
skarg, natomiast ich cena należy do najniż-
szych w regionie. Od kilku już lat praktycznie 
nie ma w Suwałkach podwyżek ceny ciepła. 

Podkreśla pan, że jesteście szczegól-
ną firmą; z jednej strony jako spółka z 
o.o. z natury rzeczy powinniście dążyć 
do maksymalizacji zysku, z drugiej zaś 
musicie pamiętać o oczekiwaniach lu-
dzi, odbiorcach waszego produktu.

– Zdecydowanie potwierdzam ten spo-
sób myślenia. Przedsiębiorstwo, którym 
mam zaszczyt kierować już od prawie ośmiu 
lat, jest powołane po to, by dobrze służyć su-
walskiej społeczności. Musimy oczywiście na 
siebie zarabiać, bo jesteśmy spółką, ale nie 
może się to dziać nadmiernym kosztem na-
szych mieszkańców. 

Powiada się o panu, że pilnuje pan 
każdej złotówki.

– Pozwolę sobie odpowiedzieć znaną 
maksymą „kto nie szanuje złotówki, ten nie 
ma milionów”. Faktycznie bardzo mocno pil-
nujemy kosztów. Nie jest tajemnicą, że PEC 
ma mocne, stabilne finanse. Wynika to wła-
śnie z dbałości o każdą złotówkę. W naszym 
przypadku to doprawdy trudne i odpowie-
dzialne zadanie, co wynika ze specyfiki firmy 
energetycznej: tu zwrot kapitału następuje 
po wielu, wielu latach. Tu trzeba przewi-
dzieć wiele rzeczy trudno przewidywalnych. 
Stąd potrzeba i wiedzy, i dużej fachowości, 
i ostrożności w podejmowaniu inwestycji. Z 
satysfakcją mogę powiedzieć, że suwalskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej może 
się poszczycić zespołem ludzi, którzy umie-
ją tym wyzwaniom podołać. 

40 LAT PRACY DLA SUWAŁK
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MALOW „ORŁEM EKSPORTU”
Suwalska firma „Malow” 

znalazła się w gronie naj-
lepszych podlaskich eks-
porterów w ogólnopol-
skim konkursie „Regionalne 
Orły Eksportu”, organi-
zowanym przez dziennik 
Rzeczpospolita. 

Wybrano najlepszych w 
pięciu kategoriach: najlep-
szy eksporter – dla firm, któ-
re mają już wyrobioną silną 
pozycję na rynku eksporto-
wym i zachowują dobre wy-
niki finansowe; najdynamiczniejszy eksporter; eksportowy produkt; innowacyjny produkt; oso-
bowość eksportu.

W kategorii najlepszy eksporter kapituła wybrała suwalską firmę Malow, która produkuje spe-
cjalistyczne meble metalowe, m.in. dla biur, warsztatów, szpitali czy szkół. Eksport stanowi 57 proc. 
jej przychodów. Głównymi odbiorcami są Norwegia, Niemcy oraz Francja. W tej kategorii wybra-
no jeszcze: firmę AC (jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodo-
wych systemów LPG/CNG marki STAG) oraz Danwood – firmę z Bielska Podlaskiego, która jest pro-
ducentem drewnianych domów.
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WALMAR-DRAŹBA FAIR PLAY
Serwis motoryzacyjny WALMAR-DRAŻBA z 

Suwałk zdobył nagrodę Fair Play Continental w re-
gionie północno-wschodnim. Continental, między-
narodowy dostawca rozwiązań dla branży motory-
zacyjnej, po raz trzeci wyróżnił nagrodą Fair Play 
najlepsze w Polsce serwisy oponiarskie.

– Serwis WALMAR-DRAŻBA otrzymał wyróżnie-
nie Fair Play, dzięki zaangażowaniu wszystkich pra-
cowników w fachową i staranną obsługę klientów 
flotowych. Profesjonalne podejście i partnerska re-
lacja z klientami to znak najwyższej jakości – powie-
dział Łukasz Puchała z Continental Opony Polska.

Suwalska firma WALMAR-DRAŻBA od ponad 25 lat świadczy profesjonalne usługi warsztatowe.

>>

>> WIĘCEJ POCIĄGÓW
Od 17 czerwca w weekendy będzie kursowało kilka par pociągów relacji Białystok–Suwałki–

Kowno.  Suwałki uzyskają dodatkowe połączenie kolejowe z Kownem i Białymstokiem. 
Uruchomienie tego połączenia stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu województwa 

podlaskiego i innych samorządów. Suwalscy radni na ostatniej sesji zdecydowali, że wesprą utrzy-
manie tego połączenia kwotą 80 tys. zł z  budżetu miejskiego.

– Liczymy na zainteresowanie 
mieszkańców naszych regionów, na 
ożywienie gospodarcze i wzmożenie 
ruchu turystycznego. Myślę też, że w 
przyszłości to połączenie może być 
przedłużone do Wilna – powiedział 
marszałek województwa podlaskiego 
Jerzy Leszczyński, który spotkał się z 
przedstawicielami Kolei Litewskich 
w Baltic Air Logistic Terminal pod 
Wilnem.

Rozkłady jazdy pociągów ma-
ją być tak ustalone, by można się by-
ło przesiąść z pociągu Białystok–
Suwałki–Kowno na pociąg do Wilna, a 
z Białegostoku do Warszawy.

1968 r. w domu opieki w Suwałkach. Przez 
długie lata nie było znane miejsce jej pochów-
ku na suwalskim cmentarzu. Pisaliśmy o tym 
w „DwuTygodniku Suwalskim” z 21.10.2015 r. 
Ostatecznym miejscem jej spoczynku jest kwa-
tera B11 Cmentarza Wojskowego na Powąz-
kach, na której pochowani są żołnierze Wojska 
Polskiego polegli w latach 1919-1920.

n Na uroczystej odprawie z okazji zmiany 
kierownictwa w suwalskim Areszcie Śledczym 
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Mi-
rosław Dudar wręczył nominacje powo-
łanym na stanowiska zastępców dyrekto-
ra Aresztu Śledczego w Suwałkach: mjr Rado-
sławowi Drażbie (dotychczasowemu kierow-
nikowi działu ewidencji) oraz por. Michałowi 
Chrościelewskiemu (dotychczasowemu kie-
rownikowi działu penitencjarnego).

n Jubileusz 25-lecia istnienia obchodził 
Samorząd Pielęgniarek i Położnych zrze-
szonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położonych w Suwałkach. Z tej okazji  od-
było się spotkanie w PWSZ. Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach dzia-
ła na terenie powiatów: augustowskiego, sej-
neńskiego i suwalskiego.

n Suwalscy żacy z Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej bawili się na Juwenaliach 
2016. Na ten czas symboliczne klucze do mia-
sta przekazał im prezydent Suwałk Czesław 
Renkiewicz . Na scenie przy ul. Ogrodowej 
wystąpili m.in. DJ Hołek, hip-hopowy Buka 
i zespół Boys.

n W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. 
Marii Konopnickiej odbyła się promocja książ-
ki Barbary Ostaszewskiej „Goła Zośka – echa 
legendy”.

n Na ul. Grabowej dwóch mężczyzn uda-
remniło dalszą jazdę nietrzeźwemu, kierują-
cemu mitsubishi. Odebrali mu kluczyki od sa-
mochodu i zadzwonili na Policję. Mundurowi 
zatrzymali 62-latka, który miał 2,3 promila al-
koholu w organizmie. Teraz mężczyzna za swo-
je skrajnie nieodpowiedzialne postępowanie 
będzie tłumaczył się przed sądem.

n Na skrzyżowaniu ul Zarzecze z ul. 24 
Sierpnia doszło do wypadku.  Powiadomieni 
o tym zdarzeniu policjanci natychmiast po-
jechali na miejsce. Wstępnie ustalili, że nie-
znany kierujący oplem, jadąc ulicą Zarzecze 
na oznakowanym przejściu dla pieszych nie 
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ustąpił pierwszeństwa prawidłowo porusza-
jącej się pieszej i ją potrącił, a następnie nie 
udzielając pomocy oddalił się z miejsca zda-
rzenia. 46-letnia piesza z obrażeniami ciała tra-
fiła do szpitala.

n XVIII edycja koncertu „W Hołdzie Ojcu 
Świętemu Papieżowi Janowi Pawłowi II – Wiel-
kiemu Polakowi” odbyła się w konkatedrze 
pw. św. Aleksandra zorganizowanego przez 
Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia.

n W Muzeum Okręgowym otwarto wysta-
wę monet „Od płacideł do juana. Podróż przez 
4 tysiące lat mennictwa chińskiego”.

n Suwalscy policjanci, dzięki monitoringo-
wi miejskiemu, zatrzymali dwóch mężczyzn 
odpowiedzialnych za kradzież przewodów. 
48 i 51-latek wpadli na gorącym uczynku, gdy 
kradli kable z jednej z posesji. Mężczyźni usły-
szeli już zarzuty, za które odpowiedzą teraz 
przed sądem.

n Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
podpisał plan działania na 2016 r. z bur-
mistrzem niemieckiego Waren (Muritz), 
Norbertem Mollerem. Współpraca miast trwa 
już 17 lat. Będzie 
kont ynuowana 
m.in. współpraca 
kulturalna, edu-
kacyjna, wymiana 
uczniów i udział 
delegacji w świę-
tach sportowych 
obu miast oraz 
rozszerzenie kon-
taktów między 
Lebenshilfswerk 
w Waren i Domem 
Pomocy Społecz-
nej „Kalina” w 
Suwałkach.

n Do pięciu lat więzienia może grozić su-
walskim policjantom, którzy nie udzielili po-
mocy mężczyźnie pobitemu przez ich kolegę 
w policyjnej izbie zatrzymań. Policjanci usły-
szeli prokuratorskie zarzuty. Ich kolega, który 
pobił zatrzymanego mężczyznę, został skaza-
ny prawomocnym wyrokiem. Zdarzenie mia-
ło miejsce w 2013 roku. Wówczas w nocy z 17 
na 18 sierpnia Arwid P., funkcjonariusz suwal-
skiej policji przekroczył swoje uprawnienia i 
policyjną pałką dotkliwie pobił zatrzymane-
go Piotra S. 

n Suwalskie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum 
nr 8 znalazły się w gronie zwycięzców 
14.  edycji Przeglądu Małych Form Teatralnych 
„Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”. 
Spektakl „Sceny z życia i miłości” w wykona-
niu uczniów Gimnazjum nr 8 został docenio-
ny za walory wychowawcze, a spektakl „Cień 
wiatru” przygotowany przez gimnazjalistów 
z „jedynki” najwyżej oceniono za walory ar-
tystyczne. 

WYDARZYŁO SIĘ
W Suwałkach działa firma Greko, produ-

kująca okulary. I nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby oprawki wykonane były z me-
talu lub plastiku. Suwalska firma wykonuje 
je z drewna. 

– Tak naprawdę to produkujemy okulary z 
drewnianego forniru w technologii klejenia krzy-
żowego przez co są mocniejsze – wyjaśnia właści-
ciel firmy Grzegorz Komorowski (na zdjęciu). 

Konkurencja, Chińczycy frezują je z jednego 
kawałka drewna, co powoduje częste ich pęka-
nie wzdłuż usłojenia drewna. My jesteśmy w prze-
ciwieństwie do tanich producentów nastawieni 
na pełną obsługę serwisową, w tym naprawę na-
szych produktów.

Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w wy-
najmowanych pomieszczeniach. W środku wy-
gląda jak XIX-wieczna manufaktura. To jednak 
pozory. Wyposażony jest bowiem w najnowo-
cześniejsze maszyny cyfrowe do obróbki drew-
na: laser tnąco-grawerujący, obrabiarki, frezarki 
CNC zakupione ze środków unijnych. Cały pro-
ces produkcji jest zautomatyzowany, poza jed-
nym – szlifowaniem.

– Niestety, musimy to wykonywać ręcznie szli-
fierkami z papierem ściernym, pilnikami, pracuje-
my z moim wspólnikiem bratem nad tym jak to 
zmienić – dodaje pan Grzegorz. 

 Stolarstwem zajmuje się ponad 20 lat. 
W Technikum im. Karola Brzostowskiego w 
Suwałkach uzyskał tytuł technika technologii 
drewna. Był pomocnikiem stolarza przy produk-
cji drzwi, montażystą mebli i ich projektantem. I 
wreszcie został właścicielem firmy. By poznać za-
sady sprzedaży ukończył studia na kierunku mar-
keting i zarządzanie.

– Ciągle trzeba się doskonalić. W ciągu kilku-
nastu lat dokonała się prawdziwa rewolucja w ob-
róbce drewna. Odczułem to na własnej skórze. W 
technikum podstawowym narzędziem było dłu-
to do drewna i pilnik, a dziś jest to „myszka” od 
komputera. Najnowocześniejsze maszyny stero-
wane cyfrowo wytwarzają produkty powtarzal-
ne i spełniające wszystkie oczekiwania klientów. 
Nie były to co prawda urządzenia przygotowa-
ne do obróbki drewnianych opraw okularo-
wych, a tym bardziej kompozytowych, więc do-
rabiałem niezbędne oprzyrządowanie, szablony 
itp. Sporo czasu zajmuje mi sporządzanie doku-
mentacji i wykonywanie badań w celu uzyskania 
certyfikatu, bez którego okularów nie mógłbym 
sprzedawać – tłumaczy Komorowski.

Firma Greko produkuje okulary pod marką 
Helios. Największe zamówienie opiewało na 500 
sztuk. Zamawiają je firmy z Europy, Kanady, USA. 
Przez cały czas wprowadzane są nowe wzory.

– Technologia, którą stosuję w zakładzie da-
je możliwość wyboru do kilku gatunków drew-
na w jednym okularze – dodaje Komorowski. 
Zamawiający okulary Helios ma możliwość wy-
boru gatunku drewna aż na sześciu płaszczy-
znach – z przodu frontu, od wewnętrznej stro-
ny frontu i w zausznikach. Mogę też na życzenie 
klienta wygrawerować np. logo jego firmy.

Nowością są też okulary moro czy też 
oprawki kompozytowe wykończone kamie-
niem lub materiałem jeansowym. 

Dla zainteresowanych okularami z drew-
na podajemy stronę internetową producenta:  
www.helioslook.com

EKOLOGICZNE OKULARY>>

WTOREK Z RADNYM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi 

radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 14 czerwca zapraszają Bogdan 

Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Andrzej P. Chuchnowski z Klubu Radnych 
„Łączą nas Suwałki”. Natomiast 21 czerwca 
na suwalczan czekają Zbigniew R. De-Mezer 
z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz 
Grzegorz Gorlo z Prawa i Sprawiedliwości. 
Na spotkanie z radnymi 28 czerwca za-

praszają Zbysław W. Grajek z Platformy 
Obywatelskiej oraz Dorota A. Jabłońska z 
Prawa i Sprawiedliwości.

Radni dyżurują w godzinach 15.30-17.00 w 
biurze Rady Miejskiej, w pokoju 146 na pierw-
szym piętrze ratusza.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław 
Przełomiec lub wyznaczony przez niego wi-
ceprzewodniczący przyjmuje interesantów w 
każdy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 
145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.
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n Trzynaste miejsce zajęła suwalska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Edwarda F. Szczepanika w rankingu PWSZ  za 
rok 2016 opublikowanym po raz dziesiąty 
przez „Perspektywy”. W suwalskiej PWSZ do-
brze oceniono prestiż  oraz innowacyjność. 
Najsłabiej oceniono warunki kształcenia i 
umiędzynarodowienie. W poprzednich ran-
kingach suwalska PWSZ zajmowała wyższe 
lokaty w rankingu. W 2012 r. była dwunasta, w 
2014 r. – siódma, a w 2015 – ósma.

n Suwalskie Przedszkole nr 6 zorganizo-
wało VII Dziecięce Prezentacje Taneczne 
dla dzieci z przedszkoli z Suwałk i okolicz-
nych miast. W imprezie wzięły udział zespoły 
i soliści z 8 suwalskich przedszkoli oraz szkół 
podstawowych nr 6, 7 i 10. Zaprezentowane 
układy taneczno-ruchowe były wspaniałe. 
Uczestnicy otrzymali upominki.

n Suwalski zespół Fri Stejdż Bend zapre-
zentował się w rosyjskim Czerniachowsku w 
czasie Dni Kultury Polskiej, organizowanych 
przez miejscowy Dom Polski Stowarzyszenie 
Polonijne im. Fryderyka Chopina. Suwalska 
grupa tak spodobała się organizatorom, że za-
prosili suwalczan na kolejne tegoroczne wyda-
rzenia planowane w Czerniachowsku.

n Irmina Liszkowski z Suwalskiego 
Ośrodka Kultury otrzymała pierwszą nagro-
dę za monodram „Sonia Marmieładowa” pod-
czas Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na 
Scenie” 61. finału Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego.

n 14 Integracyjny bieg uliczny, które-
go organizatorem jest tradycyjnie suwalski 
Dom Pomocy Społecznej „Kalina” jak zwykle 
zgromadził prawdziwe rzesze uczestników. 
Na staracie stanęli goście z Litwy – z Kowna 
i Mariampola, a także z wielu miast i miej-
scowości z naszego regionu. Tradycyjnie by-
ło wiele dobrej zabawy i zaciętej rywalizacji, 
z której wszyscy wyszli jako zwycięzcy.
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Srebrny jubileusz obchodził Zespół 

Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II. 
Uroczystość była świetną okazją do spo-
tkań absolwentów, uczniów, rodziców, by-
łych i obecnych pracowników oraz sympa-
tyków szkoły.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w 
kościele p.w. św. Wojciecha koncelebrowa-
ną przez proboszczów suwalskich parafii. 
Następnie zebrani przeszli do siedziby szko-
ły przy ul. Sejneńskiej. Podczas części oficjal-
nej młodzież  przedstawiła w spektaklu te-
atralnym sylwetkę św. Jana Bosko, założyciela 
zgromadzenia salezjanów i salezjanek. Był też  
m.in. pokaz mody, festyn rodzinny z licznymi 
atrakcjami dla dzieci: loterią fantową, malowa-
niem twarzy, zabawami i konkursami. 

Jubileusz to również okazja do podsu-
mowania działalności szkoły. Jej począt-
ki są związane z postacią ks. Kazimierza 
Hamerszmita. Dzięki niemu w Suwałkach roz-
poczęły pracę Siostry Salezjanki. Obecnie 
Zespół Szkół Salezjanek to Szkoła Zawodowa 
kształcąca krawców, kucharzy, ogrodników 
i sprzedawców, Liceum Ogólnokształcące 
i Technikum Obsługi Turystycznej. Do tej pory 
w tych szkołach uczyło się 1088 uczniów kształ-
conych przez 72 pedagogów.

Marzeniem obecnej dyrektor Zespołu 

25 LAT SZKOŁY SALEZJANEK

Szkół, siostry Sabiny Żak jest zbudowanie bo-
iska sportowego z prawdziwego zdarzenia, ja-
kie posiada sąsiad zza płotu – SP 6, jak też sali 
gimnastycznej oraz  jednego dużego budyn-
ku dydaktycznego, by młodzież nie musiała 
na różne zajęcia przechodzić z budynku do 
budynku. To przyszłość, a teraz najważniej-
szy jest nabór.

MOJE MIASTO SUWAŁKI
Prezydent Miasta Suwałk oraz Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  zapraszają uczniów 

suwalskich przedszkoli i szkół do  udziału w III Miejskim Konkursie „Moje Miasto Suwałki”. 
Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Suwalskie Pejzaże Czarnej Hańczy”. 

Zadaniem uczniów jest wy-
konanie pracy plastycznej, lite-
rackiej, graficznej lub prezenta-
cji multimedialnej/filmu, zgodnie 
z kategorią wiekową, w której bio-
rą udział. 

Więcej na: www.sodn.suwalki.pl

Na zdjęciu laureaci konkursu 
sprzed roku

>>

Kwiaty od Ewy Sidorek, zastępcy prezydenta 
były tylko dodatkiem do bardzo praktycznego 
prezentu, czyli roweru turystycznego

Podczas jubileuszu zaprezentował się chór 
szkolny

Uczennice 
zaprezento-
wały 
wykonane 
przez
siebie stroje
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W ROKU SZKOLNYM 2015/
2016 I LICEUM OGÓLNO-
KSZTAŁCĄCE IM. MARII 
KONOPNICKIEJ W SUWAŁ-
KACH OBCHODZI 180-LECIE 
ISTNIENIA. JEST NAJSTAR-
SZĄ SUWALSKĄ SZKO-
ŁĄ PONADGIMNAZJALNĄ 
(DAWNIEJ GIMNAZJUM)
 I JEDNĄ Z NAJSTARSZYCH 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJAL-
NYCH W POLSCE. 

Absolwentami szkoły byli m.in. 
Teofil Noniewicz – lekarz, działacz 
społeczny, Aleksandra Piłsudska 
– działaczka PPS, żona Józefa 
Piłsudskiego, kontradmirał Jerzy 
Tumaniszwili w czasie II wojny 
światowej służył jako oficer m.in. 
na polskich niszczycielach ORP 
„Burza” i „Piorun”, generał Rudolf 
Dzipanow, Edward Szczepanik 
– ostatni premier Rządu Polskiego 
na Uchodźstwie. 

Kulminację jubileuszu zapla-
nowano na 25 czerwca 2016 roku 
gdy odbędzie się spotkanie absol-
wentów I LO.

– W połowie maja zamknęli-
śmy listy chętnych na jubileusz 
po przyjęciu 350 zgłoszeń, by-
ło to konieczne, gdyż w związ-
ku z jubileuszem przygotowali-
śmy płatne pakiety zawierające 
pamiątkowe tarcze szkolne (me-
talowy pin) oraz okolicznościo-
we wydawnictwo pod redakcją 
Andrzeja Matusiewicza i Alicji 
Kozłowskiej – informuje dyrek-
tor I LO Andrzej Kaszkiel (na 
zdjęciu powyżej). W książce będzie 
wykaz wszystkich abiturientów, 
profesorów i pracowników szkoły 
od 1944 roku do dziś. Jedną z jego 
części będą wspomnienia nauczy-

cieli i uczniów. W części oficjalnej-
otwartej mogą uczestniczyć wszy-
scy chętni absolwenci, także ci 
„niezalogowani”, bardzo serdecz-
nie w imieniu społeczności szkol-
nej zapraszamy.

Historia szkoły zobowiązu-
je do utrzymywania wysokiego 
poziomu kształcenia. W tym ro-
ku szkolnym w liceum w 18 od-
działach uczy się 454 licealistów 
pod czujnym okiem 39 pedago-
gów. Od lat w rankingach wyni-
ków nauczania szkoła utrzymuje 
pierwsze miejsce w Suwałkach i 
wysokie w kraju. Uczniowie mogą 
pochwalić się wieloma sukcesami 
w ogólnopolskich olimpiadach 
przedmiotowych, a także udzia-
łem w projektach w skali europej-
skiej. Osiągnięcie tak wysokich 
wyników świadczy zarówno o ta-
lentach młodych ludzi, ale jest też 
wynikiem ich ogromnej pracy. 

I LO jest jedyną szkołą z Suwałk 
klasyfikowaną w rankingu najlep-
szych szkół ponadgimnazjal-
nych 2016 STEM. Celem Rankingu 
Liceów i Techników STEM jest bu-
dzenie w młodych ludziach pasji 
do takich przedmiotów jak: mate-
matyka, fizyka, chemia i informa-
tyka, a następnie inspirowanie ich 
do podejmowania studiów na kie-
runkach inżynierskich i w naukach 
ścisłych. Ranking wskazuje licea i 

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU 180-lecia
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej 

w Suwałkach, 25 czerwca 2016r. 

 godz. 9.00 – Msza Św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa

godz. 10.00-11.00 – Rejestracja uczestników Jubileuszu Szkoły miej-
sce: Aula im. prof. E. F. Szczepanika (budynek A Szkoły– zabyt-
kowy)

godz. 11.00-13.30 – Uroczystość Obchodów Jubileuszu 180-lecia I LO 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach, miejsce: hala sportowa I LO 
im. M. Konopnickiej w Suwałkach

godz. 13.30 – Zwiedzanie szkoły oraz spotkania rocznikowe 
Absolwentów w salach lekcyjnych

godz. 19.00-4.00 – Bal Absolwenta miejsce: hala sportowa I LO im. M. Ko-
nopnickiej w Suwałkach

JUBILEUSZ 180-lecia „KONOPNICKIEJ”>>

technika, które najlepiej przygo-
towują kandydatów na takie wła-
śnie studia.

Ranking został oparty na 
trzech kryteriach: wynikach ma-
tury na poziomie rozszerzonym 
z przedmiotów ścisłych – mate-
matyki, fizyki, chemii, biologii i 
informatyki, wynikach matury 
obowiązkowej z matematyki oraz 
sukcesach szkół w olimpiadach 
przedmiotowych, krajowych i 
międzynarodowych odpowiada-
jących swoim profilem zakresowi 
STEM. I LO stało sklasyfikowane na 
138 miejscu w Polsce i 5 miejscu w 
województwie podlaskim.

– Prowadzimy nabór do Klasy 

Akademickiej pod patronatem 
Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie, jednej z 48 w kraju. W 
ramach podpisanego porozumie-
nia możemy min. uczestniczyć w 
wykładach, konsultacjach prowa-
dzonych przez pracowników na-
ukowych. 

W naszej szkole kładziemy na-
cisk na wszechstronny rozwój 
ucznia, także fizyczny. Posiadamy 
nowoczesne obiekty sportowe – 
halę z pełnym wyposażeniem, si-
łownię, salę bilardową i fitness. To 
przekłada się na sukcesy – 3 razy z 
rzędu zdobyliśmy pierwsze miejsce 
w Miejskiej Rywalizacji Sportowej 
– dodaje Andrzej Kaszkiel. 

Budynek I LO z zewnątrz i wewnątrz
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WYNIKI SPRAWDZIANU
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała wyni-

ki sprawdzianu szóstoklasisty w podlaskiem. Sprawdzian  przepro-
wadzono 5 kwietnia. W Suwałkach sprawdzian zdawało 611 uczniów. 
Suwalscy szóstoklasiści w  części pierwszej sprawdzianu uzyskali 64% 
maksymalnej liczby punktów, podczas gdy uczniowie w Białymstoku 
uzyskali 68%, a w Łomży 67%.

Sprawdzian składał się z dwóch części. Obie części były przeprowa-
dzone w formie pisemnej. Część 1. zawierała zadania z języka polskie-
go i matematyki. Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożyt-
nego. Był to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu 
obowiązkowego.
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>> LEKKOATLETYCZNA 
STOLICA MŁODYCH

Już niebawem, w dniach 1-3 lipca, w Suwałkach będziemy gościć najlep-
szych młodych lekkoatletów, którzy o laury najlepszych w kraju będą wal-
czyć w ramach jubileuszowych 70 Mistrzostw Polski Juniorów. Zapowiada 
się fantastyczna impreza! Organizujemy ją dzięki temu, że mamy piękny 
stadion, którego naprawdę wielu nam zazdrości. 

O przygotowaniach do mistrzostw mówi gospodarz obiektu Waldemar 
Borysewicz, dyrektor suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

– Nasze mistrzostwa zapowiadają się znakomicie pod względem sporto-
wym, bowiem tu stoczy się walka nie tylko o medale najlepszych w Polsce, 
ale także o minima na zbliżające się mistrzostwa świata, które odbędą się w 
Bydgoszczy. Poziom więc będzie zapewne wysoki. Warto przyjść, bo prze-
cież to przyszli medaliści największych imprez wśród seniorów. 

Pracy mamy naprawdę ogrom, bo mistrzostwa zgromadzą 1200-1300 
zawodników, do tego trzeba doliczyć kolejne kilkaset osób; trenerów, opie-
kunów.  To również wielkie zadanie, bo wszystkich chcemy dobrze przyjąć, 
by mieli z pobytu u nas jak najlepsze wrażenia. Oczywiście nie dla wszyst-
kich starczyło miejsc w suwalskich hotelach, wielu uczestników będzie mu-
siało mieszkać w sąsiednich gminach a także w Augustowie.

Według zapewnień W. Borysewicza stadion będzie na pewno perfekcyj-
nie przygotowany na przyjęcie najlepszych młodych lekkoatletów, więc nic 
nie powinno im przeszkodzić w uzyskaniu dobrych wyników.

– Mamy absolutnie wszystko, co jest potrzebne – mówi dyrektor. – Teraz 
pozostała nam kosmetyka, chcemy, by było pięknie i profesjonalnie.

I oby tak było. Otwarcie mistrzostw 1 lipca o 17.00. 

AMAZONKA ZAPRASZA
Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka zaprasza 

wszystkie Panie po lub w trakcie leczenia raka pier-
si na  spotkania edukacyjne:
– z psychologiem – 23.06. o godz. 18.15,
– z lekarzem onkologiem – 15.06. o godz. 18.00.

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej OHP 
przy ul. Sejneńskiej 13 (budynek dawnego NBP). Ponadto w każdy czwar-
tek o godz. 17.15 Stowarzyszenie zaprasza na gimnastykę rehabilitacyj-
ną, zajęcia odbywają się na małej hali OSIR przy ul. Wojska Polskiego 
2. Zajęcia są dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Suwałki. 

Szczegóły pod nr telefonu 691 845 258 lub 512 077 617.

>>

>>
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BLUES FESTIVAL 2016
Już 7 lipca zabrzmią bluesowe dźwięki 9. Suwałki Blues Festival.  Zatem 

najwyższa pora by zaopatrzyć się w bilety na koncert otwarcia i wieczor-
no-nocne występy gwiazd na scenach klubowych.

Jan Chojnacki zaprasza na znakomity koncert otwarcia 9. SBF. Na scenie 
same znakomitości: WAGLEWSKI FISZ EMADE (PL), PAUL JONES & DAVE 
KELLY (UK), KRAKÓW STREET BAND (PL), Suwalska Orkiestra Kameralna 
i Suwałki Gospel Choir. 

Już po koncercie otwarcia dwa pierwsze koncerty klubowe. Noc z 
czwartku na piątek będzie długa. W piątek od 23.00 kolejne koncerty w 
siedmiu bluesowych klubach. Podobnie w sobotę, gdy w klubach zagra-
ją kolejne gwiazdy SBF 2016. Szczegółowy program tegorocznego SBF na 
www.suwalkiblues.com

Jedną z największych gwiazd Suwałki Blues Festival 2016 
będzie Warren Haynes, uhonorowany nagrodą Grammy je-
den z najlepszych gitarzystów na świecie. Były członek takich 
grup jak Allman Brothers Band, Gov’t Mule oraz Dead na suwal-
skim święcie bluesa zaprezentuje swój solowy projekt.

Na najnowszym solowym albumie pt. „Ashes and Dust” możemy usłyszeć 
najszlachetniejsze, bogate muzycznie i najbardziej osobiste utwory artysty.

„BEZPIECZNA WODA 2016”
Wakacje coraz bliżej. Czas 

pomyśleć o bezpieczeństwie 
wypoczywających dzieci 
i młodzieży. Suwalskie in-
stytucje i służby mundu-
rowe organizują spotkanie 
„Bezpieczna woda 2016”, któ-
re rozpocznie się 21 czerw-
ca o godz. 10.00 nad suwal-
skim Zalewem Arkadia.

 W programie m.in.:
10.30 – pokaz tresury psów służbowych Policji
10.45 – ratownictwo wodne WOPR
11.00 – bezpieczeństwo nad wodą – Straż Miejska
11.05 – pokaz nurkowania PSP
11.20 – pokaz akcji ratownictwa wodnego

>>

>>
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Prawdziwe tłumy przyciągnęła na Plac 
Marii Konopnickiej wizyta amerykań-
skich kawalerzystów z 2. Pułku Kawalerii 
Armii USA. Suwałki odwiedził również 
zastępca ambasadora USA w Polsce 
John C. Law. Gospodarzem wydarze-
nia był Łukasz Kurzyna, zastępca prezy-
denta Suwałk,wspólnie ze Zdzisławem 
Przełomcem, przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Suwałkach.

Amerykańscy żołnierze prezentowali 
swoje pojazdy i sprzęt wojskowy. 

Suwalczanie mieli okazję obejrzeć 
wojskowe transportery, haubice, pojaz-
dy wspierające i porozmawiać z żołnierzami. Mundurowi to uczestnicy „Rajdu 
Dragonów II”, czyli międzynarodowych ćwiczeń  sił sojuszniczych, których ele-
mentem jest przejazd liczącej dwa tysiące kilometrów trasy z Niemiec do Estonii. 
Celem „Rajdu Dragonów II”, jest wykazanie swobody przemieszczania się wojsk 
NATO wewnątrz jego terytorium oraz zademonstrowania zaangażowania USA 
we wspólne bezpieczeństwo państw NATO.
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POZNAJĄ ZAKŁADY PRACY
Uczniowie III klas suwalskich gimnazjów, którzy obecnie stoją przed wyborem dalszej dro-

gi kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych  odwiedzili kilka zakładów pracy, tj. Malow, 
Animex, Recman, Salag, Aquel i Forte, a także firmy zrzeszone w Cechu (m.in. zakłady fryzjer-
skie, stolarskie, firmy ogólnobudowlane, zakłady mechaniki pojazdowej i piekarnie).

Gimnazjaliści mieli możliwość zwiedzenia firm, poznania rzeczywistych warunków pracy 
panujących na halach produkcyjnych oraz poznania wszystkich etapów produkcji. Możliwość 
zobaczenia na czym polega praca na konkretnym stanowisku, w danym zawodzie, ułatwi mło-
dzieży podjęcie decyzji i wybór odpowiedniego kierunku kształcenia. Tym uczniom, którzy 
zastanawiają się jaki zawód chcieliby wykonywać w przyszłości, wizyty w przedsiębiorstwach 
pomogą odpowiedzieć na pytania: Kim chcę zostać? Co chcę robić? 

Czas na podjęcie decyzję dotyczącej wyboru szkoły i kierunku kształcenia w szkołach po-
nadgimnazjalnych uczniowie mają do 24 czerwca do godz. 15.00.

Te wizyty studyj-
ne to efekt porozu-
mieniami pomiędzy 
Miastem Suwałki, a 
uczelniami wyższymi, 
Parkiem Naukowo-Te-
chnologicznym Pol-
ska-Wschód, suwal-
skimi firmami oraz 
p r z e d s i ę b i o r c a m i 
zrzeszonymi w Cechu 
Rzemieślników i Przed-
siębiorców z siedzibą 
w Suwałkach.

WARTO CZYTAĆ
W Bibliotece Publicznej  im. Marii Konopnickiej 

w Suwałkach, Maria Kołodziejska, dyrektor bi-
blioteki  wręczyła suwalczan-
ce Helenie Staśkiewicz (na 
zdjęciu) wyróżnienie jako naj-
aktywniejszej czytelniczce 
w Podlaskiem,  korzystającej 
z wirtualnej biblioteki IBUK 
LIBRA. Nagrodę przyzna-
ło Wydawnictwo Naukowe 
PWN. Wyróżnienie otrzymała 

też suwalska biblioteka, z której zasobów korzy-
sta H. Staśkiewicz.

– O IBUKACH dowiedziałam się podczas wypo-
życzania książek w bibliotece. Ich zaletą jest to, że 
korzysta się z nich bezterminowo, nie ma takiej sy-
tuacji, że dany tytuł został wypożyczony i jest nie-
dostępny. Jako miłośniczka książek, polecam obie 
wersje  książkowe i elektroniczne – zachęca nagro-
dzona Helena Staśkiewicz.

Księgozbiór wirtualnej czytelni IBUK LIBRA li-
czy kilka tysięcy elektronicznych publikacji spe-
cjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych 
oraz beletrystycznych wydanych przez renomo-
wane polskie oficyny. Aby z tego skorzystać wy-
starczy odebrać w czytelni książek suwalskiej bi-
blioteki bezpłatny kod dostępu do IBUK LIBRA.

AMERYKAŃSCY ŻOŁNIERZE71. ROCZNICA OBŁAWY
W lipcu 1945 roku oddziały armii czerwonej wspomagane 

przez NKWD i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa przepro-
wadziły na terenie Suwalszczyzny masowe aresztowania osób po-
dejrzewanych o wrogie nastawienie do nowej władzy. W obławie 
– bo tak zaczęto nazywać to wydarzenie-aresztowano wiele tysię-
cy mieszkańców naszych terenów. Blisko 600 osób nigdy nie po-
wróciło do swoich domów.

W 71. rocznicę tych wydarzeń, przy pomniku Jana Pawła II odby-
ła się uroczystość upamiętniająca ofiary obławy. Uroczystościom 
przewodniczył ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku 
Pamięci Obławy Augustowskiej. 

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, list odczytał Jarosław 
Brysiewicz, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 
Oznaczył on także, pośmiertnie, wysokimi odznaczeniami pań-
stwowymi członków rodziny Czyżów, którzy zginęli w obławie. 
Odznaczenia odebrali potomkowie zamordowanych.

>> >>

>> >>

Podobizny ofiar obławy nieśli harcerze



14.06.2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

14.06 .2016

DWUTYGODNIK SUWALSKI

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
 GALERIA 

ANDRZEJA STRUMIŁŁY 
ZAPRASZA NA:

n wystawę Lecha Kołodziejczyka „Odwaga 
Tworzenia – Metamorfozy”. 

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY
 ZAPRASZA:

n od 12 czerwca w Suwałkach trwa XV Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów Dzieci i Młodzieży WIGRASZEK 2016. 
Spektakle na Dużej Scenie i w Sali Kameralnej, 
ul. Jana Pawła II 5. 

W PROGRAMIE JESZCZE:

14 czerwca (wtorek) – od godz. 8.30 – pre-
zentacje konkursowe – m.in. o godz. 9.15 w Sali 
Kameralnej spektakl „Sztuczka” w wykonaniu 

Teatru Efemerycznego z Suwałk| rezerwacje miejsc tel. 87 566 42 11;

15 czerwca (środa), godz. 10.00 akcja plastyczna ŚWIATŁO; pro-
wadzenie: Mieczysław Iwaszko, plac przed Suwalskim Ośrodkiem 
Kultury; 11.00 uroczyste zakończenie, wręczenie nagród i spektakl fi-
nałowy IL LUSIONS w wykonaniu studentów Akademii Teatralnej im. 
A. Zelwerowicza w Białymstoku, Duża Scena;

n na koncert LATO z SOK. Wakacyjna Grupa Wujka Gienka (na zdjęciu 
poniżej)  i Suwalska Orkiestra Kameralna przypomną największe prze-
boje Czerwonych Gitar, Czesława Niemena i Wojciecha Gąssowskiego. 
Początek 24.06 o godz. 19.00 na Dużej Scenie, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 
20/15 zł w kasie SOK i na www.bilety.soksuwalki.eu

n Benefis Studia Tańca FLEX z okazji jubileuszu 25-lecia. Na scenie 
pojawią się byli i obecni członkowie, również najmłodsi, oraz goście – 
DOTYK, DANCE ACADEMY, LET’S GO i LILT. Początek 25.06. (sobota), 
godz. 17.00 na Dużej Scenie, ul. Jana Pawła II 5. Bilety: 10 zł w kasie SOK 
i na www.bilety.soksuwalki.eu

n wystawę rysunku i malarstwa młodych: „TERAZ MY” z Pracowni 
„Centrum”. Wernisaż: 22.06. (środa), godz. 17.00, galeria „Na marmu-
rach”, SOK, ul. Noniewicza 71.

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

n koncert „Mozart i akordeon” w wyko-
naniu Macieja Frąckiewicza oraz ucznia 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w 
Suwałkach. Koncert odbędzie się w saloniku 
muzycznym, przy ul. Chłodnej 12, 1 lipca o 
godz. 19.00. Koncert dofinansowany przez 
Miasto Suwałki, jest skierowany do meloma-
nów muzyki klasycznej w wieku 55+. Przed 
koncertem aukcja prac artystycznych oraz 
atrakcyjnych fantów. Tym wydarzeniem roz-
pocznie się III edycja promowania funduszu stypendialnego „Szybuj z 
Orłami” – projektu wspierającego młodych potrzebujących, utalento-
wanych uczniów oraz studentów z naszego regionu. Organizatorzy cze-
kają na fanty. Fundusz można również wesprzeć wpłacając darowiznę 
na konto fundacji. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
W SUWAŁKACH 

n wraz ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oraz Sto-
warzyszeniem Kulturalnym „Bibliofil” zapraszają do udziału w X edy-
cji konkursu „Suwalskie Limeryki Latem”. W tym roku obchodzimy Rok 
Czarnej Hańczy. Dlatego w tegorocznej edycji konkursu specjalnie ce-
nione będą utwory odwołujące się do rzeki płynącej przez Suwałki. 
Celem konkursu jest popularyzacja poezji, nawiązanie do Roku Czarnej 
Hańczy, promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny, odkrywanie i wspiera-
nie talentów literackich, wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość 
płynącą z twórczości literackiej. Konkurs pod honorowym patrona-
tem Prezydenta Miasta Suwałk, Czesława Renkiewicza. Prace kon-
kursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do 31 lipca 2016 r. 
do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

n Godziny otwarcia Biblioteki Publicznej 
im. Marii Konopnickiej od 28.06.2016 r. do 31.08.2016 r.
Biblioteka Główna, ul. E. Plater 33A
wtorek – piątek 8.00-16.00, sobota 9.00-15.00
Zbiory Specjalne w soboty nieczynne. 
W okresie wakacyjnym czynna będzie tylko jedna Czytelnia.
Filia nr 1, ul. Szpitalna 60 – bez zmian
wtorek – 10.00-17.00, środa, czwartek, piątek – 9.00-15.00
Filia 2, ul. Klonowa 41
wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne
Filia 3, ul. Północna 26
wtorek-piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne
Midicentrum, ul. Witosa 4A
poniedziałek – piątek – 8.00-16.00, sobota – nieczynne

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

taj książkę”. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Filmy obję-
te akcją: „ Zanim się pojawiłeś”, „BFG: Bardzo Fajny Gigant”, „Tarzan:
Legenda”.

MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH
ZAPRASZA NA:

n XVI Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskich w Suwałkach 

18 czerwca – plac konkursowy nad Zalewem 
Arkadia

13.00 – Otwarcie XVI Pikniku Kawaleryjskiego
13.15 – Zawody i pokazy sprawności kawaleryj-

skiej: konkurs próba dzielności konia, pokaz hi-
storyczny oraz pokaz woltyżerki 

15.30 – Przemarsz oddziałów ulicami Suwałk

19 czerwca – plac konkursowy między ulicami 
Świerkową i Nowomiejską

11.00 – Przemarsz oddziałów kawalerii ulica-
mi Suwałk

12.00 – Zawody i pokazy sprawności kawaleryjskiej: konkurs włada-
nie szablą

13.30 – Pokaz historyczny
14.00 – Zawody i pokazy sprawności kawaleryjskiej: konkurs włada-

nie lancą 
15.30 – Pokaz woltyżerki 
16.00 – Pokazy i konkursy w skokach przez przeszkody: konkurs klasy 

LL, konkurs klasy L

Pokazom i konkursom towarzyszyć będą: pokaz sprzętu wojskowe-
go, bryczki, kucyki, stoisko z publikacjami, potrawy regionalne.

12

ZAPROSZENIA SUWALSKIE

Fot. Arch. „DTS” 2015 r.
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WYDARZENIA SPORTOWE

M. ANDREJCZYK JAK REKORDZISTKA ŚWIATA
Zawodniczka suwalskiego klubu Hańcza 

Maria Andrejczyk (na zdjęciu) uzyskała 63, 79 
m, czyli taką samą odległość jak rekordzistka 
świata Barbora Špotáková i zajęła drugie miej-
sce w konkursie rzutu oszczepem podczas 23. 
Memoriału Josefa Odložila (European Athletics 
Outdoor Premium Meetings) w Pradze.  Za 
sprawą takiego rzutu M. Andrejczyk spełniła 
ustalone przez Polski Związek Lekkiej Atletyki 
minimum kwalifikacyjne na Mistrzostwa Europy Seniorów (6-10.07. 
Amsterdam – 2 x 60,00 m) i 31. Letnie Igrzyska Olimpijskie (12-21.08. Rio 
de Janeiro – 2 x 62,00 m).

WIGRY DZIESIĄTE
W ostatnim meczu I ligi w sezonie 2015/2016 piłkarze Wigier w 

Suwałkach wygrali 2:1 z Olimpią Grudziądz. Gole dla Wigier zdobył 
Damian Kądzior (w 21 min. z karnego i w 36 min.), dla Olimpii gola strze-
lił Banasiak w 58 min. Inny piłkarz Olimpii nie wykorzystał karnego, w 7 
min. strzelił ponad bramka broniona przez  Hieronima Zocha. Wigry z do-
robkiem 45 pkt zajęły 10 miejsce w tabeli I ligi. Przed rokiem uplasowały 
się na 9 pozycji z dorobkiem 47 pkt.

Działacze Wigier 
rozpoczęli już przy-
gotowania do nowe-
go sezonu piłkarskie-
go w I lidze. 30-letni 
prawy obrońca Janusz 
Bucholc podpisał z 
Wigrami roczną umo-
wę. Bucholc występo-
wał już w Wigrach w 
latach 2007-2009. W 
tym czasie rozegrał 
57 spotkań. Ostatnio 
reprezentował barwy 
Stomilu Olsztyn.

Wigry Suwałki decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN otrzyma-
ły licencję na nowy sezon w I lidze. Suwalski klub znalazł się w gronie nie-
licznych, którzy otrzymali ją bez nadzorów i sankcji.

SUWALCZANIE W ZARZĄDZIE OZPN
W zarządzie Podlaskiego ZPN znaleźli się przedstawiciele suwalskich 

Wigier: Kamil Makarewicz i Paweł Przełomski oraz Wojciech Kowalewski 
(prezes działającej w Suwałkach Akademii 2012). Nowym prezesem 
Podlaskiego Związku Piłki Nożnej został Sławomir Kopczewski. 

WIGRY ZA CELTIKIEM
Wielki sukces Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki. Piłkarze z rocznika 2006 

prowadzeni przez Dariusza Koncewicza zostali wicemistrzem silnie obsadzo-
nego turnieju Jaga Cup, w którym wystąpiło aż 20 zespołów. W finale roze-
granym na głównej płycie stadionu miejskiego w Białymstoku młodzi suwal-
czanie musieli uznać wyższość słynnego Celticu Glasgow. Wyprzedzili m.in.:  
Jagiellonię Białystok, FJK Mińsk, Polonię Warszawa i drużynę z Kopenhagi. 
Skład AP Wigry: Kacper Rejterada, Krzysztof Rybak, Kacper Babkowski, Jakub 
Paszkowski, Adam Stolarski, Bartosz Dargiewicz, Krystian Wasilewski, Michał 
Barszczewski, Michał Makowski, Patryk Lutyński, Karol Szczęsny, Adam 
Słabiński, Mateusz Rzodkiewicz, Oliwier Bobrowski.

 NAJWIĘKSZY MECZ ŚWIATA
Na stadionie przy ulicy Zarzecze 25 zawodników I-ligowej druży-

ny Wigier Suwałki zmierzyło się z 400 chłopcami z Akademii Piłkarskiej 
Wigry. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 19.47 i było to symboliczne na-
wiązanie do roku powstania suwalskiego klubu. Mecz trwał 15 minut, a 

na boisku jednocześnie znajdowało się 15 piłek. W całym spotkaniu pa-
dło aż 146 bramek, a zwycięstwo odniosła Akademia Piłkarska Wigier, 
która pokonała swych starszych kolegów 102:44. 

SUWALSCY MODELARZE BEZKONKURENCYJNI
Na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego rozegrano Mistrzostwa Polski 

Modeli Swobodnie Latających Małych Form dla Juniorów Młodszych. 
Sekcję Modelarstwa Lotniczego suwalskiego OSiR reprezentowało 4 za-
wodników. Mistrzem Polski na rok 2016 została Zofia Zdancewicz,  wi-
cemistrzostwo Polski wywalczył Filip Rudziński, a trzecie miejsce zajął 
Grzegorz Truchan. Julia Rypińska sklasyfikowana została na piątym miej-
scu. Zwycięstwo Zofii rokuje nadzieję na dobry wynik w Mistrzostwach 
Świata, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Macedonii.

SIATKARZE NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE
n Na boiskach suwalskiego Zespołu Szkół nr 10  rozegrano Mistrzostwa 

Województwa Podlaskiego w siatkówce plażowej młodzików. W turnieju 
udział wzięło 7 drużyn z Suwałk i Białowieży. Obrońcy tytułu mistrzow-
skiego z poprzedniego sezonu, Dawid Rusak i Bartosz Mikielski (SUKSS 
Suwałki) nie mieli sobie równych i wygrywając wszystkie mecze ponow-

nie zajęli pierwsze miej-
sce. Miejsce drugie zajęła 
para Grzegorz Zawadzki 
i Michał Jarmołowski 
(SUKSS Suwałki). Miejsce 
trzecie wywalczyła para w 
składzie Jakub Żuchowski 
i Tomasz Zakrzewski 
(SUKSS Suwałki).

n W hali sportowej Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach odbył się Finał 
Mistrzostw Województwa w mini siatkówce chłopców „czwórek” (kla-
sy szóste szkół podstawowych). W turnieju udział wzięło 8 najlepszych 
zespołów województwa , w tym dwie z SUKSS Suwałki. Pierwszy zespół 
SUKSS  nie miał sobie równych i wygrywając wszystkie mecze zdobył tytuł 
Mistrza Województwa Podlaskiego. Skład mistrzowskiej drużyny: Patryk 
Harackiewicz, Adrian Andruszkiewicz, Jakub Meller, Kacper Chmielewski, 
Kacper Taudul, trener: Bartosz Jasiński.

 „POGRANICZE 2016”
IV Międzynarodowy Turniej Amatorów w Badmintonie „Pogranicze 

2016” rozegrano w suwalskiej hali OSiR. Wśród mężczyzn w kategorii 
open czołowe lokaty zajęli Mateusz szwejkowski i Wojciech Zaborowski 
ze stowarzyszenia „Aktywni Suwalczanie”. W grze pojedynczej kobiet wy-
grała suwalczanka Joanna Gabruś. Również w grze podwójnej mężczyzn 
w kategorii open oraz  grze mieszanej najlepsi okazali się reprezentanci 
stowarzyszenia Aktywni Suwalczanie  odpowiednio Marek Szwejkowski/ 
Marek Molęda i  Joanna Gabruś/ Marek Molęda. W kategorii „B” zwycięży-
li: Mariusz Sawicki z Białegostoku (gra pojedyńcza mężczyzn) i Grzegorz 
Wasiluk/Artur Kuźmicki z Bartoszyc (gra podwójna mężczyzn).

Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie „Aktywni Suwalczanie”. 
Zawody wsparli m.in. Suwalski Klub Badmintona, Malow, SALAG, Bank 
Spółdzielczy, CYMES, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Polski 
Amatorski Badminton, Agencja OMEGA, Szulc TRADING. Turniej patro-
natem objął Prezydent Miasta Suwałk. Patronat medialny: Dwutygodnik 
Suwałki.

Fot. ze str. internetowej 
„Przeglądu Sportowego”

Fot. Marta Orłowska
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ŚLADY PIŁSUDSKICH
„Śladami Aleksandry i Józefa Piłsudskich” – na sesję popularno-nauko-

wą pod takim tytułem zaprasza 17 czerwca do Muzeum Okręgowego w 
Suwałkach (ul. Kościuszki 81) Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny. 
Początek godz. 15.

Aleksandra Piłsudska znana jest przede wszystkim jako żona 
Marszałka. Tymczasem była zaangażowaną w działalność niepodległo-
ściową bojowniczką i społecznicą.

Urodziła się i wykształciła w Suwałkach. Jako uczennica gimnazjum 
wraz z koleżankami potajemnie uczyła robotnicze i chłopskie dzieci czy-
tać i pisać po polsku. Lata pobytu w rodzinnym mieście ukształtowały 
jej osobowość i zadecydowały o przyszłości. W Warszawie, dokąd wy-
jechała na studia, założyła Żeńskie Koło PPS, przystąpiła do Organizacji 
Spiskowo-Bojowej, której zadaniem było przeprowadzanie akcji zbroj-
nych mających m.in. na celu zdobywanie środków na potrzeby dzia-
łalności niepodległościowej. Brała udział w jednej z najgłośniejszych z 
nich – napadzie na pociąg w Bezledach, w trakcie którego zdobyto 200 
tys. rubli. Po wybuchu I wojny światowej współtworzyła kobiecy oddział 
Wywiadowczo-Kurierski I Brygady Legionów, w którym objęła funkcję 
komendantki służby kurierskiej. W 1915 roku wstąpiła do POW, którą rok 
wcześniej, w celu podjęcia konspiracyjnej walki na terenie zaboru rosyj-
skiego, powołał Józef Piłsudski.

Józef Piłsudskich odwiedził Suwałki dwukrotnie, we wrześniu 1919 ro-
ku i w roku 21. Jego przyjazdy były dla mieszkańców wielkim świętem.

Poznali się w maju 1906 roku. Zalegalizowali swój związek po 14 la-
tach, po śmierci pierwszej żony Piłsudskiego Marii. Mieli już wtedy ze 
sobą dwie córki. Wtedy też razem zamieszkali w Sulejówku, najpierw w 
skromnym drewnianym domu, potem w dworku stanowiącym dar żołnie-
rzy Marszałka. W okresie międzywojennym Aleksandra oddała się działal-

ności społecznej i dobroczynnej. W 1935 roku w uznaniu jej pracy władze 
Suwałk nadały jej tytuł Honorowego Obywatela miasta, została też pa-
tronką nowej szkoły powszechnej (dziś Szkoła Podstawowa nr 2).

Gdzie szukać ich śladów w naszym mieście i na Suwalszczyźnie, gdzie 
bywali Aleksandra i Józef Piłsudscy? Więcej opowiedzą o tym podczas 
otwartej sesji Magdalena Wołowska-Rusińska i Krzysztof Skłodowski 
z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Sesja zostanie zorganizowana dzięki pomocy Miasta Suwałki w ra-
mach priorytetu: „Wspieranie inicjatyw związanych z upowszechnianiem 
uczestnictwa w kulturze”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamia się zgodnie z art.61, § 1 i § 4 
K.P.A. (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 
23), iż zostało wszczęte postępowanie admi-
nistracyjne w związku z wystąpieniem Gminy 
Miasto Suwałki o zmianę decyzji Prezydenta 
Miasta Suwałk Nr 215/2013 z dnia 13.11.2013 r. 
znak: AGP.6740.250.2013.GM o pozwoleniu na 
budowę na przebudowę ulicy Świerkowej, od 
ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ul. Papieża 
Jana Pawła II włącznie i ul. Klonowej od ul. 
Świerkowej do ul. Różanej w Suwałkach w 
części dotyczącej:

– rozbiórki oświetleniowej linii kablowej 
wraz z demontażem latarni oświetleniowych 
zgodnie z projektem zagospodarowania,

– rozbiórki kanału deszczowego, zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu,

– wykonania konstrukcji jezdni o na-
wierzchni bitumicznej ul. Świerkowej dla ob-
ciążenia ruchem KR3,

– budowy skrzyżowania ul. Świerkowej z ul. 
Klonową o ruchu okrężnym typu mini rondo,

– przebudowy skrzyżowania ul. 
Świerkowej z ulicami Nowomiejską i Jana 
Pawła II,

– wykonania chodników, ścieżek rowero-
wych oraz ciągów pieszo-rowerowych,

– przebudowy i rozbudowy zjazdów indy-
widualnych i publicznych, zgodnie z projek-
tem zagospodarowania terenu

– budowy zatok autobusowych i parkin-
gów

– budowy kablowej linii oświetleniowej 
wraz z ustawieniem latarni oświetleniowych 
na ulicach Świerkowej i Klonowej

– budowy sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z przykanalikami

– budowy6 kanału technologicznego
– budowy niekolizyjnego odcinka sieci 

gazowej na skrzyżowaniu ul. Świerkowej z 
ul. Klonową na działkach o nr geod.: 10484/
30, 10484/31, 10484/40, 24804/5, 24805/4, 
23581/4, 23570/4, 23570/3, 23570/2, 23549/
2, 23549/1, 22945/1, 23189, 23506, 23261/1, 
23438, 23396, 23407, 23380, 23043, 22928, 
22944, 25744, 23648/2, 25230, 22847, 22849/
55, 23654, 23266 obręb nr 4 i nr 5 w zakre-
sie zamiennych rozwiązań projektowych uli-
cy Świerkowej, od ulicy Kolejowej do ulicy 
Papieża Jana Pawła II dotyczących zmiany:

– przebiegu jezdni ulicy w planie (kon-
strukcja jezdni bez zmian),

– rozwiązań sytuacyjnych skrzyżowań, 
parkingów oraz zatok autobusowych,

– rozwiązań wysokościowych,
– przebiegu chodników, ciągów pieszo-ro-

werowych i ścieżek rowerowych,
– przebudowy i rozbudowy zjazdów indy-

widualnych i publicznych
– przebiegu kablowej linii oświetleniowej
– lokalizacji latarni oświetleniowych
– przebiegu kanału technologicznego
– przebiegu sieci kanalizacji deszczowej 

wraz z przykanalikami,
– budowy uzupełniającej sieci kanali-

zacji sanitarnej wraz z przyłączami na uli-

cy Świerkowej, od ulicy Kolejowej do 
ul. Jasionowej,

– zabezpieczenie istniejącego uzbroje-
nia terenu,

– zabezpieczenia skarp palisadą betono-
wą (na ul. Świerkowej w rejonie ulic Bukowej 
i Wierzbowej),

– rozszerzenie zakresu przebudowy ul. 
Świerkowej o odcinek w rejonie skrzyżowa-
nia z ul. Papieża Jana Pawła II, w kierunku do 
ul. Gen. K. Pułaskiego,

– rezygnacja z budowy skrzyżowania 
ul. Świerkowej z ul. Klonową o ruchu okręż-
nym typu mini rondo,

– rezygnacja z budowy niekolizyjne-
go odcinka sieci gazowej na skrzyżowaniu 
ul. Świerkowej z ul. Klonową zgodnie z projek-
tem zagospodarowania terenu na działkach 
o nr geod.: 22847, 22846/10, 22793/2, 23648/
14, 22849/55, 25230/2, 25744, 23648,2, 22928, 
22944, 23043, 22977, 23380, 22945/1, 23396, 
23407, 23438, 23132, 23189, 22945/2, 23549/1, 
23549/2, 23549/3, 23570/3, 24804/4, 24804/5, 
23570/2, 23581/4 obręb nr 04 m. Suwałki. 

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 
1 K.p.a., w terminie 7 dni od daty otrzyma-
nia niniejszego zawiadomienia, strony mogą 
zapoznać się ze zgromadzonym materiałem 
dowodowym w tut. Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej (pokój 138), a tak-
że składać uwagi i wnioski dotyczące rozpa-
trywanej sprawy.

188/2016

>>
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Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Miasta Suwałk:

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

Cena wywoławcza: 208 000 zł brutto (słownie: dwieście osiem ty-
sięcy złotych).

Wadium: 20 800 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset zło-
tych).

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

Cena wywoławcza: 236 000 zł brutto (słownie: dwieście trzydzie-
ści sześć tysięcy złotych).

Wadium: 23 600 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset zło-
tych).

3. oznaczona działką nr 23573/2 o powierzchni 0,0529 ha, położo-
na w Suwałkach przy ul. Bukowej, posiadająca urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00022395/8. Nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 r. Na ww. nieruchomo-
ści znajdują się sieci kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowią-
zany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłat-
nego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź 
konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, na-
bywca na koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z wła-
ścicielami poszczególnych sieci. Na nieruchomości zlokalizowane są 
drzewa i w przypadku kolidowania drzew z nową inwestycją, nabyw-
ca zobowiązany będzie do ich usunięcia i pokrycia ewentualnych kosz-
tów z tym związanych.

Cena wywoławcza: 88 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem 
tysięcy złotych).

Wadium: 8 800 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. 
Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2014.1490).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09 maja 2016 roku i zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2016 roku o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

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

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 07 lipca 2016 roku. W tym 
dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja prze-
targowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników przetargu;

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

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

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

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

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

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzie-

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

 185/2016

Panu 

Jarosławowi Zubrzyckiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
180/2016

Pani
Danucie Giczewskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
184/2016
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DYŻURNE
PRZEDSZKOLA

Lista przedszkoli, które będą pełniły dyżury podczas tegorocznych 
wakacji w Suwałkach:

– lipiec  
– Przedszkole nr 1, 
ul. M. Buczka 41 oraz 
Przedszkole nr 5 z Oddzia-
łem Integracyjnym, ul. W. 
Witosa 4,

– sierpień – 
Przedszkole nr 4 z 
Oddziałem Integracyj-
nym, ul. M. Curie-Skło-
dowskiej 7 oraz 
Przedszkole nr 6, ul. A. Wie-
rusza-Kowalskiego 19.

16

BIURO REKLAM

I OGŁOSZEŃ

tel. 87 566 28 25

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

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

USŁUGI

n POŻYCZKA VIRRION. RÓWNIEŻ DLA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW. TEL. 85 664 38 10 161/2016

POŻYCZKI

INFORMACJA

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. umów 
gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 782) 

podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 1.06.2016 r. 
do dnia 21.06.2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zarządu przy ul. Wigierskiej 32 oraz opublikowany na stronie internetowej 
www.zbm.suwalki.pl wykaz nr 5/2016 z dnia 31 maja 2016 r. nieruchomo-
ści przeznaczonych do najmu i dzierżawy.  177/2016

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk 
ograniczonego ulicami: Gen. Podhorskiego, Gen. Pułaskiego, 

Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową 
w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w 
Suwałkach Nr XVII/185/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ogra-
niczonego ulicami: ulicą Gen. Podhorskiego, Gen. Pułaskiego, 
Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 czerwca 
2016 r. do 20 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej w godzinach w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w pozo-
stałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowe-
go planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w 
godzinach od. 9.00 do 11.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 9 sierpnia 2016 r.  178/2016

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 czerwca 2016 ro-

ku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 
na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.06.2016 
r. do 29.06.2016 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 172/
2016 z dnia 08 czerwca 2016 roku). Dotyczy sprzedaży działki budow-
lanej położonej w Suwałkach przy ul. Zacisze. 

186/2016

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu 

ulicy Sportowej w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2016 r., poz. 
778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwa-
ły Nr XX/233/2016 z dnia 25 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej 
części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 
5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 187/2016

PRACA
n Poszukujemy osób do pracy przy sprzątaniu na terenie mar-

ketu w Suwałkach. Książeczka sanepidowska mile widziana 
lub gotowość do jej wyrobienia. Praca w pełnym wymiarze 
godzin. Kontakt  725 602 600.  189/2016

>>
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Sprzedam drewno na opał, 
różne gatunki 

z dowozem tel. 608-230-335
101/2016

OBWIESZCZENIE

Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 
61 § 1 i § 4 w związku z art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 
r., poz. 23 jednolity tekst) Prezydent 
Miasta Suwałk w dniu 2 czerwca 
2016 r. wydał decyzję Nr 132/2016 o 
pozwoleniu na budowę ulic: Ełckiej, 
Giżyckiej, Gołdapskiej, Oleckiej i 
Węgorzewskiej wraz z uzupełnie-
niem uzbrojenia technicznego na 
osiedlu Hańcza w Suwałkach w za-
kresie robót budowlanych obejmu-
jących:

– rozbiórkę istniejących elemen-
tów komunikacyjnych i uzbrojenia 
energetycznego kolidujących z bu-
dową ww. ulic.

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

– budowy jezdni z betonu asfalto-
wego na obciążenie ruchem KR2,

– budowy ciągu pieszo-rowero-
wego po północnej stronie ulicy o 
nawierzchni z brukowej kostki beto-
nowej bezfazowej i chodnika po po-
łudniowej stronie ulicy o nawierzchni 
z brukowej kostki betonowej, 

– przebudowy istniejących zjaz-
dów indywidualnych,

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

– przełożenia kolidującej kablo-
wej linii oświetlenia ulicznego wraz 
z przestawieniem latarni oświetle-
niowych, 

– budowy sieci kanalizacji desz-
czowej na odcinku od ul. Krakowskiej 
do ul. Giżyckiej wraz z uzupełniający-
mi przykanalikami na ulicy, 

– budowy kanalizacji teletech-
nicznej,

– zabezpieczenia istniejącego 
uzbrojenia terenu,

2) budowę ulicy Giżyckiej (dział-
ki nr geod. 32598/13, 35250, 34761, 
34760/2) w zakresie: 

– budowy jezdni o szerokości 5,0 
m z brukowej kostki betonowej z 
placem do zawracania na działce nr 
geod. 34760/2,

– budowy obustronnych chod-
ników,

– przebudowy istniejących zjaz-
dów indywidualnych,

– budowy uzupełniających przy-
kanalików kanalizacji deszczowej,

– budowy uzupełniających odga-
łęzień sieci kanalizacji sanitarnej,

– przełożenia odcinka kolidują-
cej linii kablowej SN-20kV (działka nr 
geod. 32598/13),, 

– budowy oświetlenia ulicznego z 

ustawieniem latarni oświetleniowych 
(działka nr geod. 32598/13)

– zabezpieczenia istniejącego 
uzbrojenia terenu,

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

– budowy jezdni o szerokości 5,0 
m z brukowej kostki betonowej z pla-
cem do zawracania,

– budowy obustronnych chod-
ników,

– przebudowy istniejących zjaz-
dów indywidualnych,

– budowy sieci kanalizacji desz-
czowej ,

– zabezpieczenia istniejącego 
uzbrojenia terenu,

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

– budowy jezdni o szerokości 5,0 
m z brukowej kostki betonowej z pla-
cem do zawracania,

– budowy obustronnych chod-
ników,

– przebudowy istniejących zjaz-
dów indywidualnych,

– budowy sieci kanalizacji desz-
czowej z przykanalikami,

– przestawienia kolidujących złą-
czy kablowych wraz z przełożeniem 
zasilających linii kablowych, 

– zabezpieczenia istniejącego 
uzbrojenia terenu,

5) budowę ulicy Węgorzewskiej 
(działki nr geod. 34763, 34760/2) w za-
kresie: 

– budowy jezdni o szerokości 5,0 
m z brukowej kostki betonowej z pla-
cem do zawracania,

– budowy obustronnych chod-
ników,

– przebudowy istniejących zjaz-
dów indywidualnych,

– budowy sieci kanalizacji desz-
czowej z przykanalikami,

– przestawienia kolidujących złą-
czy kablowych wraz z przełożeniem 
zasilających linii kablowych. 

Zamierzenie będzie realizowa-
ne na działkach o numerach geo-
dezyjnych: 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 
w Suwałkach.

Strony mogą zapoznać się z wy-
daną decyzją o pozwoleniu na budo-
wę w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, 
Wydziale Architektury i Gospodar-
ki Przestrzennej pokój nr 3 (ponie-
działek – piątek 8.00-15.00), a także 
składać uwagi i wnioski dotyczące 
przedmiotowej sprawy w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

179/2016

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

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS 
sp. z o.o.

ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres 
do trzech lat lokali użytkowych i garaży stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w 
Suwałkach przy ulicy: 

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

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele biurowe, 
usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wy-
posażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 
centralnego ogrzewania. 

2. Tadeusza Kościuszki 84 o powierzchni użytkowej 32,00 
m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 35,00 zł/m2 net-
to, wadium  1 660,00 zł.

Lokal położony na parterze, przeznaczony na cele biurowe, 
usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wy-
posażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 
centralnego ogrzewania. 

2.  Teofila Noniewicza 91:
– lokal o powierzchni użytkowej 21,70 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 
490,00 zł,

– lokal o powierzchni użytkowej 83,20 m2 – wywoław-
cza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 
1 850,00 zł.

Lokale położone są na I i II piętrze przeznaczone są na cele 
usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla oto-
czenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanali-
zacyjną i centralnego ogrzewania.  

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

sokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 290,00 zł,
– lokal o powierzchni użytkowej 34,75 m2 – wywoław-

cza wysokość stawki czynszu – 11,00 zł/m2 netto, wadium 
570,00 zł.

Lokale położone są na I piętrze przeznaczone są na cele 
usługowe, handlowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla oto-
czenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanali-
zacyjną i centralnego ogrzewania.  

Garaże:
4. Wigierska o pow. 11,60 m2 – wywoławcza wysokość 

stawki czynszu – 3,00 zł/m2 netto, wadium 52,00 zł.
5. Sejneńska o pow. 18,00 m2 – wywoławcza wysokość 

stawki czynszu – 3,00 zł/m2 netto, wadium 80,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2016 r. (środa) o 

godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych 
w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz pro-
jekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, 
Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej 
www.zbm.suwalki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod 
nr 87 563 50 51, 52 lub 58.  176/2016
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NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy fragment rozpoznawalnego powszechnie bu-

dynku lub miejsca. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tego fragmentu i prawidło-
we jego określenie. Może tak się zdarzyć, że całość poszukiwanego budynku lub 
miejsca będzie w aktualnym wydaniu DwuTygodnika. 

Tradycyjnie mamy nagrodę dla osóby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową 
odpowiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema Lumiere Suwałki. 

Na odpowiedzi czeka-
my do 27 czerwca. 

Nagrodę za rozwią-
zanie fotozagadki z nr 
„11 DTS” otrzymał:  Karol 
Sawicki z Suwałk.

Fragment jakiego su-
walskiego obiektu przed-
stawia zamieszczona w 
puzlu fotografi a? 

Odpowiedzi prosimy 
przesyłać pocztą na ad-
res redakcji bądź na ad-
res internetowy: 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:

(87) 618 20 23
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W KINIE
ZAPRASZA 
NA FILMY:

– do 16 czerwca – „Angry Birds”(2D+3D – komedia anim.), 
„Bóg w Krakowie” (obyczaj.), „Alicja po drugiej stronie lu-
stra” (familijny/fantasy), „Kochaj” (komedia romantyczna), 
„X-Men: Apocalypse” (3D– akcja/s-f)), „Zanim się pojawiłeś” 
(melodramat), „Warcraft: Początek” (2D+3D – przygodowy/
fantasy);

– 15 czerwca „Już za Tobą tęsknię” (komediodramat) – 
babskie wieczory;

– od 17 czerwca – „Gdzie jest Dory? (2D+3D – anim. fa-
milijny), „Obecność 2” (horror), „Jak urządzić orgię w małym 

mieście” (komedia);

– od 24 czerwca – 
„Dzień Niepodległości: 
Odrodzenie” (2D+3D 
– akcji/s.f.), „Przyjaźń 
czy kochanie (melo-
dramat);

– od 1 lipca – „BFG: 
Bardzo Fajny Gigant” 
(familijny/fantasy), 
„Tarzan: Legenda” 
(przygodowy), „Tini: 
Nowe życie Violetty” 
(familijny/ muzyczny)

Przez długie lata trwały boje o 
budowę „naszej” upragnionej dro-
gi – Via Baltiki. Piszę naszej, bo we 
wszystkich  możliwych wariantach 
droga ta nie mogła nas ominąć, co 
stworzyło szansę na sensowne sko-
munikowanie naszego miasta ze sto-
licą, z Polską i wreszcie z Europą. Przy 

okazji, co już wszyscy chyba wiemy, powstanie upragniona obwodni-
ca Suwałk. Będziemy rzecz jasna pilnie obserwować przebieg prac na 
przygotowaniem tej inwestycji i jej przebiegiem. Gdyby komuś przy-
szło do głowy, by raz jeszcze wystawić nas do wiatru, to – jestem prze-
konany –potrafi my kolejny raz pokazać, że suwalczanie nie dadzą so-
bie w kaszę dmuchać. W razie czego wiemy co zrobić, by władza o nas 
sobie przypomniała.  Ale to tak tylko na wszelki wypadek, dziś nie o 
naszej Via Baltice, ale o całkiem już mitycznej Via Carpatii. 

Budowa tej trasy, która, w skrócie, ma przebiegać tzw. ścianą 
wschodnią, jest zapowiadana przy okazji kolejnych wyborów przez 
wszystkie siły polityczne, by po wyborach popaść w kolejne długie 
zapomnienie. Tym razem jednak jest nieco inaczej, coś się dzieje wo-

kół tej sprawy. Wiemy już na przykład, że decyzją czynników rządo-
wych Via Carpatia (jeśli, rzecz jasna, zacznie być kiedykolwiek budo-
wana) ma się połączyć z budowaną powolutku Via Baltiką nie pod 
Raczkami, jak to miało być, lecz pod Ełkiem.

 Niby nic, a jednak zmiana ogromna, szczególnie dla nas. Oznacza 
to bowiem tyle, że to Ełk, który już jest bardzo ważnym kolejowym 
węzłem komunikacyjnym, stanie się w przyszłości jeszcze ważniej-
szym węzłem komunikacji drogowej. A my, cóż, znowu nie dosta-
niemy przyzwoitego połączenia z Białymstokiem. Wszystko dla Ełku, 
wszystko dla warmińsko-mazurskiego. – Bo tamci parlamentarzyści 
twardo walczą o swoje – tłumaczył mi jeden z czytelników. – A na-
si, podlascy? Jeden kopie się z koniem, drugi bawi się w błyskanie, a 
reszta jest prawie niezauważalna. 

Via Carpatia to zapewne bardzo odległa jeszcze sprawa, ale to ko-
lejny przykład na to, że siła przebicia warmińsko-mazurskich parla-
mentarzystów w porównaniu z podlaskimi, w tym naszymi-suwalski-
mi, jest po prostu o wiele większa. Tam się buduje drogi i obwodnice 
nawet gdy są zbędne (patrz Gołdap). Podlascy parlamentarzyści o 
budowaniu tylko gadają. 

STANISŁAW KULIKOWSKI

SEN PODLASKICH 
PARLAMENTARZYSTÓW
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SMOCZA NOC
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>>
Wernisażem wystawy prac Kariny Sosnowskiej roz-

poczęła się druga Noc Bibliotek w Suwałkach. Nie zabrakło 
również spektaklu opowieści Kamishibai, koncertu muzy-
ki filmowej, gry terenowej, smoczych klocków i spotkania z 
podróżnikiem. A wszystko „Pod sztandarami smoka” – takie 
było hasło wieczorno-nocnej imprezy promującej czytelnic-
two i Bibliotekę Publiczna im. M. Konopnickiej jako miejsce, 
w którym warto bywać. 

Najmłodsi obejrzeli premierową opowieść Kamishibai „O 
tym jak babcia Hańcia zbierała jagody i co z tego wynikało”. 

Mogli też zbudować z klocków lego robota. Starsi 
przypomnieli sobie najwybitniejsze polskie filmy i se-
riale telewizyjne na koncercie Tadeusza Trzaskalika. 
Suwalczanie spotkali się też z autorką książek dla dzieci 
Anną Kropiewnicką.

O poszukiwaniu smoka, czyli swoich podróżach do 
Bhutanu, Birmy, Kambodży, Laosu i Wietnamu opowiadał 
pochodzący z Suwałk podróżnik Michał Stefanowski.

Czytelnicy, którzy odwiedzili bibliotekę w czasie kilku-
godzinnej akcji „Noc Bibliotek”, a mieli nie zwrócone książ-
ki mogli anulować opłaty za nieterminowy zwrot książek. 
Można też było przynieść książkę i wymienić ją z innym czy-
telnikiem na regale „Wędrującej książki”.

Suwalska biblioteka była jedną z  prawie tysiąca placó-
wek w kraju, które przyłączyły się do akcji „Noc bibliotek”.

W sobotni wieczór wielu suwalczan mogło 
się przekonać, że warto bywać w bibliotece

Pracownicy  
biblioteki z 
uśmiechem 
witali su-
walczan

„Miasto śnią-
cych książek 

w Bibliotece” 
czyli 

wyprawa 
po suwalskiej 

bibliotece

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie

Grażyna Serafin zaprezentowała swoją 
opowieść o herbie Suwałk

Tadeusz Trzaskalika wykonał m.in. me-
lodie tytułowe z seriali „Polskie drogi”, 
„Dom”, „Wojna domowa” oraz filmu 
„Noce i dni” oraz polonez z filmu „Pan 
Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy 

Podróżnika 
Michała Ste-
fanowskiego 

przedstawiła 
dyrektor Bi-

blioteki Maria 
Kołodziejska

Koncert i opowieść podróżni-
ka wzbudziły duże zaintere-
sowanie wśród suwalczan

Smoczy
tort na deser

ODJAZDOWY 
BIBLIOTEKARZ

Szlakiem Czarnej Hańczy prowadził rowerowy rajd 
„Odjazdowy bibliotekarz” zorganizowany przez Bibliotekę 
Publiczną im. Marii Konopnickiej. Trasa rajdu prowadziła do 
Starego Folwarku, gdzie na uczestników czekało ognisko i mnó-
stwo innych atrakcji, a wśród nich opowieści ze świata książki.

Rowerowy 
rajd  
ruszył spod 
biblioteki

Uczestnicy dzielnie pokonali trasę...
Po dotarciu na miejsce wszyscy 
odpoczęli przy ognisku

W konkursach uczestniczyły dzieci 
Na scenie wystąpili „Wigranie”

>>



„DTS” tel. 87 566 28 25;
ul. E. Plater 33A 

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

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
159/2016www.dermatolog-suwalki.pl

NAJWIĘKSZY SKLEP KOMPUTEROWY

110/2016
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Suwałki, ul. Sejneńska 59; tel. 731 200 310;  suwalki@dk-brw.pl        

Wiek dzieci:  4-13 lat                        Cena: 450zł / 5 dni

– 5 % dla rodzeństwa / – 5 % dla osób które zapiszą więcej niż dwójkę dzieci. 
Rabaty nie łączą się.
Cena obejmuje:  n Zajęcia w Laboratorium od 7:00 do 17:00  n  Wycieczki  

n Całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, deser  n Wykwalifi kowaną kadrę  
n Ubezpieczenie NNW

W programie między innymi:  n Jazda jedynym w Europie 
symulatorem ambulansu n Jak wygląda praca w szpitalu? 
n Wycieczka do Ośrodka Maniówka n Wioska Wesołych wę-
drowców n Metody rozpalania ogniska, budowa obozowiska, 
łuków n Zajęcia z gliną n Zagadka krasnalowa do lasu nad
 jezioro gałęziste n Zumba z Lidią Kulik n Mecz piłkarski we 
współpracy z Akademią Piłkarską Wigry Suwałki n Nauka gry 
w tenisa  n Piosenki turystyczne n Warsztaty ekologiczne 
„W krainie miodu” n Budowa Eko Rakiety n Warsztaty fi zyczne 
oraz chemiczne n Charakteryzacja teatralno-fi lmowa.

Zapisy i szczegółowe informacje: 509 808 112
email: Lsm@medicalsimulation.pl

www.i-edukacja.pl

TERMINY   PÓŁKOLONII:

I turnus   27.06-01.07.2016 r. – 5 dni

II turnus  04.07-08.07.2016 r. – 5 dni

III turnus 18.07-22.07.2016 r. – 5 dni 

IV turnus 01.08-05.08.2016 r. – 5 dni


