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tel. 572 400 500

otwarte pn.–pt.10-18

D.H. Wigry
ul. Noniewicza 93 – lok. 1

MASZ SAMOCHÓD, MASZ FIRMĘ, JSTEŚ ROLNIKIEM

DOSTANIESZ U NAS GOTÓWKĘ
EMERYCI, RENCIŚCI MILE WIDZIANI

skupujemy złoto, srebro i monety

GOTÓWKA OD RĘKI
dla każdego

od 10 zł w górę
orzeł   investment
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6 milionów to liczba udzielonych przez Bank kredytów gotówkowych, konsolidacyjnych i ratalnych. Dane własne Banku za okres 
od 1.11.2011 r. do 13.02.2017 r. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dotyczących kredytu gotówkowego, konta 
osobistego, ubezpieczenia kredytu (w tym o wyłączeniach i ograniczeniach ODPOWIEDZIALNOŚCI Ubezpieczyciela) 
dostępne są w placówkach Banku, placówkach partnerskich, placówkach CA Express, pod numerem serwisu telefonicznego 
CA24 i na stronie www.credit-agicole.pl. Udzielenie kredytu zależne jest od zdolności kredytowej klienta ustalonej według zasad 
określonych przez bank oraz spełnienia wymagań formalnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66KC.

6 mln udzielonych
kredytów

Zapraszamy!
ul. Kościuszki 64
16-400 Suwałki

Kredyt
gotówkowy
od eksperta

www.credit-agricole.pl Credit agricole Bank Polska S.A.

Dominika Walczak
Doradca Klienta

tel. 87 566 28 25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

AKADEMIA NAJLEPSZA
Młodzi zawodnicy 

Akademii Piłkarskiej 
Wigry Suwałki (Biała) 
wygrali międzynaro-
dowy turniej piłkarski 
Wigry Cup  rocznika 
2007 i młodszych ro-
zegrany w suwalskiej 
hali OSiR. Wystąpiło 10 
drużyn z Litwy i Polski, 
w tym dwa zespoły 
Akademii Piłkarskiej 
Wigier. Drużyna Biała 
zakończyła turniej 
z kompletem zwy-
cięstw. Drużyna Nie-
bieska AP Wigier zdo-
była siódmą lokatę.

Drugie miejsce 
w Wigry Cup zajął ze-
spół VFA Gelezinis 
Wilno przed MOSP 

Białystok i Polonią War-
szawa.

Najlepszym zawodnikiem turniej został Wiktor Kowalewski 
– Akademia Piłkarska Wigry. Najlepszym strzelcem turnieju został 
Bartosz Milewski z MOSP Białystok. Najlepszym bramkarzem wybrano 
Ernestasa Lysionok (VFA Gelezinis Wilno). 

Patronat medialny nad turniejem sprawował „DwuTygodnik Suwalski”. 
Galeria zdjęć na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl

Drużyna niebieskich AP Wigry w ataku na 
bramkę Top 54 Biała Podlaska
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INAUGURACJA ROKU STRUMIŁŁY
Na XXXIII Sesji Sejmiku Województwa 

Podlaskiego ofi cjalnie zainaugurowano rok 2017 jako 
Rok Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie 
podlaskim. W uroczystość, która odbyła się w Operze 
i Filharmonii Podlaskiej uczestniczyli m.in. Czesław 
Renkiewicz , prezydent Suwałk wraz z zastępcą 
Ewą Sidorek. Rok Profesora Andrzeja Strumiłły sa-
morząd województwa podlaskiego współorganizu-
je z Miastem Suwałki.

W tym roku A. Strumiłło obchodzić będzie 90. 
rocznicę urodzin. Z tej okazji oraz z uwagi na ogło-
szenie roku 2017 Rokiem Andrzeja Strumiłły, w wo-
jewództwie podlaskim przygotowany został szereg 
działań z tym związanych m.in. ukażą się dwie wkładki 
w „DwuTygodniku Suwalskim”. Pierwsza już w na-
stępnym wydaniu DTS. Przedstawimy w niej pełen 
program Roku Andrzeja Strumiłły w Suwałkach i na Suwalszczyźnie. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 
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ZDANIEM
PREZYDENTA

Andrzej 
Strumił-
ło pod-
pisuje 
książkę 
mar-
szakowi 
Lesz-
czyń-
skiemu

>>

BizneSÓWKA
do 17 marca

Prezydent Miasta Suwałk przedłużył termin naboru zgłoszeń do II edy-
cji konkursu o tematyce biznesowej „bizneSÓWKA” do 17 marca. Konkurs 

prowadzony jest w dwóch kategoriach: uczestników ubiegających się o nagrodę za biznesplan 
(uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedziby na terenie Gminy Miasto Suwałki prowa-
dzonych w systemie dziennym – I kategoria) oraz uczestników ubiegających się o nagrodę za po-
mysł biznesowy (osoby pełnoletnie do 35 roku życia zamieszkujące w Suwałkach albo zameldo-
wane czasowo lub na stałe w Suwałkach – II kategoria).

Nagrody: 12 000 zł w II kategorii oraz 1 600 zł, 1 200 zł i 800 zł w kategorii I.
Link do całości dokumentacji dot. bizneSÓWEK na BiP Urzędu Miejskiego w Suwałkach: http:/

/bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-302-2016-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-biz-
nesowki-oraz-ustalenia-jego-regulaminu.html

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu bizneSÓWKI: Emil Sieńko, Wydział Rozwoju i Funduszy 
Zewnętrznych, tel. (87) 562 81 30, mail: esienko@um.suwalki.pl

2017

Znany jest już kalendarz wydarzeń 
kulturalnych i sportowych, jakie Miasto 
Suwałki zaplanowało na 2017 rok. 10 edy-
cja Suwałki Blues Festival, Miejskie Święto 
Biegania, koncerty: Lemon, Enej, Ani 
Dąbrowskiej czy Sylwii Grzeszczak oraz 
Mistrzostwa Polski LA U23. Można już za-
planować cały rok i korzystać z atrakcji.

To oczywiście tylko drobny wycinek 
z tego, co we współpracy z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji czy Suwalskim Ośrodkiem 
Kultury przygotowało dla wszystkich 
Suwalczan i naszych gości Miasto Suwałki. 
Kalendarz wydarzeń jest naprawdę bogaty 
i każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Całość 
już teraz znajdą Państwo na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiej w Suwałkach.

Kalendarz zaplanowanych na ten rok 
wydarzeń to bardzo bogata oferta, któ-
rej koszt można szacować na kilka milio-
nów złotych. Mamy w ofercie dobrze już 
funkcjonujące i znane wydarzenia jak cho-
ciażby Suwałki Blues Festival, Jarmark 
Kamedulski ale też takie, które dopiero 
ugruntowują swoją pozycje, jak chociażby 
Miejskie Święto Biegania czy koncerty na 
Dywaniku u Marii.

Przy okazji pragnę ponownie Państwa 
zachęcić do zapisywania się do systemu in-
formowania mieszkańców za pośrednic-
twem wiadomości SMS. Będą Państwo na 
bieżąco informowani o tym jakie wydarze-
nia są zaplanowane i co w danym tygodniu 
miasto przygotowało dla Państwa. Zapisać 
się do systemu można za pośrednictwem 
strony internetowej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach.

Z okazji Dnia Kobiet,  życzymy wszystkim 
Suwalczankom samych szczęśliwych dni w życiu. 

Codziennie, uśmiechu na twarzy. 
Wiary w siebie i swoje możliwości, 

radości z życia i tego aby każdy kolejny 
dzień był Dniem Kobiet.

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej
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WTOREK Z RADNYM

W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, prze-
kazać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 7 marca zapraszają Dorota A. Jabłońska z 
Prawa i Sprawiedliwości oraz Sławomir J. Szeszko z Bloku 
Samorządowego. Natomiast 14 marca na suwalczan czeka-
ją Andrzej Turowski z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz 
Piotr Wasiukow z Bloku Samorządowego. Na spotkanie z radny-
mi 21 marca zapraszają Bogdan Bezdziecki i Tadeusz Czerwiecki, 
obaj z Prawa i Sprawiedliwości.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wy-
znaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje w każdy 
poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na I piętrze Urzędu 
Miejskiego.

>> SUWALSKIE SZKOŁY 
WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek 
Zarządu Bogdan Dyjuk uhonorowali najlepsze szkoły województwa 
podlaskiego.  Wśród 43 szkół wybranych spośród tysiąca placówek 
edukacyjnych w regionie, znalazły się trzy szkoły z Suwałk.

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej zostało uhonoro-
wane za piąte miejsce wśród podlaskich liceów w rankingu miesięcz-
nika „Perspektywy” oraz 25 miejsce w rankingu stypendiów edukacyj-
nych Zarządu Województwa Podlaskiego.

Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 zostało uhonorowane za 
ósmą lokatę wśród podlaskich techników w rankingu miesięcz-
nika „Perspektywy”. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach zostało wyróżnio-
ne za dziesiątą lokatę wśród podlaskich szkół ponadgimnazjalnych 
w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Przypomnijmy, że 
uczennica suwalskiego III LO Natalia Przybysz wygrała ubiegłoroczną 
Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej. Zatem, co osiągnęli uczniowie szkół, 
które wyprzedziły suwalskie III LO?

Czołowe lokaty w poszczególnych kategoriach zajęły szkoły 
z Białegostoku, Łomży,  Augustowa i Białowieży. 

Nagrodę odebrała dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Alicja Węsierska-Kwie-
cień (druga od lewej)

BĘDĄ PLACE ZABAW
Powstaną place przy suwalskich przedszkolach. 

Zostaną one wyposażone w zestawy integracyjne 
do zabaw dla dzieci. Zakupiony też będzie sprzęt 
do zajęć ruchowych przy muzyce oraz zajęć spor-
towych z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Suwalski Urząd Miejski właśnie ogłosił prze-
targ na budowę placów zabaw, które jeszcze 
w tym roku powstaną przy dziewięciu suwalskich 
przedszkolach. A wszystko to za sprawą projektu 
unijnego za 0,5 mln euro (dofinansowanie z UE 
w kwocie 425 tys. euro) pn. „Bądź aktywny – bądź 
zdrowy”, który suwalski samorząd realizuje w ra-
mach programu Polska Litwa 2014-2020.

BIEGI PRZEŁOŻONE
Zmienił się termin wydarzenia biegowego Miss Run. Biegi odbędą się 

19 marca.
Podczas imprezy na uczestniczki czeka wiele atrakcji: bieg główny 

na dystansie 3,5 km 
(dwa okrążenia wokół 
Zalewu Arkadia), Bieg 
w Szpilkach na 100 m, 
wybory Miss Fashion 
Run 2017 – najlepsza 
stylizacja uczestniczek. 
Całość wydarzenia 
zwieńczy losowanie 
nagród wśród uczest-
niczek. 

Organizatorem jest 
suwalski OSiR. 

>>

>>

>>

PIENIĄDZE
NA OGRÓDKI DZIAŁKOWE

Można już ubiegać się o dotację z budżetu miejskiego na dofinanso-
wanie budowy lub modernizacji infrastruktury Rodzinnych Ogródków 
Działkowych w Suwałkach. 

– Każda inicjatywa Rodzinnych Ogródków Działkowych położonych 
na terenie  Suwałk, 
która wpłynie na 
poprawę warun-
ków do korzystania 
z terenów ma ol-
brzymią szansę by 
otrzymać dofinan-
sowanie. Zgodnie z 
regulaminem udzie-
lania dotacji do roz-
dysponowania jest 
100 tysięcy złotych 
– informuje Czesław 
Renkiewicz, prezy-
dent Suwałk.

 Dotacja na wykonanie remontu lub budowę ROD może być udziela-
na do wysokości 50 % poniesionych nakładów w tym roku. Wnioski moż-
na składać do 15 kwietnia.
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PRZEBUDOWA ULIC NA OS. HAŃCZA
Ulice: Wrocławska, Legnicka i Katowicka – to kolejne ulice na Osiedlu Hańcza, które doczekają się 

w najbliższym czasie przebudowy. Przetarg na ich realizację wygrała suwalska firma Rem-Bud 
za kwotę 2.987.000 zł. Zgodnie z zapisami przetargu budowa zostanie podzielona na dwa eta-
py, a całość robót zakończy się 30 września 2018 r. Jednak wykonawca deklaruje, że skróci ter-
min o 20 dni.

W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in.: utwardzenie ulic, wybudowanie chodników, 
oświetlenia, sieci kanalizacyjnej i deszczowej.

– Kolejność przebudowy ulic osiedlowych wynika z przyjętego przez Komisję Strategii i Rozwoju 
Rady Miejskiej Programu Budowy Dróg Osiedlowych w Suwałkach. Tylko w ostatnich kilku latach 

na Os. Hańcza w utwardzenie ulic 
zainwestowaliśmy ponad 12 milio-
nów złotych – informuje Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W ciągu ostatnich pięciu lat 
na Osiedlu Hańcza przebudowa-
no ulice w kwartale:  Bydgoska, 
Białostocka, Warszawska, Poz-
nańska, Bydgoska, Batalionów 
Chłopskich, Krakowska, Toruńska, 
Elbląska, Słupska, Zamojska, 
Gdańska, Koszalińska, a tak-
że Szczecińska i Tarnobrzeska. 
Ostatnio – w 2016 r. wybudowano 
ulice: Ełcką, Giżycką, Gołdapską, 
Olecką, Węgorzewską oraz się-
gacz ulicy Lubelskiej.

WYDARZYŁO SIĘ

5

>>

>>
Nareszcie – powiedzmy to raz jeszcze 

– ruszyła budowa obwodnicy Suwałk. A kie-
dy już ruszyła, to w naprawdę dobrym tem-
pie, o czym przekonują się kierowcy przy-
jeżdżających do nas samochodów; prace 
widać na ulicy Reja, w okolicach Szwajcarii, 
na drogach wjazdowych z kierunku Filipowa 
i Bakałarzewa. Tam powstaje łącznik pomię-
dzy tymi drogami. Wszystko dlatego, że wy-
konawca nie zwlekał ani chwili i gdy tylko for-
malne zezwolenie na budowę uprawomocniło 
się, natychmiast ruszył z pracami.

Jak informują przedstawiciele „Budimexu”, 
bez problemu udało się wyciąć drzewa i krze-
wy w pasie budowanej drogi do końca lute-
go, to jest przed okresem lęgowym ptaków, 
tak więc nic nie staje na przeszkodzie ekipie 
budującej obwodnicę. W dużej mierze uda-
ło się także już wykarczować pozostałości 
po wycince. 

OBWODNICA – DOBRY POCZĄTEK

Tam, gdzie jest to możliwe zdejmowana 
jest warstwa żyznej gleby (odhumusowanie), 
która nie nadaje się jako podkład pod drogę. 
Gleba ta będzie potrzebna, gdy powstaną na-
sypy i zostanie zasiana trawa. Ponieważ pogo-
da sprzyja rozpoczęły się prace przy przebudo-
wie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, 
trwają roboty mostowe. 

Wszystko to rzecz jasna ogromnie cieszy su-
walczan, ale też – nie ukrywajmy – jest uciąż-
liwe dla kierowców, którzy będą się musie-
li uzbroić w cierpliwość. Oczywiście wszyscy 
mają nadzieję, że – zgodnie z zapowiedziami 
i podpisanymi umowami – ciężkie tiry przesta-
ną zatruwać nam życie nie później niż do koń-
ca kwietnia 2019 roku. 

Dziś, kiedy obserwujemy tempo prac, prak-
tycznie możemy być tego pewni.

n Prawie wszyscy z mandatami. Na 30 pojaz-
dów skontrolowanych przez suwalskich poli-
cjantów na krajowej „ósemce”, 29 kierowców 
otrzymało mandaty karne. Mundurowi mie-
rzyli prędkość z jaką poruszają się samochody, 
sprawdzali stan trzeźwości kierujących, stan 
techniczny pojazdów oraz zwracali uwagę 
na popełniane wykroczenia przez uczestni-
ków ruchu. 
n Dobra wiadomość dla suwalskich pasa-

żerów korzystających z usług Lux Express. 
Autobusy tej firmy nadal będą się zatrzy-
mywały w Suwałkach chociaż Lux Express 
z naszego kraju praktycznie się wycofuje. Nie 
dotyczy to tylko trasy Warszawa-Suwałki-
Kowno-Wilno. Firma ta proponuje najkrót-
sze przejazdy na trasie Suwałki-Warszawa. 
Podróż trwa jedynie 4,5 godziny. 
n Minął miesiąc od wdrożenia specjalnego 

systemu komunikacji suwalskiego samorządu 
z mieszkańcami za pomocą SMS-ów. Z aplika-
cji korzysta ponad pół tysiąca użytkowników. 
Cały czas można dopisać się do systemu, któ-
ry dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach. 
n Harcerze ZHP Hufca Suwałki wspólnie 

świętowali Dzień Myśli Braterskiej. Druh ko-
mendant pwd. Kamil Sokołowski wyróżnił 
najbardziej zasłużonych harcerzy, podzięko-
wał drużynowym za ich wkład w wychowanie 
suwalskiej młodzieży. Rozstrzygnięto również 
plebiscyt na Instruktora Roku 2016. Konkurs 
wygrała druhna pwd. Teresa Suproń – prze-
wodnicząca Kręgu Seniorów.

n   W suwalskim Klubie Podróżnika znaj-
dującym się w budynku muszli koncertowej 
w Parku Konstytucji 3 Maja o „Znanych i nie-
znanych Suwalczanach” opowiadała Beata 
Choińska.
n Suwalska Biblioteka Publiczna im. Marii 

Konopnickiej przekazała kilkadziesiąt ksią-
żek w odpowiedzi na apel o pomoc Bibliotece 
Miejskiej w Cieszynie. W nocy z 29 na 30 stycz-
nia w siedzibie cieszyńskiej biblioteki wy-
buchł pożar, w wyniku którego zniszczeniu 
uległa część księgozbioru. 
n  Budowę nowej siedziby Komendy 

Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach 
zapowiedział Jarosław Zieliński, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Obiekt ma powstać w ciągu 
dwóch i pół roku. Będzie mieścił się na boisku 
przy ulicy Pułaskiego, między kościołem pw 
św. Kazimierza Królewicza i obecną komendą 

Ciąg dalszy na str. 6
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Nazwy ulic i opłaty za wodę i ścieki wy-
wołały najwięcej dyskusji w czasie XXX se-
sji Rady Miejskiej.

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
Opłaty za wodę bez zmian, wyższe za odpro-

wadzanie ścieków – tak zdecydowali radni na lu-
towej sesji. Od 1 kwietnia do końca pierwszego 
kwartału 2018 r. suwalczanie zapłacą za odpro-
wadzanie ścieków 4,21 zł za metr sześcienny, 
natomiast za samą wodę ceny pozostaną bez 
zmian i metr sześcienny będzie kosztował 2,84 
zł. Oznacza to, że czteroosobowa rodzina zapłaci 
miesięcznie o 3,64 zł więcej niż teraz. 

– Wzrost poziomu opłat zaproponowa-
ny przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji wynika głównie ze wzrostu kosztów 
funkcjonowania spółki spowodowanych przy-
jęciem do eksploatacji w 2016 roku suszarni od-
padów ściekowych oraz wzrostem wynagro-
dzeń pracowników PWiK – wyjaśniał Czesław 
Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Prezydent przypomniał, że opłaty za wodę 
i odprowadzanie ścieków w Suwałkach nale-
żą do najniższych w kraju. Wśród 90 polskich 
miast powyżej 50 tys. mieszkańców tylko czte-
ry mają łączne opłaty za wodę i ścieki niższe niż 
Suwałki.

Zawsze temat stawek opłat za wodę oraz od-
prowadzanie ścieków budzi wśród suwalskich 
radnych kontrowersje. Tak też było i tym razem

– Proponuje się kolejną podwyżkę opłat 
za wodę i ścieki chociaż mamy w kraju defla-
cję. Będę głosował przeciw – zadeklarował 
Tadeusz Czerwiecki (na zdjęciu).

– Deflacja praktycznie nie ma wpływu na wy-
sokość opłat za wodę i ścieki, bo koszty funkcjo-
nowania naszej spółki powstają nie tylko wsku-
tek dostarczania wody i odbierania ścieków. 
Znaczącym kosztem jest te kilka milionów zło-
tych wydanych na budowę miejskiej sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej – wyjaśniał Grzegorz 
Kochanowicz, prezes suwalskiego PWiK.

G. Kochanowicz przypomniał, że PWiK na 
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
2016 r. wydał ponad 1 mln zł, a w 2017 r. wyda po-
nad 2 mln zł (m.in. na ul. Północną, ul. Krzywólka 
i Osiedle Staniszewskiego). Bez pieniędzy z PWiK 
trudno byłoby zrealizować te inwestycje.

W głosowaniu 13 radnych było za zatwier-
dzeniem taryf zaproponowanych przez PWiK, 
5 wstrzymało się od głosu, 5 było przeciw.
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PSP. W środku będzie miejsce na przynajmniej 
cztery pojazdy ratowniczo-gaśnicze i cztery 
samochody operacyjne. Wstępny koszt to po-
nad 11 milionów zł. 
n Grzegorz Mackiewicz , przewodniczą-

cy Rady Powiatu Suwalskiego, były prezes 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
został dyrektorem Oddziału Zakładu Ga-
zowniczego w Białymstoku Polskiej Spółki 
Gazownictwa.
n Drużyna z suwalskiego VII LO, w składzie: 

Iga Barbara Borejsza, Zuzanna Filipowicz 
i Mariola Kruszewska (na zdjęciu), wygra-
ła konkurs „Sztafeta Miłośnika Ojczystego 
Języka”, który odbył się w PWSZ. Uczestnicy 
świetnie poradzili sobie m. in. z gwarą 
Suwalszczyzny (znali słowa: kuzden, jegla-
ska, czy buksy), wiedzieli kim jest abnegat, 
czy dlaczego zdanie „narysował swój auto-
portret” jest niepoprawne.

n  Od 6 marca obowiązki dowódcy 
14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Prze-
ciwpancernej imienia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego pełni major Mariusz Cisek , by-
ły zastępca dowódcy szefa sztabu dywizjo-
nu w Węgorzewie. Dotychczasowy dowódca 
ppłk Waldemar Siedlecki został przeniesio-
ny  do służby w Warszawie. Suwalskim dywi-
zjonem dowodził ponad sześć lat.
n Jak podała „Rzeczpospolita” około tysią-

ca żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii i Rumunii 
będzie strzec tak zwanego „przesmyku suwal-
skiego”. NATO-wska grupa batalionowa bę-
dzie stacjonować w Orzyszu. Żołnierze przy-
będą w marcu. 
n  Alina Rocka i Błażej Krynicki zosta-

li odwołani z zarządu Agencji Rozwoju 
Regionalnego Ares SA w Suwałkach. O zwol-
nieniu obojga zdecydowała rada nadzorcza. 
Na razie, do kierowania Aresem został wyde-
legowany członek rady nadzorczej Damian 
Raczkowski, były poseł PO.
n Kolejny wypadek na przejściu dla pieszych 

przy ul. E. Plater. 55-letni kierowca nie ustąpił 
pierwszeństwa przechodzącemu przez przej-
ście mężczyźnie. 68-latek z urazem stopy trafił 
do szpitala. Kierowca był trzeźwy. 
n Sejneńska Prokuratura prowadzi postę-

powanie karne przeciwko Czesławowi A. 
– podejrzanemu o to, że 7. lutego w suwalskim 
barze znieważył jego właściciela Ayada A.A. 

Ciąg dalszy na str. 7

O WODZIE I NAZWACH ULIC
WALKA ZE SMOGIEM

Radni zapoznali się też z informacją z realizacji 
programu „Ograniczenia niskiej emisji na terenie 
Suwałk” w 2016 r. Zawarto 45 umów na udziele-
nie dotacji w ramach tego programu. Najwięcej, 
bo 20 suwalczan zdecydowało się na podłącze-
nie nieruchomości do sieci gazowej. Mniejsze 
zainteresowanie było wymianą starego źródła 
ogrzewania na nowe oraz podłączeniem nie-
ruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
W tym drugim przypadku decydujące znaczenie 
mają bariery: techniczna (sieć PEC nie dociera do 
wielu części miasta) oraz ekonomiczna (warunki 
proponowane przez PEC są mniej konkurencyj-
ne w stosunku do innych rozwiązań). W 2016 r. 
na realizację tego programu wydano ponad 150 
tys. zł z kasy miejskiej. 

RONDO ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
Suwalscy radni większością głosów zdecydo-

wali, że rondo przy zbiegu ul. M. Buczka z dro-
gą prowadzącą do ul. Leśnej będzie miało nazwę 
Żołnierzy Wyklętych. Nazwę ronda pozytywnie 
zaopiniował zespół do opracowywania propozy-
cji nazw ulic, placów i rond w Suwałkach powoła-
ny w kwietniu 2016 r. przez prezydenta Suwałk.

LIKWIDACJA IV LO
Jednogłośnie suwalscy radni przyjęli uch-

wałę w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólno-
kształcącego im. gen. bryg. pil. Witolda Urba-
nowicza, funkcjonującego w Zespole Szkół nr 3 
od 31 sierpnia 2017 r. Powód: brak uczniów.

Zamiar likwidacji szkoły pozytywnie zaopi-
niowali: Podlaski Kurator Oświaty, ZNP I NSZZ 
Solidarność. Po likwidacji IV LO od 1 wrze-
śnia 2017 r. nie będzie funkcjonował ZS nr 3 
w Suwałkach, a ośmioletnia szkoła podstawo-
wa z oddziałami gimnazjalnymi (przez dwa lata 
szkolne). Od roku szkolnego 2019/2020 będzie 
istniała wyłącznie Szkoła Podstawowa nr 11 
z Oddziałami Integracyjnymi.

KRYTERIA NABORU DO 
PRZEDSZKOLI I PODSTAWÓWEK

Radni ustalili też kryteria naboru do szkół 
podstawowych dla kandydatów zamieszka-
łych poza obwodem szkoły oraz do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w podstawówkach. 
W naborach ważnym kryterium będzie to, czy 
rodzice dziecka odprowadzają podatek docho-
dowy na rzecz miasta.

Radni przyjęli też uchwałę określającą zasa-
dy udzielania dotacji na prace przy zabytkach 
wpisanych do rejestru i dokonali zmian w bu-
dżecie miejskim, w którym pojawiły się pienią-
dze na remont elewacji i wymianę stolarki w bu-
dynku SOK położonym na rogu ul. Noniewicza 
i Chłodnej. Zostaną w nim m.in. zdemontowane 
koszmarne kraty z okien na parterze. 

Kolejny raz nie udało się wybrać trzeciego wi-
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej ze względu 
na brak zgłoszonych kandydatów.

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl
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– narodowości irackiej z powodu przynależ-
ności narodowej i rasowej oraz publicznie 
groził spaleniem jego lokalu. Podejrzany ma 
dozór policji z zakazem kontaktowaniem się 
z pokrzywdzonym.
n Wspólne opowieści o suwalczankach moż-

na było usłyszeć w Muzeum im. M. Konopnickiej 
w czasie spotkania „Dzień Kwiatka” zorganizo-
wanego przed Dniem Kobiet.
n Do końca roku ok. tysiąca uczniów su-

walskich podstawówek będzie uczestniczy-
ło w 150 godzinach tygodniowo zajęć spor-
towych z elementami gimnastyki korekcyjnej. 
A wszystko to za sprawą projektu” Małym 
i dużym ruch zdrowiu służy” dofinanso-
wanego ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.
n W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. 

Marii Konopnickiej odbyło się spotkanie z su-
walczanką Danutą Matysewicz, autorką to-
miku poezji „Schody do nieba”.

n  Kolejny oddział suwalskiego Szpitala 
Wojewódzkiego doczeka się remontu. 
Z unijnego programu Polska–Litwa placów-
ka ta otrzyma ponad 230 tys. euro na m.in. 
remont i modernizację oddziału chirurgii 
dziecięcej. 
n Ewelina Chalecka z Zespołu Szkół nr 4 

i Piotr Staszkiewicz z Zespołu Szkół Tech-
nicznych wygrali Międzyszkolny Konkurs 
Filozoficzny, po raz dwunasty zorganizo-
wany ZS nr 4 i ZST. Kolejne lokaty zajęli: 
Magdalena Szczypiń z ZS nr 4, Przemysław 
Mordas z ZST, Aleksandra Drobiszewska 
z ZS nr 4 i Mieszko Kosmowski z ZST.

n  W niedzielę rosyjscy blogerzy, działa-
cze organizacji pozarządowych i dziennika-
rze z obwodu kaliningradzkiego zakończyli 
w Suwałkach rajd po polskich cmentarzach, 
na których spoczywają żołnierze Armii 
Czerwonej. Na cmentarzu przy ul. Reja złoży-
li wieniec oraz kwiaty. Na tej nekropolii po-
chowano ponad 50 tysięcy jeńców radziec-
kich i żołnierzy Armii Czerwonej poległych 
w walkach na Suwalszczyźnie.

ZAPYTANIA RADNYCH
Pięciu radnych zadało pytania w czasie lutowej sesji Rady Miejskiej.

Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapytał o możliwości podłączenia do-
mów jednorodzinnych do sieci PEC lub gazowej. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk 
poinformował, że spotkał się z przedstawicielami PEC oraz firmy wykonującej sieć gazową 
w Suwałkach. Na spotkaniu przedstawili oni swoje zamierzenia inwestycyjne, z których wy-
nika, że oferta PEC będzie kierowana przede wszystkim do zarządców budynków wieloro-
dzinnych i większych odbiorców ciepła. Natomiast firma gazowa swoją ofertę skieruje głów-
nie do właścicieli domów jednorodzinnych. Prezydent zapowiedział, że wkrótce suwalczanie 
otrzymają przejrzystą informację o możliwościach technicznych i kosztach podłączenia do 
PEC i sieci gazowej. 

Radny zapytał o organizację opieki nad dziećmi w czasie rekolekcji w szkołach podstawo-
wych. Ewa Sidorek , zastępca prezydenta Suwałk odpowiedziała, że zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej szkoły mają prawo do 3 dni wolnych na rekolekcje wiel-
kopostne. Jednak nie oznacza to, że są to dni wolne od zajęć. Dyrektor szkoły ma obowiązek 
zorganizowania zajęć opiekuńczych dla uczniów, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach. 
Natomiast każda szkoła reguluje szczegółowo organizację rekolekcji. K. Korneluk prosił też 
o informację na temat przynależności suwalskiego samorządu miejskiego do różnych organi-
zacji i stowarzyszeń oraz kosztów i pożytków płynących z tej przynależności. Cz. Renkiewicz 
zapowiedział, że taka informacja zostanie przygotowana i przedstawiona na piśmie.

Jacka Juszkiewicza z Prawa i Sprawiedliwości zaniepokoiły śmieci jakie pozostają po 
dniach targowych w okolicy targowiska przy ul. Bakałarzewskiej. Dariusz Przybysz, pre-
zes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej poinformował, że pracownicy spółki sprząta-
ją nie tylko teren targowiska, ale też jego okolice. Jednak czystość zależy przede wszystkim 
od 400-500 osób prowadzących tam działalność, bo odpowiednia infrastruktura do utrzy-
mania porządku jest. Prezes zadeklarował kolejne działania zmierzające do poprawy czysto-
ści na targowisku i w jego otoczeniu. Radny zaproponował wybudowanie hali targowej na 
targowisku przy ul. Bakałarzewskiej. D. Przybysz uważa, że powstanie takiej hali jest niere-
alne, bo nie są nią zainteresowane osoby prowadzące tam działalność. J. Juszkiewicz zapy-
tał też o możliwość poprawy nawierzchni drogi dojazdowej do tego targowiska. Prezydent 
Cz. Renkiewicz poinformował, że proponował osobom prowadzącym tam działalność go-
spodarczą partycypację wspólnie z PGK w kosztach wykonania odpowiedniej drogi. Nie by-
ło odzewu na tę propozycję.

Bogdan Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości zapytał o celowość powołania zespołu do 
opracowywania propozycji nazw ulic, placów i rond skoro zmiany nazw ulic wynikające z usta-
wy dekomunizacyjnej są konsultowane bezpośrednio z mieszkańcami. Zdaniem prezydenta 
Cz. Renkiewicza zespół jest potrzebny bo powstają nowe ulice, które muszą być odpowiednio 
nazwane. Z kolei zmiany nazw ulic czasami niepokoją mieszkańców, którzy nie chcą dużego 
zamieszania. Dlatego potrzebne są takie wyjaśniające spotkania. Pierwsze odbyło się w spra-
wie zmiany nazwy ul. XXX-lecia PRL. Wśród mieszkańców tej ulicy największe uznanie zyska-
ła nowa nazwa – ul. Kawaleryjska. I taką propozycję prezydent przedstawi radnym.

 Kolejne spotkanie z mieszkańcami ul. M. Buczka (dawnej Raczkowskiej) odbędzie się 
7 marca o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4. Do udziału w tym spotkaniu prezydent 
zachęcał radnych. Z informacji Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że na podstawie usta-
wy dekomunizacyjnej nie mogą być zmieniane nazwy ulic: 1 Maja i Ludwika Waryńskiego. 
W Suwałkach wątpliwości budzą jeszcze nazwy ulic: 23 Października (dawna Filipowska), 
H. Mereckiego i T. Paweckiego.

Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej zapytał o przyczyny zmiany prezesa Parku 
Naukowo-Technologicznego oraz o sposób powołania nowego prezesa. Cz. Renkiewicz po-
informował, że poprzedni prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód złożył 
rezygnację. Natomiast Dariusza Bogdana jako kandydata na stanowisko prezesa Radzie 
Nadzorczej zarekomendował prezydent Suwałk. Przy wyborze prezesa Parku są stosowa-
ne różne procedury. 

Zdzisław Przełomiec z klubu „Łączą nas Suwałki” zwrócił uwagę na problem, który 
do niego i radnej Doroty Jabłońskiej z Prawa i Sprawiedliwości zgłosił jeden z suwalczan. 
W zatoce komunikacji miejskiej przy ul. Utrata, naprzeciw dworca PKS zatrzymują się au-
tokary różnych przewoźników krajowych i zagranicznych świadczących usługi transporto-
we, co stwarza duże niebezpieczeństwo. Czasami pasażerowie i kierowcy wkładają baga-
że do autokarów od strony ruchliwej drogi tranzytowej. Cud, że nie doszło tam jeszcze do 
tragedii. Cz. Renkiewicz stwierdził, że nie ma możliwości prawnych by przymusić przewoź-
ników do korzystania z bezpiecznego dworca PKS. O tym, że wybierają oni zatokę komu-
nikacji miejskiej przy ul. Utrata decyduje kalkulacja finansowa. Za zatrzymanie się w tej za-
toczce płacą 6 groszy, a za zatrzymanie się na dworcu PKS muszą zapłacić 20 zł. Póki co, nie 
ma tutaj dobrego rozwiązania, ale na pewno służby miejskie zastanowią się nad poprawą 
bezpieczeństwa w tym miejscu.
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PRZYGOTOWANIE
DO EGZAMINÓW

Decyzją prezydenta Suwałk w gimnazjach i szkołach ponad-
gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Suwałki w roku szkolnym 2016/2017 kontynuowane są progra-
my „Egzamin gimnazjalny – dam radę” oraz „Matura – klucz do 
sukcesu”.

W ramach ww. programów uczniom klas III gimnazjum, klas III 
liceum ogólnokształcącego (w miarę potrzeb klas II) oraz klas IV 
technikum (w miarę potrzeb klas III) przyznane zostały dodatko-
we godziny zajęć dla chętnych uczniów, przygotowujące do eg-
zaminów zewnętrznych. Podczas zajęć nauczyciele wykorzystu-
ją różnorodne, wzajemnie dopełniające się metody dydaktyczne, 
w tym metody aktywizujące.

We wszystkich gimnazjach do 7 kwietnia zrealizowane zostaną 
364 godziny zajęć, a w liceach ogólnokształcących i technikach – 
765 godzin, do 21 kwietnia. 

8

>>

KOMU PIENIĄDZE
NA ZABYTKI?

W tym roku już po raz piąty właściciele obiektów zabytko-
wych z Suwałk będą mogli starać się o dotację na remont ich bu-
dynków. Do 31 marca można składać do Urzędu Miejskiego wnio-
ski o dotacje. Formularz wniosku stanowią załącznik do Uchwały 
Rady Miejskiej. 

Podobnie jak w latach ubie-
głych do rozdysponowania jest 
200 tysięcy złotych. 

Dzięki dotacjom na re-
monty zabytków udało się 
w Suwałkach przeprowadzić 
szereg prac konserwatorskich. 
W roku ubiegłym wykonano je 
w: molennie staroobrzędow-
ców przy ul. Sejneńska, kaplicy 
na cmentarzu parafialnym przy 
ul. Bakałarzewskiej, kościele 
ewangelicko-augsburskim przy 
ul. T. Kościuszki, kościele  para-
fii rzymskokatolickiej pw. św. 
Piotra i Pawła przy ul. Wojska 
Polskiego, budynku przy ul. 
T. Kościuszki 98 oraz w budynku 
przy ul. W. Gałaja 43.
Więcej na: www.um.suwalki.pl 
i www.dwutygodniksuwalski.pl 

1% DLA SUWALSKICH 
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Lp. NAZWA ORGANIZACJI Nr. KRS

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

KRS: 0000039749

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

KRS: 0000046079

3 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej 
„Kalina” w Suwałkach 

KRS: 0000046113

4 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej „SL Salos” 

KRS: 0000051648

5 Suwalski Klub Karate Kyokushin KRS: 0000052561

6 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko

KRS: 0000057897

7 Suwalski Klub Badmintona KRS: 0000058406

8 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego 
“Motokart” 

KRS: 0000059375

9 Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila 
Młynarskiego 

KRS: 0000060952

10 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” KRS: 0000061644

11 Suwalskie Stowarzyszenie „Amazonka” KRS: 0000063469

12 Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej KRS: 0000065746

13 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku KRS: 0000066543

14 Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok KRS: 0000069745

15 Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” w 
Suwałkach 

KRS: 0000069867

16 Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” KRS: 0000071636

17 Stowarzyszenie “Pomoc Dzieciom” KRS: 0000076600

18 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski 

KRS: 0000077283

19 Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
„Filar” 

KRS: 0000080030

20 Stowarzyszenie „Spełniona Nadzieja” w Suwałkach KRS: 0000093850

21 Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej 
„Nie Po Drodze”

KRS: 0000139901

22 Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” KRS: 0000145638

23 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i 
Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach

KRS: 0000157858

24 Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi 
Pomocy „Ognisko Domowe” 

KRS: 0000162437

25 Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki KRS: 0000212319

26 Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Suwałki KRS: 0000217533

27 Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej KRS: 0000226036

28 Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie KRS: 0000321667

29 Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów KRS: 0000332833

30 Suwalska Szkoła Lotnicza KRS: 0000341158

31 Stowarzyszenie Zamiast KRS: 0000357698

32 Fundacja Promyk KRS: 0000373528

33 Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” KRS: 0000400320

34 Fundacja Art-sos Alicji Roszkowskiej KRS: 0000419669

35 Fundacja Zwierzęta Niczyje KRS: 0000139901

>>
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Apel poległych, złożenie kwiatów pod 
pomnikiem oraz salwa honorowa – to naj-
ważniejsze wydarzenia suwalskich obcho-
dów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, w których uczestniczyli m.in. 
kombatanci, harcerze, przedstawiciele służb 
mundurowych, poseł Bożena Kamińska, 
prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 
wraz z zastępcami Ewą Sidorek i Łukaszem 
Kurzyną , przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach Zdzisław Przełomiec, samo-
rządowcy, młodzież szkolna, duchowni oraz 
mieszkańcy Suwałk.

PAMIĘTAMY O „ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH”

SUWAŁKI  NIEZŁOMNYM
Po raz drugi suwalczanie pobiegli „Tropem Wilczym” w ramach 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mimo deszczowej po-
gody i niskiej temperatury na starcie stanęło 254 biegaczy. Wyruszyli 
spod Muzeum Wojska Polskiego przy ul. Wojska Polskiego i przebiegli 
1963 metry do Parku Konstytucji 3 Maja. Odległość ta symbolizuje datę 
śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych – Józefa Franczaka ps. Lalek.

Suwalczanie upamiętnili w ten sposób żołnierzy antykomunistycz-
nego i niepodległościowego podziemia. Na Suwalszczyźnie byli to m.in. 
żołnierze Armii Krajowej Obywatelskiej z komendantem mjr Franciszkiem 
Szabunią (w kwietniu 1945 r. ok. 1,5 tys. członków w Obwodzie Suwałki), 
a następnie żołnierze Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z dowódcami 
kpt Stanisławem Malesińskim i Józefem Grabowskim. Kres działalności 
Obwodu Suwalsko-Augustowskiego WiN nastąpił 25 kwietnia 1947 r., gdy 

po porozumieniu zawartym przez kierownictwo WiN z przedstawicielami 
władz bezpieczeństwa nastąpiło ujawnienie żołnierzy Obwodu-Suwalsko 
Augustowskiego WiN (w Suwałkach ujawniło się 247 członków WiN).

Wielu z ujawnionych już wkrótce zmuszonych zostało do „powrotu 
do lasu”, a dramat poakowskiego podziemia i „Żołnierzy Wyklętych” na 
Suwalszczyźnie trwał do początku lat pięćdziesiątych. W „DwuTygodniku 
Suwalskim” z 4 sierpnia 2015 r. przypomnieliśmy właśnie taką tragiczną 
historię braci Józefa, Henryka i Kazimierza Czyżów.

 Do kwietnia 1952 r. na Suwalszczyźnie działał oddział Jana 
Sadowskiego „Bladego” i Piotra Burdyna „Poręby”. Ostatni z „leśnych” 
na Suwalszczyźnie Antoni 
Kwiedorowicz „Lis” po-
legł 2 października 1954 r. 
w lasach skieblewskich ko-
ło Lipska. 

Największą powojenną 
zbrodnię na Suwalszczyźnie 
i Ziemi Augustowskiej żoł-
nierze Armii Czerwonej 
i NKWD, wspierani przez 
funkcjonariuszy MO, UB i od-
działy LWP, popełnili w lip-
cu 1945 roku. Prowadzone 
od 11 do 25 lipca na tere-
nie powiatów Augustów i 
Suwałki aresztowania (póź-
niej nazwane „obławą”), ob-
jęły tysiące osób (w tym również ludność niezwiązaną z działalnością 
konspiracyjną). Z tej liczby ok. 600 zostało zamordowanych. Do dziś nie 
wiemy gdzie są ich groby.

Harcerze i młodzież nieśli zdjęcia „Żoł-
nierzy Wyklętych”

Pod pomnikiem 41. Pułku 
Piechoty Armii Krajowej 
odczytano apel poległych, 
a delegacje suwalczan zło-
żyły wieńce i kwiaty.

1 marca została symbolicznie odsłonięta nazwa ronda u zbiegu ul. Bucz-
ka i Leśnej, które zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Suwałkach nosi na-
zwę „Żołnierzy Wyklętych”.

„Ballada o rycerzach lasu...” – koncert pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w wykonaniu Chóru Dziecięcego Vivat e canto i uczniów SP nr 2 przygo-
towany przez Irenę Schabieńską i Grzegorza Bogdana
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>> ZUZA  IDZIE  PO  KORONĘ
Już była na Mont Blanc, nie tak dawno zdo-

była Klimandżaro, a przed nią najwyższe szczy-
ty pozostałych kontynentów: Mont Everest, 
Aconcagua, McKinley, Góra Kościuszki czy 
Masyw Vinsona na Antarktydzie. Przed nią 
Andy i Himalaje. Nowe wyzwania, kultury, szczy-
ty do zdobycia. Zuzia Andruczyk idzie po Koronę 
Ziemi, gdyż tak jak mówi – jest to jedno z jej naj-
większych życiowych marzeń. 

W góry zaprowadził ją rower, górski ro-
wer oczywiście. Kolarstwo górskie uprawia-
ła przed maturą przez trzy lata. Mimo zami-
łowania do roweru, szybko zauważyła, że po 
górach pięknie się jeździ, ale jeszcze piękniej 
wędruje. Góry dają mi wolność, a także moż-
liwość samorozwoju, przesunięcia sobie swo-

jego własnego horyzontu – mówi.
Zaczęło się w Tatrach. Dziś Rysy, Świnica, 

Kościelec czy Orla Perć to jej „starzy znajomi” i kie-
dy Zuzia o nich mówi, to tak jak o dobrych przy-
jaciołach. To nie znaczy jednak, że można góry 
zlekceważyć. Należy się im szacunek, respekt. W 
zamian za to góry dają niesamowitą radość, gdy 
już człowiek na zamierzony szczyt wejdzie. 

A wejść na szczyt nie jest łatwo. Góry to 
ekstremalne warunki, a także ogromny wysi-
łek nie tylko dla mięśni, ale i dla psychiki. – Nic 
nie daje takiej radości, jak pokonanie własnej 
słabości – mówi Zuzia. – Wiele razy tak było, że 
to wygodniejsze ja mówiło: „po co się tak mę-
czyć, przecież mogłaś zostać w domu”. Wtedy 
potrzebna jest mocna psychika.

Trudno było w Alpach, bo wiatr, śnieg, lód 
i spora wysokość, ale Kilimandżaro też na-
uczyło suwalczankę pokory. Szczególnie 
atak szczytowy w temperaturze -25 stopni 
Celsjusza w połączeniu z mroźnym wiatrem 
wiejącym ok. 30km/h nie należał do najprzy-
jemniejszych przygód. No i wysokość 6 tys. 
metrów, co oznacza, że tlenu jest ponad 2 razy 
mniej niż na nizinach. – Mnie na szczęście cho-
roba wysokościowa się nie imała – mówi Zuza. 

Teraz przed nią Elbrus. – Moim najwięk-
szym życiowym celem jest wyjazd w Himalaje, 

a tam naprawdę nie ma żartów. Chcę sukce-
sywnie dążyć ku temu i nabierać doświad-
czenia. Muszę być znakomicie przygotowana 
– mówi suwalczanka. Ale Zuzia ciężkiej pracy 
się nie boi. Przed wyprawą na Mont Blanc nie-
malże codziennie trenowała pod pieczą Adama 
Pomiana, by zbudować siłę i wydolność nie-
zbędne do zdobywania góry. 

Suwalczanka stara się rozwijać również in-
ną pasję – naukową. Postanowiła poprawić wy-
nik z matury i dostać na wymarzoną psycholo-
gię na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie to 
najprawdopodobniej psychologia biznesu, lub 
psychologia sportu. I tu, i tu trzeba pokonywać 
trudności. Jak w górach.

***
Wyprawy w wysokie góry to przygotowa-

nia, logistyka, sprzęt. To wszystko kosztuje. 
Wyprawa w Alpy była możliwa dzięki stypen-
dium Dariusza Mazura, zdobycie Klimandżaro 
było finansowane przez: 4challenge, Robert 
Szczęsny Agro Doradztwo Szczęsny, RESO 
Europa Service, AQUAEL, PWiK w Suwałkach 
Sp. z o.o., Malow , Hotel Logos, PEC Su-
wałki, Prywatna Szkoła Kierowców „Jan 
Wasilewski”, PGO Suwałki, UNICEF Poland, 
Vytautas, POGODNE SUWAŁKI

Spotkanie z Afryką

10 marca 

o godz. 17.00 

odbędzie się 

spotkanie z Zuzanną 

Andruczyk 

w Klubie Podróżnika 

przy ul. Hamerszmita 

(muszla koncertowa)

W drodze 
na szczyt
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Ponad sto osób uczestniczyło 5 marca 
w pokazie  mody damskiej z lat 1866-1939 
w patio Suwalskiego Ośrodka  Kultury.

Prezentację mody wymyśliły i zorgani-
zowały uczennice  Zespołu Szkół nr 4 reali-
zujące projekt społeczny pn. FolkLove w ra-
mach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni 
z Teorii”.  Celem przedsięwzięcia jest zain-
teresowanie tradycjami i historią miesz-
kańców naszego miasta i okolic. Punktem 
kulminacyjnym realizowanego projektu 
był pokaz mody przyjęty entuzjastycznie 
przez zgromadzoną publiczność. 

Zdaniem twórców olimpiady, aby zwięk-
szyć szanse na bezproblemowe znalezienie 
pracy po zakończeniu edukacji, młodzi lu-
dzie powinni podjąć aktywne działania w 
tym kierunku już podczas studiów, a nawet 

MODA GUBERNI SUWALSKIEJ

Organizatorzy pokazu dziękują: Mariuszowi Ryszardowi Krzywickiemu Sudavski Atelier - twórcy i projek-
tantowi wszystkich ubiorów oraz stylizacji (dodatków i fryzur), Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raczkach 
właścicielowi prezentowanych strojów, Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury, Salonowi She – kosmetyka profe-
sjonalna, Przystankowi Rozmarino, firmie Szulc-Trading, Fabryce Smaków

Zespół projektowy, 
od lewej: Graży-
na Jeglińska (3e), 
Ewelina Masłow-
ska (1e),  Julia 
Raczkowska (1e), 
Katarzyna Barsz-
czewska (opie-
kun), Katarzyna 
Jarmułowicz (1e), 
Katarzyna Satuła 
(1e), Kinga Ki-
słowska (1e)

Strój z okresu po powstaniu styczniowym

w trakcie nauki w liceum czy 
technikum. Uczestnicy two-
rzący 3-10 osobowe zespoły 
wspólnie szukają pomysłu na 
najciekawsze działanie, a na-
stępnie przy wsparciu ze stro-
ny organizatorów programu 
wcielają je w życie. 

Najlepsze projekty zosta-
ją przedstawione Kapitule, 
w której skład wchodzą oso-
bistości polskiego świata biz-
nesu, mediów i organiza-
cji społecznych. Wybiera ona 
zdobywców „Złotych Wilków”. 
Są one wręczane podczas do-
rocznego Wielkiego Finału 
Zwolnionych z Teorii. 

Z lewej strój z przełomu XIX i XX 
wieku.

Z prawej tak wyglądała suwal-
czanka w latach 30-tych XX wieku

Galeria zdjęć na stronie: 
www.dwutygodniksuwalski.pl

>>
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Fot. str. internetowa SOK

PIŁKARSKIE ŚWIĘTO
W ostatnim dniu lutego czuć było na suwalskim stadionie przy 

ul. Zarzecze 26 atmosferę piłkarskiego święta.
Był mecz rangi jakiej jeszcze w Suwałkach nie rozgrywano – półfinał 

Pucharu Polski. Była ambitna walka piłkarzy suwalskich Wigier. Były peł-
ne trybuny– 3 tysiące kibiców. Była nawet wyjątkowa pogoda – jak na tą 
porę roku. Zabrakło tylko dobrego wyniku dla suwalskiej drużyny. 

Suwalskie Wigry przegrały 0:3 z Arką Gdynia w pierwszym meczu pół-
finału Pucharu Polski. Przed rewanżem w Gdyni Arka jest zdecydowanym 

faworytem do awansu do finału Pucharu Polski.
W pierwszej połowie suwalska drużyna zagrała z dużym respektem 

przed rywalem, który niczym specjalnym nie zaimponował. W 37 min. 
pierwszego gola dla Arki z karnego strzelił Szwoch.  

Na początku drugiej połowy Wigry zagrały nieco odważniej, ale 
w suwalskiej drużynie brakowało takiego zawodnika jak Szwoch w 
Arce, który uporządkowałby grę. W 68 min. drugiego gola dla Arki, 
po błędzie bramkarza Wigier, strzelił Siemaszko. Już do końca meczu 
piłkarze Arki grali spokojnie. Widać było większe doświadczenie dru-
żyny grającej w ekstraklasie. W 92 min. trzeciego gola dla Arki strze-
lił Formella.

Awans do półfinału Pucharu Polski jest dużym sukcesem suwalskich 
Wigier i wspaniałym prezentem na 70-lecie klubu, ale o awans do finału 
będzie niezwykle trudno. Rewanż 5 kwietnia w Gdyni.Pewne jest to, że suwalska drużyna nie zasłużyła na tak wysoką porażkę. 

Jednak piłkarze Arki okazali się skuteczniejsi i popełnili mniej błędów od 
zawodników Wigier

Wigry 
przegra-
ły z Arką 
w pierw-
szym meczu 
półfinału 
Pucharu 
Polski, ale 
kibice, któ-
rzy wypeł-
nili trybuny 
stadionu 
dziękowali 
im za walkę

Kaziuk Suwalski, czyli „jarmark odpustowy w nowomiejskich re-
aliach” wywodzi się ze wspólnej dla Polski i Litwy tradycji uczczenia 
Świętego Kazimierza – patrona Metropolii Wileńskiej i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, której Suwalszczyzna była częścią do 1795 r. Dzięki stara-
niom organizatorów – Suwalskiego Ośrodka Kultury działającego wspól-
nie z parafią pw. św. Kazimierza – udaje się zachować historyczną ciągłość 
kulturową Kaziuka Suwalskiego. 

Tradycyjnie na kiermaszu można było kupić rękodzieło ludowe zarów-
no z Suwalszczyzny, jak i będące dziełem litewskich twórców, specjalnie 
na ten dzień zaproszonych do Suwałk. Ulice Patli i fragment Witosa w po-
bliżu kościoła zapełniły się kolorowymi kramami, na których prezento-
wane były autentyczne dzieła sztuki ludowej.

Wielbiciele smacznego jadła znaleźli na straganach przygotowane 

tradycyjnymi metodami wędliny, pieczywo, smalec i inne specjały. W czasie tego-
rocznego suwalskiego Kaziuka pieśni wielkopostne wykonały m.in. Suwalski Chór 
PRIMO pod dyrekcją Ignacego Ołowia, Zespół Śpiewu Tradycyjnego ANCYJAS 

z SOK, Chór Seniora 
Canto z SOK i zespół 
śpiewaczy Bakałarz 
z Bakałarzewa.

OSIEMNASTY KAZIUK SUWALSKI

Czesław Renkie-
wicz, prezydent Su-
wałk z okazji peł-
noletności Kaziuka 
Suwalskiego wrę-
czył dowód osobisty 
współorganizatoro-
wi imprezy ks. Le-
chowi Łubie

Dużym za-
interesowa-
niem cieszyły 
się tradycyjne 
palmy wiel-
kanocne

Suwalczanie cenią so-
bie możliwość zakupu 
smakowitych „prawie 
smorgońskich” obwa-
rzanków, kaziukowych 
serc z piernika z senten-
cjami oraz wyrobów rę-
kodziała Galeria zdjęć na stronie: www.dwutygodniksuwalski.pl
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. M. KONOPNICKIEJ 
w Suwałkach zaprasza:

n na projekcje filmów o miłości 8-9 marca o godz. 10.00 przy ulicy 
E. Plater 33A. Więcej informacji o maratonie filmowym można uzy-
skać w Pracowni „Smykałka” oraz telefonicznie pod nr 87 565 62 47 
wew. 17 lub 24. Dofinansowano z budżetu Miasta Suwałki

n na spotkanie z krakowskim pisarzem 
Witem Szostakiem – 23 marca godz. 17.00 w 
Bibliotece przy ul. E. Plater 33A;

n wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „ Przeczytaj i obejrzyj” 
– zanim obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj 

książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj 
i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D (w cenie 17 
zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Piękna i bestia”, „Pokot”, „Był 
sobie pies”, „Maria Skłodowska-Curie”, „Azyl”. 

MUZEUM OKRĘGOWE, ul. Kościuszki 81 zaprasza na:
n wystawę „Zdzisław Beksiński – retrospekcja”. Eksponaty ze zbiorów 

Muzeum Historycznego w Sanoku. Wystawa czynna do 20.03.
n pokaz filmu „Ostatnia rodzina” oraz spotkanie z Aleksandrą 

Konieczną– filmową Zofią Beksińską – 12 marca o godz. 17. 

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ& GALERIA 
ANDRZEJA STRUMIŁŁO, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:
n wystawę fotografii Piotra Malczewskiego „Mongolia. Kraina 

Błękitu i przestrzeni”.

SUWALSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na:
n Muzyczną Aleję Gwiazd na Dzień Kobiet – widowisko, w którym 

wystąpią: Grażyna Brodzińska, Marcin Jajkiewicz – wirtuoz skrzy-
piec i instrumentalista, Bogdan Kierejsza oraz mistrz akordeonu i ban-
doneonu Wiesław Prządka. Artystom towarzyszyć będzie Suwalska 
Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Mateusza Walacha – 8.03 (śro-
da) godz. 19.00, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5; bilety: 100 zł na: 
www.soksuwalki.eu lub w kasie SOK; 
n 62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski uczniów szkół ponadgim-

nazjalnych i dorosłych – 10.03. (piątek) godz. 10.00 – miejski etap prze-
glądów, Sala Granatowa, ul. Noniewicza 71;
n wystawę multimedialną – Drogi Kontrkultury – 10.03. (piątek) godz. 

18.00, Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 5, wystawa czynna do 17.03.;
n ostatni spektakl „Alicja w krainie czarów” – 11.03. (sobota) godz. 

17.00, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 20 zł; 
n wystawę fotografii Jowity 

Mormul „Trzynaście kluczy” – 17.03. 
godz. 18.00 w Galerii PAcamera, ul. 
Noniewicza 71, wystawie towarzy-
szy film „Klucze poszukują domu”, 
wystawa czynna do 12.05.; 

 n Międzypokoleniowy Eks-
peryment Muzyczny – koncerty fi-
nałowe – 17-18.03. (piątek-sobota) 
godz. 19.00, Sala Kameralna, ul. Jana 
Pawła II 5, wstęp wolny;

n seans filmowy DKF13: „Podejrzany Ai Weiwei” (Chiny/Dania/Wielka 
Brytania, 2013) – 22.03. (środa) godz. 18.00, Sala Kameralna, ul. Jana 
Pawła II 5, bilety na pojedynczy seans: 12 zł; 

ZAPROSZENIA SUWALSKIE
n III Wiosenny Tygiel Sztuk MARZEŃTAŃCE – pierwszy dzień wiosny 

w Suwalskim Ośrodku Kultury – 21.03. (wtorek) godz. 9.00-14.00, Sala 
im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II5; młodzi tancerze i aktorzy mogą zgłaszać 
się do SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 lub e-mail: sok@soksuwalki.eu. 
Termin zgłoszeń mija 10 marca, wpisowe od zespołu 20 zł;
n na Rozgrzewkę przed Suwałki Blues Festival 2017 czyli koncert ze-

społu BIG DADDY WILSON TRIO. Podczas koncertu zostaną przedsta-
wione gwiazdy tegorocznej edycji SBF i zostanie ogłoszony konkurs 
Polish Blues Challenge 2018. Transmisja na antenie radiowej Trójki 
w audycji Jana Chojnackiego „Bielszy odcień bluesa” – 23.03. (czwar-
tek), godz. 21.00, Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, bilety: 35 zł na 
www.soksuwalki.eu lub w kasie SOK;
n wystawę malarstwa Tymoteusza Muśko w setną rocznicę urodzin 

malarza – prymitywisty, suwalskiej legendy lat 70-tych; w foyer SOK, 
I piętro, wystawa czynna do 31.12.2017 r.;

n wystawę „Cicer cum 
caule” Radosława Jas-
trzębskiego – GSW 
„Chłodna 20”, ul. No-
niewicza 71, wystawa czyn-
na do 21.04.; 

n wystawę poplenerową 
IV Suwalskiego Pleneru Malarskiego „Miasto i ludzie” – Galeria Na mar-
murach, ul. T. Noniewicza 71. Wystawa czynna do 31.03.

HOTEL LOFT 1898 zaprasza na:
n spotkanie z Bożeną i Janem Walencikami autorami albumu i fil-

mu pod wspólnym tyułem „SAGA PRASTAREJ PUSZCZY”. Gościem hono-
rowym będzie Andrzej Strumiłło.  Początek spotkania 10 marca, godz. 
17 w Hotelu LOFT 1898;

BLACK PUB KOMIN zaprasza na:
n koncerty: No Logo – 10.03, godz. 20.00, Castet, You Better Run 

– 11.03, godz. 20.00-23.00 i The Analogs – 17.03, godz. 20.00;

CINEMA LUMIERE 
zaprasza na filmy:

– do 9 marca – „Maria Skłodowska-Curie” (dramat biograf.), „Logan: 
Wolverine” (akcji/s-f), „Bodo” (biograficz.), „Porady na zdrady” (kome-
dia roman.), „Był sobie pies” (familijny/komedia), „Ozzy” (komedia 
anim.), „Pokot” (dramat);

– 7 marca – godz. 18 „Manchester by the sea” (dramat) – Kino Konesera;

– 8 marca – godz. 18 „Dalida” (dramat/muzycz./biograf.) – seans 
przedpremierowy; 

– od 10 marca – „Chata” (dramat), „Wyklęty” (dramat wojenny), „Kong: 
Wyspa czaszki” (fantasy/przygod.);

– 14 marca – „Moonlight” (dramat);

– 15 marca – „Ukryte piękno” (dramat) 
– Babskie wieczory; 

– od 17 marca – „Piękna i bestia” 
2D+3D (przygod./fantasy), „Wszystko 
albo nic” (komedia romantycz.), „Zło 
we mnie” (horror);

– 18 marca – Horrorowa Noc Filmowa 
(„Zło we mnie”, „The Possesion 
Experimen”);

– 21 marca – „Las, 4 rano” (dramat) – 
Kino Konesera.

W KINIE

„Pejzaż polski” 150x210cm, 
olej na płótnie -2012

Fot. str. internetowa SOK

Fot. str. internetowa SOK
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WYGRANA WIGIER
Od zwycięstwa 2:0 z Podbeskidziem Bielsko Biała rundę wiosen-

ną I ligi rozpoczęli piłkarze Wigier. Było to w pełni zasłużone zwycię-
stwo suwalskiej drużyny. Gole dla Wigier strzelili: Cverna w 69 min. 
i Adu Kwame w 77 min. 

Wigry z dorobkiem 32 pkt zajmują czwartą lokatę w tabeli I ligi. W na-
stępnej kolejce zagrają w Puławach z Wisłą, która w pierwszym meczu po 
zimowej przerwie wygrała 1:0 z Bytovią w Bytowie.

ŚLEPSK WYGRYWA 
W pierwszym meczu rundy play-off ligi siatkówki mężczyzn rozegranym 

w Krakowie Ślepsk Suwałki wygrał 3:0 (25:19,25:21, 25:18) z zespołem AGH. 
Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Wojciech Winnik.

Drugi mecz Ślepsk – AGH zostanie rozegrany w piątek (10.03) o godz. 
19 w suwalskiej hali OSiR. Drużyny rywalizują do dwóch zwycięstw. 
Siatkarze Ślepska wydają się być zdecydowanym faworytem do awansu 
do półfinału I ligi. Pierwsze mecze w rundzie play-off I ligi wygrali też po-
zostali faworyci: KPS Siedlec, Stal AZS Nysa i Warta Zawiercie.

SKB LITPOLMALOW  LIDEREM
Z kompletem zwycięstw i z dorobkiem 22 pkt badmintoniści SKB 

Litpol Malow Suwałki są liderem badmintonowej ekstraklasy. Na turnie-
ju w Białymstoku SKB Litpol Malow pokonał 5:1 AZS UM Łódź oraz po 6:0 
Stal Nowa Dęba i zespół Aktywna Piątka Przemyśl. We wszystkich meczach 
punkty dla SKB zdobywali: Szkot Kieran Merillees, Kamila Augustyn, de-
ble Adam Cwalina/Łukasz Moreń i Monika Bieńkowska/ Magdalena 
Witek oraz mikst Kamila Augustyn/Michał Łogosz (w meczu z drużyną 
z Przemyśla M. Łogosz zagrał w parze z M. Bieńkowską). Po jednym punkcie 
zdobyli też młodzi singliści: Filip Krukowski i Michał Sobolewski. 

W tabeli badmintonowej ekstraklasy SKB Litpol Malow Suwałki pro-
wadzi przed UKS Hubal Białystok (20 pkt) i AZS AGH Kraków (17 pkt). 
Turniej finałowy ekstraklasy był zaplanowany na 26 marca, ale ze wzglę-
du na kolizję terminu z turniejem YONEX Polish Open (23-26.03), został 
przełożony na termin późniejszy.

SUWALSCY ZAWODNICY WŚRÓD NAJLEPSZYCH 
Czworo zawodników reprezentujących barwy suwalskich klubów 

znalazło się wśród najlepszych sportowców regionu wybranych przez 
Podlaską Radę Olimpijską oraz w plebiscycie Gazety Współczesnej.

Czwarta oszczepniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Maria 
Andrejczyk z LUKS Hańcza Suwałki zajęła drugie miejsce w klasyfika-
cji najlepszy sportowiec dyscypliny indywidualne oraz drugie miejsce 
w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca województwa podla-
skiego. W tym drugim plebiscycie siatkarz Ślepska Suwałki Krzysztof 
Andrzejewski zajął piątą lokatę.

Były zawodnik MUKS Olimpijczyk Suwałki Piotr Sadłowski wygrał 
plebiscyt Czempioni Podlasia w kategorii uczeń.

STYPENDIUM DLA ANDREJCZYK I JEJ TRENERA
Czesław Renkiewicz , prezydent Suwałk podpisał dwie pierwsze 

w tym roku umowy stypendialne za osiągnięcia sportowe. Stypendyści 
Miasta Suwałki to Maria Magdalena 
Andrejczyk , która w 2016 r. otarła się 
o podium olimpijskie oraz jej trener Karol 
Sikorski.

M. Andrejczyk – lekkoatletka spe-
cjalizująca się w rzucie oszczepem, za-
wodniczka Lekkoatletycznego Klubu 
Sportowego „Hańcza” w Suwałkach (od 
2012 roku). Poza czwartym miejscem na 
Igrzyskach Olimpijskich w 2016 r. popra-
wiła rekord życiowy ustanawiając jed-
nocześnie wynikiem 67,11 metrów  no-
wy rekord Polski. Nagrodzona tytułem 

Odkrycia Roku i drugim miejscem w rankingu Złote Kolce. 
Karol Sikorski – trener M. Andrejczyk, współtwórca jej sukcesów; wy-

chowawca młodych lekkoatletów w konkurencjach rzutowych – meda-
listów mistrzostw Polski. 

BOJEROWCY ZAKOŃCZYLI SEZON
W Memoriale Henryka Aniołkowskiego i Józefa Nowickiego– ostat-

nich tegorocznych regatach bojerowych rozegranych w ekstremalnych 
warunkach (wiatr powyżej 10m/sek.) na jeziorze Śniardwy zawodnicy 
UKŻ GROT Suwałki zajęli: 

– Maciej Chmielewski pierwsze miejsce (wygrał swoje pierwsze re-
gaty w klasie DN Junior),

– Kuba Krynicki zdobył drugie miejsce (pierwsze podium bojerowe),
– Mateusz Wasilewski zakończył rywalizacje na drugiej pozycji 

w klasie Ice Optimist i tym samym wrócił ze swoim pierwszym pucharem 
w karierze żeglarskiej.

Ich trenerzy to: Maciej Tyczkowski i Paweł Cherubin.

BOKSERZY Z SUKCESAMI
Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi suwalscy pięściarze 

w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w boksie. W turnieju roze-
granym w Sokółce zawodnicy sekcji bokserskiej OSiR Suwałki trenowani 
przez Pawła Pasiaka wywalczyli łącznie 13 medali.

Złote medale wywalczyli: Martyna Karpińska, Nikola Krysińska, 
Angelika Wierzbiło, Dominika Truszkowska, Maciej Suchwałko, 
Mikołaj Grajko, Bartosz Burzyński, Michał Franko oraz Szymon 
Kamiński. Natomiast srebrne medale zdobyli: Oliwia Suchocka, Jakub 
Dobrzyń, Mikołaj Naumowicz i Adrian Goliczewski.

To nie jedyne wyróżnienia, które przypadły suwalskim pięścia-
rzom. M. Karpińska została uznana najlepszą zawodniczką mistrzostw 
w kategorii kadet, a jej klubową koleżankę N. Krysińską wybrano najlep-
szą zawodniczką w kategorii junior.

PIENIĄDZE NA SKS-y
Prawie 400 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-

gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki 
uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, które są realizowa-
ne w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Projekt jest finansowa-
ny przez suwalski samorząd oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 W tym roku uczniowie zrealizują 70 godzin zajęć w każdej szkole. W pro-
gramie udział wezmą udział uczniowie z 11 szkół: SP nr 4, SP nr 6, SP nr 9, 
Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół 
Technicznych, Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół nr 8 i Zespołu Szkół nr 10.

ZWYCIĘSTWA SUKSS
Dwoma zwycięstwami 3:1 z zespołem UKS Mikolo Sokółka i 3:0 z UKS 

Centrum Augustów młodzi siatkarze SUKSS Suwałki zakończyli rozgrywki 
III ligi seniorów. SUKSS Suwałki z dorobkiem 27 pkt prowadzi w tabeli III li-
gi. Suwalski zespół rozegrał już wszystkie mecze w tegorocznej podlaskiej 
III lidze. Do zakończenia rozgrywek pozostała jeszcze jedna kolejka.

Skład SUKSS: Bartosz Mikielski, Damian Krakowski (kapi-
tan), Michał Jarmołowski, Jakub Mazur, Mateusz Mendak, Jakub 
Zdancewicz, Rafał Konopko, Daniel Czarniecki, Dawid Rusak, 
Bartosz Murawski, Albert Piekarski, Piotr Zujko.

WYDARZENIA SPORTOWE
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WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
Oferujemy najlepsze sprawdzone sprzęty w rozsądnych cenach, oso-

bom z trudnościami w poruszaniu się, lub obłożnie chorym. 
U nas dostaniesz wszystko czego potrzebujesz: 

łóżka rehabilitacyjne,
materace przeciwodleżynowe,

a także wiele innych.

Zapraszamy Suwałki,
ul. Kościuszki 5, tel. 875655472, 

kom. 791575636

Sprzęt
sanitarny

Łóżka
rehabilitacyjne

50
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Pani
Magdalenie Ewie Kujawskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Józefa Żylińskiego

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w latach 1980–1988

składa 
Dyrektor

Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach
wraz z Pracownikami

60/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXX/364/217 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków zmianie ulegają ceny wody i ścieków. Poniżej nowe ceny, które bę-
dą obowiązywać w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Taryfowe grupy odbiorców: 
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 
- Grupa 1 – Gospodarstwa domowe i pozostali, 
- Grupa 2 – Przemysł (bez spożywczego), 
- Grupa 3 – Przemysł spożywczy, 
- Grupa 4 – Odbiorcy nie posiadający wodomierza;
b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i prze-

mysłowych: 
- Grupa 1 – Gospodarstwa domowe i pozostali, 
- Grupa 2 – Przemysł ogółem;
c) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roz-

topowych: 
- Grupa 1 – wszyscy odbiorcy posiadający tereny składowe, przemy-

słowe i bazy transportowe oraz drogi, parkingi oraz inne powierzchnie 
utwardzone (np. podwórka) za wyjątkiem dachów (odbiorców usług 
nie podzielono na grupy).

Taryfowe grupy odbiorców: 
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 
- Grupa 1 – Gospodarstwa domowe i pozostali, 
- Grupa 2 – Przemysł (bez spożywczego), 
- Grupa 3 – Przemysł spożywczy, 
- Grupa 4 – Odbiorcy nie posiadający wodomierza;
b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i prze-

mysłowych: 
- Grupa 1 – Gospodarstwa domowe i pozostali, 
- Grupa 2 – Przemysł ogółem;
c) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roz-

topowych: 

- Grupa 1 – wszyscy odbiorcy posiadający tereny składowe, przemy-
słowe i bazy transportowe oraz drogi, parkingi oraz inne powierzchnie 
utwardzone (np. podwórka) za wyjątkiem dachów (odbiorców usług 
nie podzielono na grupy). 

 Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat:
a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 

Grupa odbiorców usług Cena netto za 1 m³ dostarczonej wo-
dy

Grupa 1 2,84 zł
Grupa 2 3,22 zł 
Grupa 3 2,92 zł 
Grupa 4 2,73 zł 

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na pod-
stawie wskazań wodomierza dodatkowego – podlicznika wynosi 0,93 
zł/ odczyt (netto). 

b) zbiorowe odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych: 
Grupa odbiorców usług Cena netto za 1 m³ odprowadzonych ścieków
Grupa 1 4,21 zł
Grupa 2 4,54 zł 

c) zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych: 
Grupa odbiorców usług Cena netto za 1 m³ odprowadzonych ście-

ków
Grupa 1 2,54 zł

d) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kana-
lizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa:
Rodzaj urządzenia Stawka opłaty netto
Urządzenia wodociągowe 122,57 zł 
Urządzenia kanalizacji sanitarnej 100,80 zł 
Urządzenia kanalizacji deszczowej  73,19 zł 
 

Do cen netto dolicza się ustawową stawkę VAT, obowiązującą w da-
nym okresie.

e) Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowa-
dzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dostępne 
są na stronie internetowej Spółki www.pwik.suwalki.pl.  61/2017

Ogłoszenie
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogła-

sza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu 
użytkowego, położonego w Suwałkach na parterze budynku przy ulicy 
Sejneńskiej 13 o powierzchni użytkowej 127,68 m2 – wywoławcza wy-
sokość stawki czynszu – 6,50 zł/m2 netto, wadium 1 230,00 zł. 

Lokal będzie przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicz-
nym z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowe, handlowe lub in-
ne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, 
wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r. (środa) w siedzi-
bie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. 
– ul. Wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy naj-
mu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, 
pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58. 64

/2
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kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
  www.dwutygodniksuwalski.pl
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Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Miasta Suwałki:

1. oznaczona działkami nr 33914/35 i 33915/23 o łącznej powierzchni 
0,1020 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca 
urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przezna-
czona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnosto-
jącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/
2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komu-
nikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej 
na planie 27KD. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 27KD 
jest nie urządzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysię-
cy złotych).

Wadium: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. oznaczona działką nr 33914/37 o powierzchni 0,1022 ha, położo-

na w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewi-
duje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 27KD. 
Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 27KD jest nie urzą-
dzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysię-
cy złotych).

Wadium: 8 100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych).
3. oznaczona działką nr 33914/38 o powierzchni 0,1023 ha, położo-

na w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewi-
duje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 27KD. 
Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 27KD jest nie urzą-
dzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysię-
cy złotych).

Wadium: 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych).
4. oznaczona działką nr 33914/39 o powierzchni 0,1024 ha, położo-

na w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej 

w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewi-
duje się z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na planie 27KD. 
Obecnie wydzielona geodezyjnie droga dojazdowa 27KD jest nie urzą-
dzona, uzbrojona jest w sieć wod-kan. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysię-
cy złotych).

Wadium: 8 300 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 24.10.2016 r, 05.12.2016 r. 
oraz 10.02.2017 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2017 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 20 marca 2017 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fi zycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporzą-
dzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozo-
stające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z 
majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są zło-
żyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne 
oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

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

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

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

56/2017

Cert. 4460

Agencja Pracy „RODZINA”
Agencja Pracy „RODZINA” istnieje na rynku od 2008 roku.

Z największą starannością świadczymy usługi w zakresie opieki nad osobami doro-
słymi na terenie Suwałk i okolic. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie 
i wspólnie z rodziną Podopiecznego ustalamy zakres potrzeb oraz doradzamy w 

wyborze najlepszego rozwiązania. Mamy wykwalifi kowa-
ną kadrę, jesteśmy rzetelni oraz troskliwi co 
gwarantuje najwyższą jakość usług. 

W zależności od Państwa potrzeb 
proponujemy opiekę kilkugodzinną, 
całodniową lub całodobową.

i wspólnie z rodziną Podopiecznego ustalamy zakres potrzeb oraz doradzamy w 
wyborze najlepszego rozwiązania. Mamy wykwalifi kowa-

Kościuszki 5/2, 16-400 Suwałki
tel. 87 565-54-72, kom. 791 575 636

63/2017

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

ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lo-
kalu użytkowego, położonego w Suwałkach na parterze budynku przy 
ulicy Sejneńskiej 13 o powierzchni użytkowej 127,68 m2 – wywoławcza 
wysokość stawki czynszu – 6,50 zł/m2 netto, wadium 1 230,00 zł. 

Lokal będzie przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicz-
nym z przeznaczeniem na cele biurowe, usługowe, handlowe lub in-
ne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, 
wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r. (środa) w siedzibie Zarządu 
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, po-
kój nr 18. Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umo-
wy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 
32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 
52 lub 58.  64/2017
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Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości 
niezabudowanych, stanowiących własność 

Miasta Suwałki:

1. oznaczona działką nr 34957 o powierzch-
ni 0,0567 ha, położona w Suwałkach przy ul. 
Tarnobrzeskiej. Nieruchomość przeznaczo-
na jest na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe wa-
runki zabudowy określone są w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 ro-
ku. Na działce zlokalizowane są sieci: kanaliza-
cyjna i wodociągowa. Nabywca zobowiązany 
będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sie-
ci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia 
na grunt w związku z awarią bądź konserwa-
cją. W przypadku kolidowania sieci z nową in-
westycją, nabywca na koszt własny dokona ich 
przełożenia w uzgodnieniu z właścicielem sieci. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wie-
czystą nr SU1S/00030587/0.

Cena wywoławcza: 69 000 zł brutto (słow-
nie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wadium: 6 900 zł (słownie: sześć tysięcy 
dziewięćset złotych).

2. oznaczona działkami nr 32123/8 i 32446/
13 o łącznej powierzchni 0,0595 ha, położona 
w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej, posia-
dająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/
00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest 
do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 30.10.2013 ro-
ku. Na ww. nieruchomości znajdują się sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobo-
wiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia 
tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia 
wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź 
konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z 
nową inwestycją, nabywca na koszt własny do-
kona ich przełożenia w uzgodnieniu z właści-
cielem sieci.

Cena wywoławcza: 73 000 zł brutto (słow-
nie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wadium: 7 300 zł (słownie: siedem tysięcy 
trzysta złotych).

3. oznaczona działką nr 32282/21 o po-
wierzchni 0,1180 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Zamojskiej, posiadająca urządzo-
ną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży w drodze przetargu na cele zabudo-
wy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwy-
mi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte 
są w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 30.10.2013 roku. Na ww. nieruchomości 
znajdują się sieci energetyczne. Nabywca zo-
bowiązany będzie do nieodpłatnego znosze-

nia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnie-
nia wejścia na grunt w przypadku ich awarii 
bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 170 000 zł brutto (słow-
nie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 17 000 zł (słownie: siedemnaście 
tysięcy złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 mar-
ca 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetar-
gu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wyżej wy-
sokości na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 
23 marca 2017 roku. W tym dniu kwota wadium 
musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja 
przetargowa przed otwarciem przetargu 
stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pi-
semnego oświadczenia o zapoznaniu się z tre-
ścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem 
przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wy-
pisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw 
sporządzonych notarialnie, dowodów tożsa-
mości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu 
osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w 
dniu przetargu z dowodem tożsamości lub re-
prezentowanie przez pełnomocnika na pod-
stawie pełnomocnictwa sporządzonego no-
tarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jed-
nego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie poświad-
czonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość 
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć 
stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostają-
ce w związku małżeńskim zobowiązane są zło-
żyć komisji przetargowej przed przystąpieniem 
do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie po-
zostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od za-
warcia umowy sprzedaży wadium nie podle-
ga zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej 
ponosi nabywca.

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

57/2017

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospo-
darowania

przestrzennego terenu ograniczonego 
ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, 

23 Października i granicami admini-
stracyjnymi miasta Suwałki

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
u. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, 
poz. 1250 i poz. 1579) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Suwałkach Nr LII/583/2014 z 
dnia 24 września 2014 r. zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu ograniczo-
nego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, 
23 Października i granicami administra-
cyjnymi miasta Suwałki wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 14.03.2017 r. do 12.04.2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w 
godzinach w poniedziałki od 8.00 do 16.00 
w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązania-
mi przyjętymi w projekcie planu odbędzie 
się w dniu 21.03.2017 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 
pokój 26 w godzinach od 900 do 11.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie w 
Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punk-
cie przyjęć korespondencji Urzędu 
Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 05.05.2017

62/2017

DYŻURY 
KONSULTACYJNE
członków Suwalskiej 

Rady Seniorów 
w marcu

(10.00-13.00)
 7 marca – Lucyna Śniecińska
14 marca – Ryszard Rogucki
21 marca – Włodzimierz Marczewski
28 marca – Krystyna Polkowska
Z lokalu SCIS można korzystać w do-

wolnym terminie po uzgodnieniu telefo-

nicznym: 780 540 089
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ŚWIĘCI
Wejścia do konkatedry pod wezwaniem św. Aleksandra strzegą za-

bytkowe, osiemnastowieczne, kamienne rzeźby świętych: Romualda 
i Benedykta. Obaj są patronami kamedułów i miasta Suwałki. Romuald był 
założycielem zakonu kamedułów. Pierwotnie w latach 1667-1842 fi gury 
stanowiły część wystroju przed kaplicą Kancelarską w zespole klasztor-
nym na Wigrach. W roku 1800, za rządów pruskich, nastąpiła kasata ka-
maldoli i mnichów zakonu przeniesiono do warszawskich Bielan. W 1842 
r. rzeźby świętych zabrane zostały do Suwałk trafi ając pod fasadę budu-
jącego się wówczas kościoła pod wezwaniem św. Aleksandra.

Wacław Pankiewicz

18

NASZA FOTOZAGADKA
Szanowni Czytelnicy, pokazujemy fragment rozpoznawalnego 

powszechnie budynku lub miejsca. Waszym zadaniem jest rozpo-
znanie tego fragmentu i prawidłowe jego określenie. Może tak się 
zdarzyć, że całość poszukiwanego budynku lub miejsca będzie w ak-
tualnym wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”. 

Tradycyjnie mamy nagrodę dla osóby, która jako pierwsza nadeśle 
prawidłową odpowiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema 
Lumiere Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić najnow-
sze wydanie „DTS” na naszym fanpagu: https://www.facebook.com/
dwutygodnik/

Fragment jakiego su-
walskiego obiektu jest 
ukryty w naszm puzlu? 

Na odpowiedzi cze-
kamy do 20 marca.

Nagrodę za rozwią-
zanie fotozagadki z nr 4 
„DTS” otrzymała: Halina 
Staszkiewicz z Suwałk.

Odpowiedzi prosi-
my przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na adres 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

SUWALSKIE CIEKAWOSTKI
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Dziwne to, niepojęte i barba-
rzyńskie; w Polsce, w Suwałkach 
niestety też, każdy powód, każdy 
pretekst jest dobry, by wyciąć ja-
kieś drzewo, a najchętniej – dużo 
drzew. Jeśli idzie o niszczenie przy-
rody, przykład idzie z góry. Minister 
ochrony środowiska, choć ma ta-
kie dobre, przyrodnicze nazwisko 
– Szyszko, całym swoim działaniem 
udowadnia, że ani przez moment nie 

myśli w kategoriach ochrony przyrody, do czego jest przecież powoła-
ny. I nie chodzi tylko o to, że ostatnio ani jednym słówkiem nie zapro-
testował przeciw barbarzyńskiej ustawie, która pozwoliła wyciąć ol-
brzymie połacie lasu, często na terenie chronionym. Minister Szyszko 
zawsze, jeśli tylko miał coś do powiedzenia, to czynił wszystko, by 
przyrodzie zaszkodzić.

Pamiętacie spór o Rospudę przy okazji budowy obwodnicy 
Augustowa? Minister Szyszko, który i wtedy miał chronić przyrodę, 
uparcie forsował budowanie tunelu pod rzeką. Nie przeszkadzało 

mu ani trochę to, że w ten sposób zabiłby cały chroniony ekosystem.  
Koszt tej ekstrawagancji były niebotyczny zarówno jeśli idzie o nakła-
dy materialne, jak i straty przyrodnicze, ale tego nikt nie brał wtedy 
pod uwagę. Liczył się tylko efekt polityczny. Jak wiemy, na szczęście, 
nic z tych planów nie wyszło, Rospudę udało się uratować – uratować 
przed ministrem ochrony środowiska!

Jednak minister wrócił do władzy i tnie na potęgę wszystko, co jesz-
cze rośnie. Najchętniej wycina Puszczę Białowieską – czy dlatego, że 
to już ostatnia taka w Europie?

Powiecie, żę to wszystko daleko od nas, że to nie nasze problemy, 
że tu u nas nikt tak nie myśli, nikt drzew bez potrzeby nie tnie. Czyżby? 
Po pierwsze Puszcza Białowieska (i wszystkie inne też!) są tak samo 
moje, jak i ministra. Różnica jest taka, że to on, a nie ja, bierze całkiem 
sporą kasę za jej ochronę. Zaś zły przykład, widoczne lekceważenie 
potrzeb ludzi, płynie z góry i do nas dociera także. Na skwerku przy by-
łym MDK na Noniewicza rosły cztery piękne drzewa. Rosły, bo już ich 
nie ma. Zostały niewykarczowane jeszcze pnie i garść trocin…

STANISŁAW KULIKOWSKI

RZEŹ DRZEW TRWA
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MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
ul. Daszyńskiego 25A, 

STAĆ CIĘ – SPRAWDŹ! www.msm.suwalki.pl TEL. 87 567 12 36

AKT NOTARIALNY i PIWNICA
W CENIE MIESZKANIA

14/2017

59/2017

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 
  www.dwutygodniksuwalski.pl

GABINET DERMATOLOGICZNY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
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
www.dermatolog-suwalki.pl 50/2017

®

Centrum Obsługi Nieruchomości

Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl   www.wgn.pl

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?
Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki


